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Het bestaat uit vijftig patiëntencasussen 

uit de dagelijkse praktijk. Hoewel de fac-

tor sekse in de casuïstiek centraal staat, 

zijn ook andere aspecten van diversiteit, 

zoals etniciteit, sociaal-economische sta-

tus, seksuele geaardheid en leeftijd opge-

nomen.

De onderwerpen zijn onderverdeeld in 

de volgende vijf thema’s: reproductieve 

gezondheid, seksualiteit, lichamelijke 

klachten, psychische en psychiatrische 

klachten, en communicatie.

Naar aanleiding van elke casus stellen de 

auteurs enkele vragen die aanzetten tot 

discussie: ‘Welke reactie roept het gedrag 

van de patiënt bij u op? Wat vindt u van 

de aanpak van de huisarts?’ Als je deze 

vragen bediscussieert in een groep hoor 

je verschillende opvattingen en kom je er 

achter wat je eigen opvattingen zijn.

Na afloop van iedere casus volgt een 

‘docentinstructie’ met achtergrondinfor-

matie over de casus. De docent kan met 

deze informatie meer diepgang en sturing 

geven aan een discussie.

Het boek is geschreven voor gebruik in het 

medisch onderwijs. Daarnaast is het ook 

prima te gebruiken in een ander groeps-

verband, bijvoorbeeld een HAGRO. Het 

is niet zinvol het boek zelfstandig door te 

nemen, omdat juist de discussie met ande-

ren je bewust maakt van je eigen opvattin-

gen. Wat het boek extra nuttig maakt, is 

de herkenbaarheid van de casuïstiek. Zo 

kan ik me bij verschillende casussen een 

voorbeeld uit de dagelijkse praktijk herin-

neren. Mensen die er niet van houden om 

in hokjes te denken kunnen de duidelijk 

aanwezige afbakening tussen de beschre-

ven groepen storend vinden.

Annemarie Uijen

Goed gaan

Julia Neuberger. Dying Well. A Guide to Enabling 

a Good Death. Second Edition. Oxford: Radcliffe 

Publishing, 2004. 159 pagina’s, £ 21,95. ISBN 1-

85775-9400.

Julia Neuberger is rabbijn in Londen, en 

ze was betrokken bij de oprichting van 

een hospice.

Voor wie zij deze ‘gids’ heeft geschreven 

blijft onduidelijk. Voor alle mogelijke 

doelgroepen (patiënten, familie, hulpver-

leners) staat er te weinig relevante infor-

matie in. De boodschap lijkt vooral te zijn 

dat er meer aandacht moet zijn voor de 

spirituele aspecten van het sterven bij 

alle betrokkenen, inclusief artsen. Deze 

boodschap is zeker niet nieuw en wordt 

ook niet origineel verwoord, laat staan 

vertaald in praktische adviezen.

Neuberger schrijft over de historie van 

sterven, aspecten van rouw, gewoontes 

bij diverse religies rond ziekzijn en ster-

ven, bijna-doodervaringen, blijvende 

vegetatieve staat en euthanasie. Zij doet 

dit weinig gestructureerd, soms cliché-

matig en ze wisselt het (te) veel af met 

eigen ervaringen met het overlijden van 

(schoon)ouders en de poes.

De euthanasie plaatst ze tendentieus in 

het economisch perspectief van onbe-

taalbare ouderenzorg in het Verenigd 

Koninkrijk. Ook aspecten als de rol van 

de kerk en de organisatie van de thuiszorg 

verschillen nogal met die in Nederland. 

De huisartsenzorg is wél vergelijkbaar en 

ze noemt het een paar keer omdat huis-

artsen, net als de geestelijke verzorgers, 

vaak al langere tijd een band hebben met 

de patiënt waardoor zij zich meer open 

kunnen stellen voor existentiële vragen. 

Angst en woede in de stervensfase vragen 

primair om empathie en niet om antide-

pressiva. Wat huisartsen nog meer aan 

zingevingshulp zouden moeten geven 

in de terminale fase blijft onbesproken. 

Neuberger zegt dat het bij ‘bijzondere’ 

patiënten een meerwaarde kan hebben 

om naar de begrafenis te gaan. Ik mis 

adviezen waar de nog levende patiënten 

wat aan hebben. Een huisarts die de 

patiënt tijdig informeert over het nade-

rende einde, opdat eventuele religieuze 

rituelen kunnen plaatsvinden. En als de 

familie zich geen houding weet te geven 

bij het sterfbed – in een seculiere wereld 

met gemedicaliseerd sterfbed een reëel 

probleem! – moet de huisarts hen aan-

moedigen om te waken en de patiënt niet 

alleen te laten. Het ziekbed in de huiska-

mer is niet bevorderlijk voor een laatste 

intimiteit tussen partners en eventueel 

kinderen, iets wat de huisarts wel zou kun-

nen stimuleren. En ten slotte: juist bij het 

sterfbed is de continuïteit van de persoon 

belangrijk voor de patiënt en familie: een 

huisarts met hooguit één achterwacht 

legt zo mede de basis voor een vredig 

sterfbed en voor een goede begeleiding 

van de rouwende achter blijvers.

Dorothy Austin van de Harvard Univer-

sity prijst in het voorwoord deze gids de 

hemel in en gebruikt het als leerboek 

voor studenten. Studenten worden, denk 

ik, veel wijzer van stages in een hospice of 

verpleeghuis, of van het lezen van goede 

boeken over religieuze gebruiken, en het 

lezen van bellettrie, zoals De dood van Ivan 

Ilyich van Tolstoi of Patrimonium van Philip 

Roth.

Anne-Marie Raat

Intellectuele veelvraat

Horton R. Second opinion. Doctors, Disease and Deci-

sions in Modern Medicine. 583 pagina’s, £ 17,99. 

London: Granta Publications, 2003. ISBN 1-86207-

587-5.

Dit boek is al een tijdje uit. Richard Hor-

ton, hoofdredacteur van the Lancet, publi-

ceerde in 2003 een verzamelbundel van 

zijn essays in tijdschriften als The New York 

Review of Books en The Times Literary Sup-

plement. Ho en Van der Steen gebruiken 

op pagina 337 een van deze essays The 

dis-ease of medicine als ondersteuning van 

hun betoog voor een herwaardering van 

ervaring. De rest van deze dikke bundel 

is ook interessant; het merendeel van de 

essays draait om de tegenstelling tussen 

ervaring en bewijs, tussen belangen van 

het individu en die van de gemeenschap. 


