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zondheid zich op richt, worden niet afge-

rekend op het gezondheidsaspect. De

determinanten van gezondheid worden

bijna steeds gevormd door complexe

ketens van elkaar beïnvloedende factoren

die nog maar op beperkte schaal in kaart

zijn gebracht. Bovendien wegen de kos-

ten van facetbeleid vrijwel zeker niet

tegen de baten op. De haalbaarheid van

facetbeleid is daarom problematisch.

De Raad voor Maatschappelijke Ont-

wikkeling (RMO) wijst er in een bijlage

van het rapport op dat de grenzen van de

te bereiken gezondheidswinst in zicht lij-

ken te komen. Mensen geven nogal eens

de voorkeur aan een hoge kwaliteit van

leven nu boven mogelijke gezondheids-

winst in de toekomst. Het duurzaam ver-

anderen van het gedrag van jonge men-

sen valt niet mee; de reikwijdte van het

overheidsbeleid is beperkt en er zijn tal

van maatschappelijke organisaties en

bedrijven die beleid voeren waaraan een

gezondheidsfacet is verbonden. Daarom

adviseert deze Raad opvattingen in de

bevolking over gezondheid en ziekte te

beïnvloeden, en kwetsbaarheid en de ein-

digheid van het leven te herwaarderen.

De RMO adviseert in het facetbeleid de

nadruk te leggen op het bevorderen van

de kwaliteit van leven omdat lang leven

nog geen goed leven betekent. 

De adviezen van de beide raden lijken wel

los van elkaar te staan. Mij spreekt de

benadering van de RMO meer aan dan

die van de RVZ. Ik spreek dagelijks met

mensen over de kwaliteit en de eindig-

heid van hun leven. De context van

gezondheidsproblemen kleurt en beperkt

de mogelijkheden om tot een oplossing

van de problematiek te komen vaak sterk;

mijn dagelijks werk zou je facetbeleid op

microschaal kunnen noemen. Dat er

meer onderzoek moet komen en dat de

middelen om gezondheidsbeleid te voe-

ren beperkt zijn, is geen nieuws. Met zo’n

conclusie verdwijnt dit rapport ongetwij-

feld de komende jaren in de bekende

ambtelijke la.

Op macroniveau komt er dus niets van

facetbeleid terecht. Dat vind ik zorgelijk:

wat betekent dat voor het microniveau?

Gezondheid is toch geen doel op zich,

maar een middel om mensen sociaal

actief te laten zijn en zich gelukkig te

laten voelen, zoals in één van de onder-

zoeken wordt gesteld? Dat verklaart wel

waarom de Raad voor Maatschappelijke

Ontwikkeling een breder oordeel heeft.

Maar bij het lezen van het rapport van de

RVZ bekruipt mij het bange gevoel dat de

verantwoordelijken voor gezondheids-

zorgbeleid achter een zelf opgeworpen

dijk hun eigen grenzen zitten te bewaken

zonder er overheen te kijken. 

Ger van der Werf

Palliatieve zorg 

Neil Small, Penny Rhodes. Too ill to talk? User invol-

vement and palliative care. London: Routledge, 2000;

254 pagina’s, £ 15,99. ISBN 0-415-23317-8.

Willen patiënten die palliatief behandeld

worden wel betrokken worden bij de

keuze voor een behandeling of zorg en

zijn zij hiertoe in staat? Het accent ligt in

dit boek op kwalitatief onderzoek waarin

vanuit persoonlijke ervaringen van

patiënten en naasten de betrokkenheid

bij het maken van keuzen in de zorg wordt

belicht en kritisch wordt beschouwd. De

beschreven patiënten lijden aan chroni-

sche aandoeningen waarvoor geen gene-

zing mogelijk is: multipele sclerose,

motoneuronziekte en mucoviscidosis. 

Palliatieve zorg is niet hetzelfde als ter-

minale zorg. Bij deze chronische ziekten

treedt een verstoring van de levensloop

op en moet normaliteit opnieuw worden

gedefinieerd. Hierbij spelen het nemen

van verantwoordelijkheid voor de eigen

gezondheid, innerlijke kracht en steun

van anderen een belangrijke rol.

