
DE DOKTER ALS MEDICIJN 

De adviserende dokter 

H.J. DOKTER 
F. VERHAGE 

Mevrouw Pieterse bezoekt het spreekuur 
met rugklachten, een half jaar na een eer
der consult wegens dezelfde klachten. Des
gevraagd vertelt zij dat de k1achten in de 
tussentijd niet zijn weggeweest. Dan barst 
zij in snikken nit en zegt ze dat ze niet met 
haar man en twee zonen met vakantie naar 
Zwitserland wil. De dokter adviseert haar 
tenslotte de vakantie niet door te laten 
gaan. Na de zomer komt mevrouw Pieterse 
opnieuw voor haar rugklachten op het 
spreekuur, en dan blijkt dat zij toch is 
meegegaan naar Zwitserland. Daar heeft 
zij echter veel last van haar rug en weinig 
plezier gehad. De huisarts is verbaasd en 
enigszins gepikeerd over het feit dat zijn 
advies niet is opgevolgd. Hij vraagt zich af 
of hij het anders had moeten doen. 
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Casus 

Dokter P is al20 jaar huisarts in B, een dorp 
met een wat orthodoxe bevolking. Zijn 
vrouw is ook arts; zij helpt hem af en toe in 
de praktijk. Zij hebben vier kinderen. 

In de groep wordt het geval van mevrouw 
Pie terse besproken. Mevrouw Pieterse is 
45 jaar en haar echtgenoot is 46 jaar. Zij 
hebben twee zonen, van 18 en 16 jaar. Het 
gezin woont ongeveer tien jaar in het dorp. 
De man en de zonen komen zelden op het 
spreekuur, mevrouw komt wat vaker. In de 
optiek van dokter P heeft de man een nogal 
ouderwetse opvatting over zijn positie in 
het gezin. Hij is de baas, de jongens volgen 
een opleiding en zijn vrouw behoort het 
huishouden te doen. Volgens dokter P lei
den zij een tamelijk eentonig leven. 

In het begin van de zomer kwam me
vrouw Pieterse op het spreekuur met rug
klachten. Dokter P had haar voor die 
klachten al een half jaar eerder gezien, 
maar sindsdien was zij niet meer geweest. 
Op zijn vraag of de klachten waren terugge
komen, vertelde mevrouw Pieterse dat ze 
al die tijd niet waren weggeweest. Op een 
gegeven moment barstte zij in snikken uit 
en zei ze dat ze niet met vakantie wilde. De 
familie had in Zwitserland een huisje ge
huurd en zij zag daar erg tegen op. Zij zou 
van alles moeten doen: wandelen, huishou
den, koken, inkopen ... kortom £link zijn en 
nergens last van hebben. Zij bleef liever 
thuis. Bovendien was zij beducht voor de 
reis in verband met haar rugpijn. 

Tijdens het consult werd niet duidelijk 
waarom mevrouw Pieterse nu pas op het 
spreekuur kwam, terwijl de vakantie al 
gerege!d was en zij al die tijd allast van haar 
rug had gehad. Toch adviseerde dokter P 
haar heel duidelijk de vakantie niet door te 
laten gaan. Het gezin moest volgens hem 
maar een andere vakantiebestemming 
kiezen. 

De huisarts dacht met dit advies me
vrouw goed geholpen te hebben. 

Na de zomer kwam mevrouw Pie terse op
nieuw voor haar rugklachten op het spreek
uur. Zij was weI meegegaan naar Zwitser
land, maar had veel last en weinig plezier 
gehad. Dokter P was verbaasd en enigszins 
gepikeerd over het feit dat zijn advies niet 

was opgevolgd. Volgens hem had ze thuis 
haar mond gehouden over zijn advies. Zijn 
irritatie was voor hem de aanleiding om de 
casus in de groep te bespreken. Hij vroeg 
zich af of hij het anders had moeten doen. 

8espreking 

In de discussie werd onder andere gespro
ken over de vraag waarom mevrouw Pieter
se zich in het consult v66r de vakantie niet 
tot haar rugklachten had bepaald. Dat zij in 
snikken was uitgebarsten en met haar emo
tione!e probleem was gekomen, lag aan de 
dokter zelf, meende men; hij had de pa
tiente daarvoor te veel ruimte gegeven. 

