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een klacht maar vanwege een angst.
Toch is het niet mijn bedoeling om
alle patiënten te overtuigen om geen
vervolgonderzoek te doen. Zolang het
onderzoek niet te ingrijpend of te duur
is, vind ik het uiteindelijk hun eigen
keuze. Nadat ik eerst duidelijk de vooren nadelen van aanvullend onderzoek
voor ze op een rijtje heb gezet. Soms
heb ik het gevoel dat ik daarin te kort
schiet. Het is lastig om een begrijpelijke
uitleg te geven over abstracte begrippen
zoals fout-positieven en de beperkingen
van aanvullend onderzoek in het kader
van screening bij gezonde mensen. Het
ingewikkelde verhaal van de dokter
is veel minder indrukwekkend dan
het verhaal van de buurman die uit
het niets kanker bleek te hebben. De
ongerustheid blijft. Uiteraard is het als
huisarts je taak om die ongerustheid
te bespreken. Maar ook wanneer het
lukt om de angst te relativeren, blijft de

354

huisarts & wetenschap

56(7) juli 2013