De mogelijkheid bieden tot deelname in

de besluitvorming rond de benodigde

zorg als een gelijkwaardige partner wordt

aangeduid met empowerment. Zelfrespect,

waardigheid en gevoel van autonomie en

controle kunnen zo in stand worden

gehouden en gestimuleerd in een perio-

de dat iemand de controle over zijn leven

lijkt te verliezen. Empowerment speelt

zich ook af op het niveau van de samen-

leving. De kwaliteit van de zorg zou ver-

beterd kunnen worden door burgers te

betrekken bij beslissingen over voorzie-

ningen waarvan zij gebruikmaken.

Het reguleren van de informatiestroom is

een belangrijke manier om met een chro-

nische ziekte met een begrensde levens-

verwachting om te gaan. De beschreven

patiënten wensten dat rekening werd

gehouden met hun behoeften aan infor-

matie en begeleiding bij de verwerking

daarvan. Bijzonder in dit boek is de aan-

dacht voor de rol van ontkenning en ver-

dringing van verkregen informatie. Veel

mensen gebruiken bij het zoeken naar

informatie een vermijdingsstrategie die

erop gericht is de stress te minimaliseren

en zo lang mogelijk hoop te houden. In

verschillende onderzoeken is vastgesteld

dat patiënten die vermijdingsreacties

hanteerden, minder stress ervoeren en

meer zelfrespect hadden. De mate van

ontkenning moet volgens de auteurs niet

het besef van de ernst van de ziekte ver-

storen, maar respijt bieden voor het

demoraliserend effect van dit besef. 

Hoewel niet als een roman geschreven,

maken de vraagstelling en de benadering

het boek spannend. Het laat zien dat

betrokkenheid van patiënten bij besluit-

vorming over zorg niet altijd wordt

gewenst door henzelf en door hulpverle-

ners en vaak moeilijk totstandkomt.

Rekening houden met de behoeften van

palliatieve patiënten aan informatie

houdt zowel in het respecteren van het

recht op adequate informatie, als het

respecteren van psychologische afweer-

mechanismen zoals het ‘vergeten’ van

deze informatie. 

Myrra Vernooij-Dassen

Medische technieken

Berg M, Mol A, redactie. Ingebouwde normen.

Medische technieken doorgelicht. Utrecht: Van der

Wees, 2001; 254 pagina’s, NLG 47,90. 

ISBN 90-5805-044-0.

Medische technieken worden in het alge-

meen beoordeeld op hun werkzaamheid

en hun doeltreffendheid. De boodschap
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van dit boeiende boek is dat dit een te

beperkte manier van waarderen is.

Technieken hebben tal van normerende

effecten. Of het nu gaat om een bloedsui-

ker- of een piekstroommeter, foetale chi-

rurgie of reanimatietechnieken, steeds

zijn er uitwerkingen die verder gaan dan

het bereiken van het voorgestelde

(medisch-technische) doel. Medische

technieken beïnvloeden bijvoorbeeld ook

het esthetische, politieke of sociaal-cul-

turele terrein. 

Vier hoofdthema’s worden aan de hand

van gevalsbeschrijvingen behandeld.

Deel een gaat over de normenstellende

uitwerking van technologie. Dingen zijn

nooit neutraal, ze beïnvloeden het socia-

le en culturele samenspel van onze

samenleving en worden erdoor beïn-

vloed. Deel twee gaat in op het effect van

medische technieken op mensen. Het

zelfbeeld van patiënten, artsen zowel als

andere betrokkenen verandert door de

aanwezigheid en het gebruik van appara-

tuur. Hierbij aansluitend beschrijft deel

drie hoe sociale werelden door technie-

ken gecreëerd worden. Technieken beves-

tigen en versterken bijvoorbeeld het

beeld van de mens als rationeel

autonoom beslissend wezen. Ten slotte

handelt deel vier over beoordelingsme-

thoden van medische technologie.

Oordelen zijn subjectief en beperkt

omdat er sprake is van onbewuste en

onuitgesproken vooroordelen en ideolo-

gieën.

