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In de praktijk

Eén uitzending van het programma Ook dat nog! heeft blijkbaar zoveel

effect dat in drie dagen tijd driehonderd klachten over huisartsenpos-

ten binnenkwamen bij ’s lands ombudsman. De bereikbaarheid is

slecht, diagnosen worden gemist, en de patiënt krijgt de rekening voor

een doktersconsult waar in werkelijkheid slechts een kort gesprek met

de assistente plaatsvond. Afstand (in ruimte en tijd) en het ontbreken

van lijf-aan-lijf contact, zijn blijkbaar fnuikend voor de arts-patiënt-

relatie. Verdwenen lijken de dagen dat patiënten blind vertrouwen

hadden in hun alom gerespecteerde huisarts. Hoe dat te herwinnen? 

Het lijkt tijd voor een charmeoffensief. Als de patiënt dan toch zo

gevoelig is voor wat media zeggen en schrijven, stel ik voor de spreek-

kamer vol te leggen met de klassieke dokterromans. 

Een korte bloemlezing. Jennifer Taylor schrijft in Italiaans Intermezzo: 

Dokters zagen ouderen meestal alleen als een medisch geval, maar Luke niet. Hij

zag Alice als een echt mens, met echte gevoelens, niet alleen als een zieke. Het ver-

baasde haar dat ze daar zo blij om was. ‘Dat geloof ik graag.’ Met een warme

glimlach kneep Luke de vrouw even in haar hand. ‘En u zult er nog een hoop aan-

bidders bij krijgen, wanneer uw heup eenmaal beter is.’

Een patiënt die verliefd is op zijn/haar dokter? Lees het anonieme De

najaarsloop:

‘Lieve help, Herman, doe toch niet zo vormelijk. Ik heb graag een goede band met

mijn huisarts. Een vertrouwensband, snap je. Anders durf ik je toch helemaal

niets te vertellen?!’ Er gleed een glimlach over zijn gezicht. ‘Beste mevrouw

Brandsma, een vertrouwensband heeft niets te maken met uiterlijk vertoon. Zo’n

band komt van binnenuit en is gevoelsmatig. Of ik u nu mevrouw of Carla noem,

dat heeft er niets mee te maken en ik stel het toch op prijs mijn patiënten met

mevrouw aan te spreken.’

‘Hm, wat klonk dat lief, zoals je mijn naam net uitsprak.’

Herman zuchtte, maar hij voelde dat zijn bruine ogen glinsterden. Ze legde het er

wel erg dik bovenop dat ze in hem geïnteresseerd was, maar hij voelde zich eerder
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gevleid dan geërgerd. Het kwam namelijk niet vaak voor dat een dergelijk mooie

vrouw een oogje op hem had.

‘Wat zijn de klachten?’ 

‘Die zijn er nog niet.’

En als niets meer helpt, is er altijd nog de Geleerde Professor die uit-

sluitend leeft voor zijn patiënten, lees Marie-Françoise’s roman

Vrouwenarts Frank Daniel: Een vakantieliefde voor dokter Daniel er

maar op na. Een professor hoort de vermoedelijke diagnose kanker: 

‘Verdomme!’, bromde professor Verbeeck. Opeens veranderde zijn toon. ‘Brengt

u haar hier naartoe, Daniel. We zullen alle noodzakelijke onderzoeken doen en

als het nog nut heeft, opereer ik haar morgen.’

‘Morgen is het zaterdag’, durfde dokter Daniel nog te zeggen, hoewel hij wist, dat

het voor professor Verbeeck niet belangrijk was, als het om een mensenleven ging.

‘Nou en?’, brulde de ander dan ook door de telefoon. ‘Is het dringend of niet?’

Dokterromans zijn spotgoedkoop. En na lezing ervan liggen alle patiën-

ten – zoals het hoort – weer amechtig aan de voeten van hun huisarts.
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