
COMMENTAAR 

Redder in nood 
A VAN DANTZIG 

De casussen in dit nummer1-5 tonen ons de droom die wij 
dokters al hadden toen we het nog niet waren: er is een 
mens in nood, niemand weet raad, 'Is er een dokter in de 
zaal?', en dan kom ik, doe mond-op-mondbeademing, 
neem het slachtoffer in de Heimlich, breng in het vliegtuig 
een prachtige baby ter wereld, druk in een instortende 
mijngang met gevaar voor eigen leven de spuitende slag
ader dicht - en als men mij bezorgd en bewonderend 
vraagt: 'Hebt u zich bezeerd, dokter', zeg ik, met Walter Mit
ty, 'Oh, it's nothing, just a braken arm'. Want op de lange 
lijst van motieven die meespelen bij iedereen die dokter 
wordt staat zeker ook de notie van 'Redder in Nood', wat 
een ander woord is voor acute geneeskunde. 

Wat is daar zo leuk aan? 
De beschreven gevallen en de bovengenoemde fanta 

sieën laten daarvoor een aantal redenen zien. 

Onmisbaar 

In een acute medische situatie is een dokter onmisbaar; als 
hij ergens reden van bestaan heeft, is het daar wel. Dat 
wordt heel duidelijk getoond in de casus van het verbran
de kind, waar de dokter en zijn helpers precies weten wat 
te doen om een leven te redden. En dat schept veiligheid. 
Natuurlijk voor het slachtoffer, de patiënt; die is in nood, en 
er is iemand die hem daaruit redt, waardoor de zojuist ver
stoorde wereld weer zijn veilige gezicht laat zien. Maar ook 
voor de dokter wordt de wereld veiliger, omdat hij (of zij) 
dat kan - redden in de nood - al is misschien niet op het 
eerste gezicht duidelijk waarom dat de veiligheid van de 
dokter vergroot. Dat moet ik dus uitleggen. 

Zoals gezegd is in zo'n noodsituatie de dokter onmis
baar. Anderen blijken niet zonder hem te kunnen, en daar
mee wordt bevestigd dat de bevrediging van één van de 
twee fundamentele behoeften van de mens- erbij te horen 
(de tweede, of misschien de eerste is: je zin te kunnen 
doen) - voor de dokter gegarandeerd is. Hij is onmisbaar, 
men heeft hem nodig, zijn plaats is verzekerd, die veilig
heid wordt weer eens bevestigd, en dat niet zo maar, maar 
nog prestigieus en eerbied afdwingend ook. 

Dat is een tweede aspect waarom het leuk is. We kunnen 
allemaal weleens iemand redden, bijvoorbeeld uit een 
brandend huis of uit het water, maar dat is toch anders dan 
wanneer een dokter iemand redt. De dokter maakt name
lijk gebruik van esoterische kennis, die hij beschikbaar 
heeft ook op momenten waarin een ander misschien de 
kluts kwijt zou raken. In de casussen wordt dan ook verteld 
waaraan een dokter in een crisis allemaal moet denken, en 
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hoe snel en deskundig hij moet handelen. Wat een dokter 
doet, kan alleen een dokter, en hij is dus niet alleen onmis
baar, maar ook onderscheiden van de gewone mensen. 

Dat is natuurlijk altijd een aspect van het dokter-zijn, 
daarom spelen kinderen doktertje. Ook in die geheime 
kennis is een dokter ingewijd, en hij heeft daardoor toe
gang tot de gewijde plaatsen, waar een ander niet zonder 
zon vrijwaring binnen kan treden. Daarom is een dokter 
hoog en aanzienlijk, en dat mag dan tegenwoordig aan het 
minderen zijn, in crisissituaties dwingt de dokter weer het 
respect af dat een gewone sterveling heeft voor zijn Red 
der. 

Genieten 

Daar komt bij dat de dokter zelf geniet van zijn deskundig
heid en van de met veel vallen en opstaan verworven -
want zelden onderwezen -vaardigheid daarover ook in ex
treme situaties te kunnen beschikken. Dat geeft een com
petent gevoel, de beloning voor jaren studeren en erva
ring verzamelen. 

En naast die deskundigheid komt nog een ander aspect 
van het doktersvak tot zijn recht: de dokter kan ertegen. 
Want ook dat is iets wat de dokter onderscheidt van gewo
ne mensen: hij kan bloed zien. Waar een ander huiverend 
terugschrikt, gaat de dokter onverdroten binnen, het is zijn 
vak om mensen bij te staan, ook als ze stuk of vies zijn, we 
kunnen altijd op hem rekenen, en de dokter kan daarin ook 
op zichzelf rekenen. De dokter heeft in zo'n extreme situa
tie ook zichzelf overwonnen, hij is sterker dus dan hij die 
een stad inneemt, en hij wordt dan ook gevierd als de ver
overaar van een gebied dat de getroffene, de patiënt, haast 
had moeten opgeven aan de machten die ons altijd bedrei
gen. 

