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Een goede dokter kan meer dan alleen
richtlijnen toepassen; een goede dokter is
empathisch en heeft compassie. Han van
Wietmarschen schrijft daar in deze H&W
naar aanleiding van verschillende verhalen en romans een mooi essay over.
Compassie blijkt ook uit de korte fotoserie
van Ignace Schretlen over het verlaten van
zijn praktijk. Bijdragen die misschien niet
wetenschappelijk in engere zin zijn, maar
zeer des huisarts en daarom de moeite
van het lezen en bekijken waard zijn.
Kun je empathie aanleren? Ja, dat blijkt te
kunnen, en wel met behulp van een cursus
medical humanities. In Californië werden eerstejaars geneeskunde studenten uitgenodigd mee te doen aan een cursus van 8
uur, waarin een psycholoog en een huisarts aan de hand van poëzie en korte verhalen ingingen op thema’s als de artspatiëntrelatie, seksualiteit, lichamelijk
onderzoek, pijn, luisteren, ouder worden,
culturele verschillen en gedragsverandering.1 Slechts een kwart van de studenten
nam deel (22/92). Ze werden gerandomiseerd waarbij de eerste groep gelijk de
interventie kreeg en de tweede groep na 6
maanden. Alle deelnemers vulden 2 gevalideerde empathie-vragenlijsten in en
daarnaast hielden de onderzoekers ook
focusgroepen. Zestien studenten namen
aan alle bijeenkomsten deel. De empathie
(en de waardering voor medical humanities) nam na de interventie significant toe.
Uit de focusgroepen bleek dat vooral het
begrip empathie meer inhoud had kregen.
Studenten konden beter beschrijven wat
empathie inhield en zij zagen in hoe literatuur kan helpen om patiënten beter te
begrijpen. Volgens de onderzoekers stimuleert lezen vooral het begrip voor emoties van patiënten. Voorzover ik weet, is dit
de enige RCT die het effect van literatuur
op het begrip van empathie heeft onderzocht. Zoals op elke kleine trial valt ook
hier methodologisch wel iets op aan te
merken en het blijft onduidelijk of het
gedrag ook werkelijk verandert, maar de
resultaten ondersteunen het idee dat elke
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arts literatuur zou moeten lezen. Ook de
huisartsenopleiding kan wat mij betreft
wel een injectie met bellettrie gebruiken.
Misschien geldt dat nog wel meer voor
pure onderzoekers. Verhalen, poëzie en
romans leren juist onderzoekers – die
immers niet zoals huisartsen dagelijks
verhalen horen – het echte leven kennen.
Er zijn verscheidene websites die belangstellenden op het goede spoor kunnen
zetten.2,3 (JZ)
1 Shapiro J, et al. Teaching empathy to first year
medical students: evaluation of an elective literature
and medicine course. Educ Health 2004;17:73-84.
2 http://www.literatuurengeneeskunde.nl
3 http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/medhum.htm

Zieke kinderen
Het is vaak al lastig genoeg om de Wet
op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO) in contacten met volwassen
patiënten voldoende na te leven. In contacten met kinderen is dat nog een graadje moeilijker. Hulpverleners en patiënten
weten vaak niet hoe het precies zit. De
Vereniging Kind en Ziekenhuis nam het
initiatief tot het ontwikkelen van een website (www.JadokterNeedokter.nl) waarop
de WGBO in de vorm van een strip aan kinderen van verschillende leeftijden wordt
uitgelegd. Op de website worden niet
alleen ingewikkelde beslissingen over
ingrijpende behandelingen besproken.
Het voorbeeld van de beslissing over een
buitenboordbeugel zal veel kinderen aanspreken. (HvdH)
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