Dokter P reageerde daarop met: 'Ik weet 
niet wat het was, maar iedereen barstte die 
dag in huilen uit; alle remmen waren los bij 
iedereen en dat lag heel duidelijk aan me
zelf! Ik denk dat we hier en daar manipule
ren door onze houding en dat we door de 
manier waarop we wat zeggen de patient 
ook dingen laten zeggen of doen.' 

In de groep bestond veel begrip voor de 
vrouw, en men zag haar al achter man en 
zonen aan door de Zwitserse bergen wan
delen, haar rugpijn verbijtend. Door de 
beschrijving van de autoritaire man koos 
men duidelijk partij voor de patiente. Ook 
dokter P voe!de met haar mee en dacht dat 
zijn 'autoriteit' gebruikt kon worden om 
haar vakantie anders in te richten. 

Opgemerkt werd dat een autoritaire 
dokter die directief optreedt, meestal we! 
wordt gewaardeerd in B. Anderzijds mer
ken huisartsen die weleens doelgericht ad
viseren, achteraf vaak dat hun adviezen 
niet worden uitgevoerd. Ook werd opge
merkt dat het je zo kwaad kan maken als je 
een alibi moet verschaffen, zonder dat je 
weet waarom de patient dat alibi nodig 
heeft. 

Dokter P meent dat hij in dit geval best 
weet waarom het gaat: de vrouw kan niet 
tegen de man op. Hij treedt in zulke geval
len directief op, in de veronderstelling dat 
mensen daar behoefte aan hebben en hij 
heeft daar dikwijls succes mee. Wanneer 
iets niet lukt, verdraagt hij dat slecht. Hij 
wordt dan soms wat boos en reageert zijn 
boosheid af op zijn assistente. 'Die kan 
daar gelukkig goed tegen.' Volgens hem 
merken de patienten er niets van. Overi-
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gens ontkent hij dat hij erg boos is. Hij zegt 
dat hij heeft afgeleerd om gauw kwaad te 
worden. 

Volgens dokter P zijn de rugklachten van 
mevrouw Pie terse reeel; bij onderzaek 
yond hij hypertonie van de lage-rugmuscu
latuur en soms ook ischiadicusprikkeling. 
De klachten werden door patiente echter 
ook gebruikt om zich staande te houden in 
het gezin en ze heeft er nu de dokter mee 
gemanipuleerd. 

Waarom heeft de dokter zich laten manipu-
1eren en patiente een alibi verschaft dat zij 
uiteinde1ijk niet zou gebruiken? 

Mevrouw Pieters merkte aan het begin 
van het consult op dat haar klachten nau
welijks waren veranderd; daarna begon zij 
onmiddellijk over de komende vakantie. 
Dokter P is tijdens het gesprek niet meer 
ingegaan op de vraag waarom zij kwam. 
Gedurende het halfuur dat het consult 
duurde, is patiente in de gelegenheid ge
weest uitgebreid haar verhaal te vertellen, 
en de dokter heeft geluisterd. Dat uiteinde
lijk de auto rite it van de man heeft gezege
vierd over die van de dokter, vindt men in 
de groep minder belangrijk dan het feit dat 
mevrouw Pieterse even haar hart kon luch
ten. Maar dokter P gaf ook een advies. Hij 
besefte heel goed dat hij zijn advies plaatste 
tegenover de autoriteit van de man. Feite
lijk kwam dokter P ook door de lange duur 
van het consult klem te zitten en heeft hij 
het gesprek met een advies willen afron
den. Volgens dokter P is mevrouw Pieterse 
daardoor opgelucht weggegaan, terwijl hij
zelf niet zo erg tevreden was over de afloop. 

Commentaar 

Tot zaver zijn er in de discussie allerlei 
onderwerpen aan de orde gekomen: 
- de patienten barstten die dag allemaal in 

huilen uit; 
- het partij kiezen voor de vrouw; 
- het autoritaire optreden van de dokter; 
- het niet opvolgen van gegeven adviezen; 
- het verschaffen van een alibi aan de 

patiente, zander te weten waarvoor dat 
nodig is; 

- de boosheid van de dokter die afgerea
geerd wordt op partner en assistente; 

