De dokter
zelf ziek
Wat als de dokter zelf ziek wordt?
Welke invloed heeft dat op hoe zij hun
werk invullen? En verandert het
iets in de manier waarop ze hun
patiënten benaderen? Vijf artsen
vertellen over wat hun ziekte
hen geleerd heeft.

‘Je weet niet
hoe een patiënt
zich voelt’

Impact
‘Verschrikkelijk vond ik het toen er vorig jaar een biopt
uit mijn longen werd genomen. Vooral het gegeven dat
je jezelf moet overgeven aan iemand die je eigenlijk
niet kent. Als dokters vinden we het vanzelfsprekend om
biopten te nemen, maar ik had geen idee van de impact –
en dan had ik nog de luxe dat ik zelf mijn arts kon kiezen.
Sindsdien ben ik opener naar mijn patiënten en zeg ik dat
ze erop moeten vertrouwen dat ik het goed doe, ondanks
dat ze me niet kennen.’
Branderig gevoel
‘Mijn patiënten weten niet dat ik kanker heb. Als dokter
wil ik er voor hen zijn, niet andersom. Indirect deel ik
mijn ervaringen wel. Als ik bijvoorbeeld een verdoving
geef, zeg ik dat het branderig kan aanvoelen – ik weet er
immers alles van.’
Loze opmerking
‘Ik begrijp u. Een zin die ik talloze keren tegen patiënten
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Warner Prevoo is interventie-radioloog in het OLVG
en heeft een ongeneeslijke vorm van longkanker.

heb uitgesproken. Door mijn ziekte besef ik dat
dit een loze opmerking is. Je kunt als arts – hoe
empathisch ook – simpelweg niet weten hoe een
patiënt zich thuis voelt. Zulke dingen hoeven we
ook niet te weten, want het is onmogelijk dat van
iedere patiënt bij te houden. Maar we moeten onszelf
niet wijsmaken dat we snappen in welke situatie
de patiënt zich bevindt. Tegenwoordig vertel ik
patiënten dat ik hun ziekte verschrikkelijk vind en me
eigenlijk niet kan voorstellen wat ze doormaken, maar
dat ik wel betrokken ben bij de behandeling en mijn
uiterste best doe.’
Geen barst
‘Onlangs gaf ik een lezing aan medisch specialisten,
naar aanleiding van mijn boek Echte dokters huilen
ook. Ik kom in het hol van de leeuw, dacht ik vooraf.
Misschien kwam het door mijn ziekte, maar ik kreeg
louter positieve reacties. ‘Je hebt hartstikke gelijk,
we begrijpen er geen barst van’, zeiden collega’s.
Die positieve kritieken had ik niet verwacht. Mooi om
te zien dat mijn boek dat heeft teweeggebracht.’
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‘Alles wat tegen
je wordt gezegd,
leg je op een
goudschaaltje’

Rolf Bloem is orthopeed in het Reinier de Graaf
ziekenhuis en kreeg begin dit jaar een kunstheup.
Te uitgebreid
‘Toen bleek dat ik een kunstheup nodig had, wilde ik
het zorgproces in mijn ziekenhuis als patiënt doorlopen.
Bewust, omdat ik wilde weten waar patiënten zoal mee te
maken krijgen. Overall een positieve ervaring, al vond ik
bepaalde informatie soms té uitgebreid. Zo kreeg ik voor
mijn operatie een folder waarin stond uitgelegd wat een
versleten heup precies is – informatie die een patiënt al
veel eerder in het proces had moeten horen en wat mij
betreft niet in een operatiefolder thuishoort. Als patiënt was
ik eigenlijk alleen geïnteresseerd in wat ik wel en niet mocht
na de operatie, of ik krukken nodig had en wanneer ik weer
mocht autorijden. Wat mij betreft moeten we per stadium
kijken naar welke informatie relevant is. Nu onze vakgroep
– samen met de vakgroepen van het HagaZiekenhuis en
LangeLand Ziekenhuis – bezig is met het opzetten van een
nieuw orthopedisch centrum, wil ik mijn bevindingen zeker
meenemen in het zorgpad.’
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Goudschaaltje
‘Wat ik me realiseerde toen ik zelf patiënt was: alles wat
er tegen je wordt gezegd, leg je op een goudschaaltje.
Als iemand vertelt dat de pijnmedicatie om drie uur
komt, maar er om vier uur nog niemand is geweest,
dan is dat ronduit vervelend. Patiënten worden daar
onzeker door. Zelfs ik voelde dat, terwijl ik als dokter
wéét dat zaken soms anders lopen. Het maakt dat ik nog
duidelijker naar mijn patiënten communiceer, of het nou
om de operatiedatum gaat of een verandering in het
postoperatieve beleid.’
Ervaringsdeskundige
‘Ik vertel niet standaard dat ik een kunstheup heb –
als orthopeed heb ik een andere rol. Zodra ik echter
merk dat mensen twijfelen over de ingreep, omdat ze
bijvoorbeeld bang zijn dat ze hun mobiliteit verliezen,
kan het handig zijn om mijn verhaal te doen. Patiënten
waarderen dat ook. Als ik als ervaringsdeskundige wat
extra informatie kan geven die patiënten kan helpen
in hun besluitvorming, weet ik dat ik er juist aan heb
gedaan.’
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‘Mijn ziekte
heeft veranderd
hoe ik in de
spreekkamer ben’
Hester Oldenburg is borstkankerchirurg in het
Antoni Van Leeuwenhoek en kreeg twee keer
borstkanker. Inmiddels is ze zes jaar borstkankervrij.
Gevoel laten spreken
‘Als borstkankerchirurg was ik altijd al inlevend – al mijn
collega’s trouwens, anders zit je niet in dit vak. Wanneer
je de ziekte echter zelf krijgt, word je automatisch
lotgenoot en begrijp je op een heel ander niveau
wat patiënten meemaken. Dat zit ‘m in kleine dingen.
Zo is omdraaien in bed bijvoorbeeld lastig als je net
geopereerd bent. Zelf heb ik een halfjaar op mijn rug
geslapen, dus ik snap nu beter waarom patiënten slecht
slapen. Hoewel ik mijn eigen situatie altijd achterwege
laat – het gaat in de spreekkamer niet om mij – kan ik
mij beter inleven als patiënten over zulke bijeffecten
vertellen.’
Praktische tips
‘Mijn ziekte heeft veranderd hoe ik in de spreekkamer
ben. Ik neem meer tijd voor patiënten, leg een verhaal
soms twee keer uit als ik merk dat ze het niet begrijpen