Om medische techniek in een ruimer

kader te plaatsen wordt een voorstel

gedaan om haar niet meer te beoordelen

op doeltreffendheid of effectiviteit, maar

haar te bezien als goed of niet goed. Dit

wordt als volgt geformuleerd: ‘een goede

techniek [is] een techniek die een wereld

met zich meebrengt waarin het zo goed

mogelijk leven is’ (p.18). Met deze ruime

stellingname - die op haar beurt ook weer

van een bepaalde ideologie uitgaat waar

overigens weinig tegen in te brengen valt

- maken de auteurs het zich moeilijk.

Want was is ‘zo goed mogelijk leven’? Om

wiens leven gaat het, om dat van ouderen

of jongeren, mannen of vrouwen, Turken

of Nederlanders? (pp. 94-113) Wie

bepaalt wanneer wat goed is? Zijn dat

autonome individuen of interactieve

mensen in een solidaire samenleving? Is

‘goed’ een materieel of spiritueel, een

esthetisch of politiek begrip? Op deze

vragen wordt bewust en terecht geen ant-

woord gegeven. Uit de diversiteit van de

gevalsbeschrijvingen blijkt dat er ‘geen

vast en zeker antwoord te geven is op de

lastige vraag wat een goede techniek is’ (p.

20). Dat een vervolgbundel met aandacht

voor verbanden tussen techniek en ethiek

gewenst is, zoals een noot suggereert,

onderschrijf ik van harte.

Lezers die vanuit een traditioneel verlan-

gen naar vaste normen en waarden hou-

vast hopen te krijgen, worden teleurge-

steld bij lezing van dit boek. Daarentegen

krijgen lezers die vragen en onzekerheid

niet schuwen of zelfs opzoeken, een rijk

boek voor ogen. Dit boek stelt vragen,

nodigt uit tot reflectie en vraagt om een

vervolg.

Hans Lam

Rationeel-emotieve
therapie

Walen Susan R, DiGiuseppe Raymond, Dryden

Windy, Kienhorst Ineke, Boelen Paul A, Van den Bout

Jan. Theorie en praktijk van de Rationeel-Emotieve

Therapie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2001;

346 pagina’s, NLG 99,-. ISBN 90-352-22547. 

Dit oorspronkelijk Amerikaanse boek

bevat 17 hoofdstukken, een bijlage met

een biografische vragenlijst en is opge-

bouwd uit vijf delen.

In het eerste deel worden de algemene

uitgangspunten van de rationeel-emotie-

ve filosofie besproken, waarbij men ervan

uitgaat dat emotionele problemen gro-

tendeels worden bepaald door onze

waarnemingen, beoordelingen en waar-

desystemen. Benadrukt wordt dat ratio-

neel denken niet leidt tot een vervlakt

gevoelsleven of het verdwijnen van emo-

ties, maar tot vermindering van emotio-

nele problemen. De rationeel-emotieve

therapie (RET) is toepasbaar bij neuroti-

sche, ernstig gestoorde en psychotische

volwassenen en bij kinderen vanaf 7 à 8

jaar met psychische problemen. De

belangrijkste taak van de therapeut is

cliënten te leren dat hun psychische pro-

blemen het resultaat zijn van irrationeel

denken. In deel III, wordt hier uitgebrei-

der op ingegaan. Veel voorkomende irra-

tionele opvattingen worden besproken.

In deel II wordt het begin van de therapie

besproken. Hierin staan richtlijnen die

voor huisartsen interessant zijn, omdat

ze ook in de praktijk van alledag gebruikt

kunnen worden. In deel IV komt het pro-

ces van uitdagen aan bod, dat volgt op de

diagnostiek. Er wordt ingegaan op de

cognitieve, emotieve en gedragsmatige

technieken. Het is de bedoeling de cliënt

te helpen zich een nieuwe manier van

denken eigen te maken, waarbij emoties

niet ter discussie staan, maar worden

gerespecteerd. In deel V worden additio-

nele aspecten van de behandeling

besproken, zoals huiswerkopdrachten,

aanvullende interventies, een behandel-

plan en het betrekken van belangrijke

personen uit de omgeving van de cliënt

bij de therapie.

Het boek dat als het beste RET-leerboek

wordt beschouwd is ook geschikt voor de

huisarts. Aan de hand van vele voorbeel-

den worden de principes uitgelegd en kan

men praktisch met de therapie aan de

slag. Supervisie en oefening van vaardig-

heden in de praktijk worden wel aangera-

den.

Christine van Boeijen