- de betekenis van rugklachten voor een 
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patient in zijn gezin of werk; 
- het manipuleren van de dokter door de 

patient; 
- het niet kunnen beeindigen van het con

sult; 
- het gebruik van een enigszins autoritair 

advies om een consult te beeindigen; 
- het onvermogen om goed over emoties te 

praten of ze te analyseren. 
Het them a dat een groepsbegeleider uit
kiest om nader op in te gaan, blijft altijd 
enigszins willekeurig, ook al richt men zich 
zavee1 mogelijk op hetgeen essentieellijkt 
in de arts-patient relatie. In dit geval werd 
ingegaan op het feit dat de huisarts vrijwel 
altijd te maken heeft met een individuele 
patient tegen de achtergrond van een gezin 
of een ander samenlevingsverband. Daarin 
partij kiezen is niet zander gevaar. De 
andere leden van het gezin, waar we ons 
hier maar even toe beperken, behoren 
meestal ook tot de praktijk. De problema
tiek die daarmee samenhangt, wordt regel
matig in de groep aan de orde gesteld. 

Ook nu valt op dat de dokter impliciet 
een waardeoordeel over het gezin uit
spreekt (= autoritair, slecht) en vrijwel 
onmiddellijk de kant van de patiente kiest. 
Hij heeft onvoldoende in de gaten dat hij 
daarmee ingrijpt in het gezinssysteem. Een 
za strikt gegeven advies aan een lid van een 
dergelijk systeem beantwoordt echter zel
den aan zijn doe!. 

De non-compliantie van de patiente in 
deze casus is dan ook begrijpelijk. Aanvan
kelijk was dokter P verbaasd dat mevrouw 
Pie terse zijn advies niet had opgevolgd. 
Kennelijk had hij zich onvoldoende reken
schap gegeven van de levenssituatie van de 
patiente. De vrouw leeft immers al heel 
lang samen met haar man en is daardoor op 
allerlei manieren met hem vergroeid. Een 
advies om nu niet met vakantie te gaan, 
maar het eens heel anders te doen, kon dan 
ook niet eenvoudig worden opgevolgd. Wil 
men aan een dergelijke structuur iets ver
anderen, dan dient men dat zeer geleidelijk 
te doen, anders houdt men te weinig reke
ning met het mentale evenwicht in het 
gezin. In dit concrete geval was dat een 
gezin waarin ziek-zijn (de rugklachten) c.q. 
het toegeven aan ziekte blijkbaar niet thuis
horen. Of dokter P het daar nu mee eens is 
of niet, doet niet zoveel ter zake. 

Dokter P heeft ook nagelaten bij de pa
tiente na te gaan waarom zij een alibi nodig 
had. Wat speelt er in de re1atie tussen deze 
vrouw en haar man en kinderen? Waarom 
heeft zij haar rugklachten nodig als alibi om 
niet met vakantie te kunnen gaan? Deze 
vragen moeten eerst worden beantwoord 
alvorens men tot eventue1e hulp kan over
gaan. 

In zijn aardige boekje 'Geef nooit raad' 
adviseert Bendix artsen om in het gesprek 
met een patient afstand te doen van de rol 
van levenswijze raadgever waaraan men 
gewend is.! 

Dat is niet makkelijk, doordat de patient 
vaak raad wi!. Men wordt er als arts dan 
ook gemakkelijk toe verleid het 'gezagsva
cuum' op te vullen met een advies. De 
ervaring leert echter dat deze houding 
meestal ten kwade uitpakt. In de discussie 
werd hieraan dan ook veel aandacht ge
schonken. Zo is uitgebreid besproken 
waarom dokter P niet he eft nagegaan of hij 
het probleem van de patiente goed had 
begrepen, en wat de patient van het gege
yen advies yond. 

De belasting door de emotionele uiting 
van de vrouw kwam eveneens in de discus
sie aan de orde. Dokter P was daar niet 
goed op voorbereid en zei er iiberhaupt 
moeilijk mee om te kunnen gaan. Het grote 
probleem in de dagelijkse praktijk is echter 
toch dikwijls hoe moeilijk het is om geen 
advies te geven. 

Epicrise 

De bespreking van deze casus heeft een 
aantal jaren geleden plaatsgevonden. Dok
ter P ziet mevrouw Pieterse nog regelmatig. 
Zij heeft sindsdien problemen gehad met 
het vertrek van de kinderen uit huis, terwijl 
haar man - inmiddels in de VUT - overdag 
thuis zit. 

Over de nogal autoritaire houding van 
haar man kan zij nu openlijk met haar 
huisarts spreken. De rugklachten zijn op de 
achtergrond geraakt en spelen geen rol 
meer in het gezinsleven. 
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