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doorgeleerd om ‘ik weet het ook niet’ te zeggen, of dat hij beter 

direct het recept had kunnen uitschrijven, want dat had minder 

tijd gekost.

Ik wil het nu even niet hebben over het groeiende deel van ons 

volk dat zich kenmerkt door een steeds minder beleefde manier 

van uiten, hetgeen aan hulpverleners steeds hogere eisen stelt wat 

betreft hun sociale vaardigheid. Ik wil het ook even niet hebben 

over het belang van het als huisarts uiting geven aan je zorgen om 

iemands leefstijl. Ik realiseer mij heel goed dat de minder hechte 

arts-patiëntrelatie als gevolg van de groepspraktijken en huisart-

senposten zoiets niet gemakkelijker maakt. Nee, het gaat mij nu 

om de eeuwige misvatting dat de mens zich in het algemeen wel 

bewust is van zijn diepere beweegredenen, wensen en gevoelens. 

De entertainmentindustrie, tv, drankgebruik of internetverslaving 

zijn heel geschikt om die bewustwording te voorkomen. Dat is 

niet zo erg als men daarvoor kiest. Het heeft echter nogal wat 

gevolgen als de behoeften aan hulp of zorg die ‘vanuit die buiten-

kant’ worden geformuleerd, ook op face value worden geaccepteerd 

en de zorg daar vervolgens op wordt afgestemd. Een goede vraag-

verheldering moet er vooral op gericht zijn de patiënt te helpen 

nu eens niet door te rennen, maar eens even stil te staan bij waar 

hij nou werkelijk mee geholpen zou zijn. Daar heb je niet per se 

een langdurige en goede relatie met de patiënt voor nodig. Wel 

de bezorgdheid om de patiënt en om waar we met z’n allen in de 

gezondheidszorg mee bezig zijn. Maar vóór alles het besef dat 

de gezondheidszorg over een aantal jaren de gezondheidsindustrie 

heet, wanneer bij zorgverzekeraars, hulpverleners en klachten-

commissies het patient pleasing steeds meer terrein zou winnen.

Hans van der Voort
hvdvoort@knmg.nl

Column

Wat had u gehad 
willen hebben?
Mijn moeder zou binnenkort 100 zijn geworden, ware het niet dat 

zij het, bij het aanbreken van deze eeuw, wel genoeg vond. ‘Ik 

houd ermee op, het is mooi geweest’, zei ze tijdens mijn twee-

wekelijkse bezoek. Een week later was ze dood. Altijd een kor-

date dame geweest. Een actieve ook, want ze dreef vanaf haar 

twintigste een grote kapsalon en creëerde en passant een gezin van 

zeven kinderen. ‘De eerste twee van je vader, de overige vijf van 

Onze Lieve Heer’, placht ze te zeggen, daarmee refererend aan 

de promotionele bezoekjes van de pastoor zodra hem de tijd-

spanne na een geboorte wat te royaal begon voor te komen. Ik 

denk met veel liefde en bewondering aan haar terug, maar haar 

neringdoen bracht wel een paar lastige zijverschijnselen met zich 

mee. Zo hing er een lijst in onze keuken van slagers, bakkers en 

andere middenstanders, compleet met de dag waarop zij aan de 

beurt waren. De ene week moesten wij de boodschappen doen bij 

de protestantse winkeliers, de andere bij de katholieke. Als het 

stortregende moest je tóch naar de verre winkel – en niet naar de 

buren – als de lijst in de keuken aldus aangaf. Zo hield mijn moe-

der iedereen te vriend, want zij kapte nu eenmaal hoofden van 

meerdere confessies. Maar een groter bezwaar was wat ik mijn 

moeders ‘klantenlach’ noemde. Regelmatig hoorde ik haar lach 

vanuit de kapsalon komen. ‘Leuk, zo’n vrolijke moeder’, hoor ik 

u denken. Ja, dat was het ook. Maar regelmatig kon je duidelijk 

horen dat haar lach niet het gevolg was van vrolijkheid maar van 

haar zakeninstinct. Ze lachte mee om iets dat ze niet leuk of mis-

schien zelfs verwerpelijk vond. Ze wilde coûte que coûte alle dames 

te vriend houden. Als iemand heur haar pikzwart wilde, ging de 

teer erin en als mevrouw het wit wilde de peroxide. ‘Snap jij zo’n 

mens nou?’, hoorde ik mijn moeder dan tegen een van de kap-

sters zeggen. ‘Het staat haar helemaal niet.’ Dat tegen de klant 

zelf zeggen was zelfs voor mijn moeder, die in huiselijke kring bui-

tengewoon direct was, kennelijk toch te gevaarlijk. Aan de andere 

kant van het dorp was er immers een concurrerende salon.

Prettig was het niet, maar je kunt zoiets nog wel accepteren in de 

handel, waar de gevolgen meestal beperkt zijn. Voor de gezond-

heidszorg ligt dat echter totaal anders, al is die nog zo (wat een 

blunder!) marktgericht. In de gezondheidszorg gaat het immers 

om het beláng van de patiënt, en dat is lang niet altijd hetzelfde 

als de wéns van de patiënt. Of die nu mevrouw Van Leeuwen heet 

of Michael Jackson. Het zou heel treurig zijn als de huisartsen dat 

verschil steeds minder gingen maken. Toch lijkt het daar wel een 

beetje op.

Op mijn column ‘Broeders hoeder?’ hebben meerdere huisartsen 

gereageerd. ‘Helemaal mee eens, we moeten ons meer uiten! Ik 

probeer dat ook te doen.’ Maar dan volgden allerlei verhalen over 

patiënten die boos vroegen waar de dokter zich mee dacht te 

moeten bemoeien, of hem wellicht iets was gevraagd, of hij had 
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