Acute geneeskunde, in de zin die ik hier probeer te be
schrijven, brengt de dokter dus op het hoogtepunt van zijn 
beroep, en voor een goede dokter is dat ook zijn leven. En 
de patiënt vindt in een levensbedreigende situatie een hel
pende hand, de hand van de dokter, en daarmee ook de 
hand van ons allemaal. Want de geneeskunde is het vang
net dat door de gemeenschap onder het leven van ons al
len is gespannen, zodat wij, als het lot wil dat wij vallen, 
daar soms beter vanaf komen dan wanneer wij aan ons lot 
waren overgelaten. 

Jongensdroom of nachtmerrie 

Ik had het eerder over de twee fundamentele behoeften: je 
zin doen en erbij horen. Ik meen dat wat wij een zinvol be
staan of een zinvolle daad noemen, een bestaan of een 
daad is waarin die twee behoeften tegelijkertijd bevredigd 
worden. En dat is voor de dokter in acute situaties in de ge
neeskunde zeker het geval. Het zijn dus prachtige momen-
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ten in het leven van een dokter en van zijn patiënt, demo
menten van acute geneeskunde. 

Dat is het beeld dat de jongensdroom van de dokter 
waar maakt. Maar de werkelijkheid is lang niet altijd de 
verwerkelijking van die droom, het kan in werkelijkheid 
soms lelijk misgaan, als in een boze droom. De dokter weet 
niet altijd wat te doen, hij kan fouten maken, door span
ning of onwetendheid, en de patiënt is soms ook met de 
beste en snelste hulp niet meer te redden . De acute ge
neeskunde kent zijn toppen en zijn dalen en lijkt daarin pre
cies op alle mensenwerk. 

Te voorkomen ... ? 

Hierbij zou ik het kunnen laten, maar mijn vak dwingt mij 
tot een toevoeging . 

In drie van de vijf beschreven gevallen blijkt de stoornis 
een acute verergering van een lang bestaande en niet be
handelde toestand. Alleen in het geval van de tweeling
zwangerschap en van de verbranding is dat niet het geval. 
In de casus van mevrouw Rietjes, de vrouw die bezig is aan 
kanker te sterven, bericht collega Lagro-Janssen dat ze 
twijfelt' ... of in deze afwezigheid van liefde en genegen
heid terminale zorg wel opgebracht kan wo rden.' In het ge
val van acute dementie vertelt de dochter van de schelden
de, dementerende mevrouw Woudstra aan collega Van 
der Werf dat 'je nu pas goed ziet hoe de verhoudingen het 
hele leven geweest zijn.' En in het derde geval vertelt colle
ga Van Millen over de depressieve Grada, dat zij zo graag 
een man had willen hebben, maar dat dit altijd op een mis
lukking was uitgelopen. 

Driemaal een verhaal dus over een ongelukkig, een mis
lukt leven, waarvan de ellende pas zichtbaar wordt in het 
aangezicht van de dood, dat ook het aangezicht van de 
laatste waarheid over ons leven is. Mevrouw Rietjes maakt 
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stampij, omdat ze zich dodelijk eenzaam voelt, nu ze dood
gaat. Het is mijn ervaring dat de angst die mensen vertel 
len te hebben voor de dood altijd is terug te voeren op een 
probleem in hun leven. En mevrouw Rietjes vertelt dus, 
met haar angst voor een eenzame dood, hoe eenzaam 
haar leven is geweest in haar slechte huwelijk. Mevrouw 
Woudstra dementeert, en wordt dus niet meer aansprake
lijk geacht voor wat zij zegt. Maar wat haar dochter zegt, 
kan beg repen worden als: Moeder scheldt eindelijk over 
de tirannie die vade r over haar heeft uitgeoefend, nu ze 
door de dementie niet meer bang is. En van het meisje 
Grada weet iedereen dat ze depressief is, en ze heeft dus 
ongetwijfe ld protoco llair alle antidepressiva gehad. Maar 
ik betwijfel zeer of ze ooit behandeld is voor de innerlijke 
remmingen die haar hebben belet een blijvende relatie 
met een man aan te gaan. 

Alle dr ie die toestanden waren ooit in principe toegankelijk 
voor behandeling. Huwelijkstherapie helpt vaak goed. Een 
meisje met steeds mislukkende relaties heeft een ernstig 
probleem, en het zou vanzelf moeten spreken dat zij daar 
tijdig hu lp voor zoekt en krijgt. Hadden deze mensen hulp 
kunnen zoeken, dan zouden misschien drie van deze vijf 
acute gevallen niet zijn opgetreden. Niemand heeft schu ld 
- of wij allemaal. Want lichamelijke gezondheidsmrg is 
vanzelfsprekend, geestelijke gezondheidszorg is nog ver
borgen achter onbekendheid en !",chaamte. 

Jammer. 
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