
DE MACHT VAN
DE DOKTER

Het contact tussen patiënt en arts kun je op
verschillende manieren analyseren. Vlaming

Edgard Eeckman zet de term 'macht' centraal,
en laat zien waarin het onvermijdelijke

machtsverschil zit met een patiënt.

Boeken en artikelen over de relatie tussen arts en patiënt staan

vaak bol van de Engelse termen. We lezen over patient empo-

werment, shared decision making of concordonce. Waarom

eigenlijk? Wat zegt al dat Engels over ons denken en hande-

len? Is het simpelweg een uiting van de grote invloed van de Engelse

taal op ons taalgebied? Of hebben we geen eigen termen voor al

deze dingen omdat we de beschreven zaken niet praktiseren?

Dat laatste zou jammer zijn, want het gaat hier om een groot goed:

de gelijkwaardigheid van arts en patiënt. Een recente publicatie op

dit gebied is 'Balanceren tussen macht en onmacht' van de Vlaamse

communicatiewetenschapper Edgard Eeckman. Hij is bijzonder

hoogleraar aan de Erasmushogeschool in Brussel, en communicatie-

manager in het Universitair Ziekenhuis in dezelfde stad.

Zijn boek - verluchtigd met illustraties waar je heel verschillend over

kunt denken - focust op wat er in de spreekkamer gebeurt: het ge-

sprek tussen iemand die zorg wil krijgen en iemand die zorg kan

verlenen. Uiteindelijk is het Eeckmans doel om handvatten te bieden

voor een optimaal contact - maar hij begint zijn uiteenzetting met

een verhaal over macht.

Want in de spreekkamer is sprake van macht, preciezer: de arts

heeft meer macht dan de patiënt. Eeckman legt dit uit met de term

resources - of hulpmiddelen. De arts beschikt over hulpmiddelen,

Het is belangrijk dot de verhouding tussen patiënt en arts ongeveer gelijkwaardig is.
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EEN GEVOEL VAN AFHANKELIJKHEID IS
NADELIG VOOR HET GENEZINGSPROCES

zoals kennis en bevoegdheden, die een

patiënt moet ontberen. De arts heeh ver-

stand van ziekte en gezondheid, en hij

heeh de bevoegdheid om medicijnen voor

te schrijven of een ziekteverklaring af te

geven De patiënt heeft dit alles niet of

maar beperkt en is dus afhankelijk van de

resources van de arts.

Omgekeerd is er ook macht. Een ontevre-

den patiënt kan naar een andere dokter

overstappen, en dan is de eerste arts zijn

inkomstenkwijt. Maar dit weegt toch niet op

tegen de grotere macht van de zorgverlener.

Afhankelijkheid
Het vervelende van machtsverschillen is dat

je je als onderliggende partij afhankelijk

voelt, dat je de controle over je eigen leven

voor een deel kwijt bent. Dat is op zichzelf

al niet prettig, maar het kan ook nog eens

nadelig werken op het genezingsproces, of

op de acceptatie van chronische klachten,

zegt Eeckman. Daarom moeten we de

patiënt zijn gevoel van controle teruggeven,
en dat heet. .. patient empowerment.

De Nederlandse term 'patiëntvaardighe-

den' komt dicht in de buurt de patiënt leest

over z'n ziekte en weet wat het internet te

bieden heeh. Hij weet in grote lijnen hoe

de zorg in elkaar steekt en kan een ge-

sprek voeren met z'n dokter. Het internet

heeh inderdaad vele voordelen. Zo maakt

het dokters bescheidener: "Artsen zeiden

mij dat ze ook wat voorzichtiger zijn om

stellige uitspraken te doen", schrijft

Eeckman. Toch is het geen panacee. Ten

eerste is het op internet niet altijd gemakke-

lijk om rijpe en groene informatie uit elkaar

te houden, ten tweede kom je nooit even

veel te weten als een arts die er twaalf jaar

voor gestudeerd heeft.

Zo krijgen we uiteindelijk de paradoxale

situatie dat in de spreekkamer sprake is van

machtsongelijkheid, terwijl de twee ge-

sprekspartners daar niet al te zeer mee

bezig moeten zijn.

Ontevreden
Tot zover niks mis met Eeckmans pleidooi

voor een gelijkwaardige relatie tussen arts

en patiënt, een relatie van onderling ver-

trouwen. De beperking van het boek zit er

vooral in dat Eeckman bijna alleen kijkt

naar het contact in de spreekkamer en

daarbij uitgaat van de goede wil van de

twee actoren: hij heelt het over hun 'atti-

tude'. Punt is dat veel gebruikers van de

zorg ook tegen andere zaken aanlopen.

Dat kan variëren van 'kleine' dingen, zoals

uren moeten wachten in de spreekkamer

zonder dat er iets wordt verteld, tot artsen

die duidelijk disfunctioneren en het onheil

afroepen over hun patiënt. De zaak van de

neuroloog ErnstJansen Steur is bekend,

maar staat niet op zichzelf. Regelmatig

lezen we over artsen van eenzelfde zieken-

huis die niet door één deur kunnen, met

alle gevolgen van dien.

VERTROUWEN IS GOED, MAAR
WAAKZAAMHEID IS MINSTENS ZO
BELANGRIJK

Edgard Eeckman

BAlANCEREN TUSSEN
MACHT EN ONMACHT

PQtient empowerment als
grondslag voor gelijkwaardigheid
in de relatie pilltiënt-arts politeia

Cover van het boek Palientempowerment.

We noemen nog enkele andere ingrijpen-

de kwesties: recent speelden faillissementen

van twee ziekenhuizen, wat tot grote ri-

sico's voor de patiënten blijkt te hebben

geleid. Verder moest onlangs een zieken-

huis in Noord-Nederland z'n operaties

afzeggen omdat het computersysteem plat

lag. En zo is er meer dat afbreuk doet aan

de zorg.

Aan ontevredenheid bij patiënten wijdt

Eeckman slechts één van de zeventien

hoofdstukken. Dat had wel wat meer mo-

gen zijn. Want ook al doet een arts tijdens

het consult z'n stinkende best, hij is vaak

maar een radertje in het grote geheel. Om

die reden lijkt voor patiënten die graag

willen krijgen waar ze recht op hebben,

een assertieve houding in de zorg bijna

noodzakelijk. Vertrouwen is goed, maar

waakzaamheid, op je qui-vive zijn, is min-

stens zo belangrijk.

............................................................* .JOS OVERBEEKE

REUMA 23*magazine. nl