– dan loopt een spreekuur maar iets uit. Daarnaast
geef ik praktische tips. Dat patiënten een extra kussen
onder hun borst kunnen leggen, bijvoorbeeld – daarvan
weet ik dat het helpt. Ook vinden patiënten het vaak
vervelend dat anderen continu vragen hoe het met
ze gaat. Meestal deel ik dan een aantal concrete
antwoorden met ze. Zo hoeven ze op feestjes in ieder
geval niet twintig keer hetzelfde verhaal te vertellen.’
Explicieter
‘Bij borstkanker denken mensen vaak aan het
ergste. Het is een groot begrip, terwijl je er in meer
dan negentig procent van de gevallen niet aan
overlijdt. Toch weten patiënten dikwijls niet in welke
prognostische situatie ze zitten. Ik besef vaker dan
voorheen dat mensen het actief moeten weten als ze
iets kleins of onschuldigs hebben, en hun prognose
goed is. Dat blijft lastig – je houdt immers altijd een
mate van onzekerheid. Maar kanker heeft al genoeg
impact, dus patiënten mogen het ook horen als
het relatief meevalt. Daarin ben ik veel explicieter
geworden.’
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‘Die concrete
angst kan
ik veel beter
uitleggen’
Wilco Peul is neurochirurg in het LUMC, HMC en
HagaZiekenhuis. Hij kreeg in zijn leven twee keer een
lage rughernia.
Makkelijk praten
‘Het is heel makkelijk om als arts over je patiënten te praten
terwijl je zelf nergens last van hebt. Dat realiseerde ik me
toen ik tot twee keer toe een lage rughernia kreeg en
kampte met enorme zenuwpijn en uitval – nog steeds is
mijn grote teen gevoelloos. Die pijn, de angst om verlamd
te raken: het zijn dingen die ik me nu heel goed kan
voorstellen als ik patiënten spreek.’
Serieus onderzoek
‘Het was voorheen gebruikelijk om hernia’s al in een vroeg
stadium te opereren, terwijl de klachten ook op natuurlijke
wijze kunnen genezen. Zelf heb ik geen operatie gehad.
Die periode was zwaar en ging gepaard met veel pijn,
maar uiteindelijk ging het vanzelf over. Ik hield me al langer
bezig met hernia’s, maar voor mij was dat de aanzet om
serieus onderzoek te doen naar het niet-opereren van
hernia’s. Daar ben ik uiteindelijk op gepromoveerd – met
als gevolg dat er tegenwoordig daadwerkelijk minder wordt
geopereerd.’
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Concrete angst
‘Patiënten begrijpen het niet altijd als ik een operatie
afraad. Soms vragen ze huilend of ik besef hoeveel
pijn ze hebben. Dan vertel ik over mijn eigen ervaring
en motivatie. Zo wilde ik niet onder het mes omdat ik
geloofde in natuurlijke genezing, maar ook omdat een
ingreep je rug kwetsbaarder maakt. Ik was bang dat ik
pijnklachten zou houden en mijn werk niet meer kon
doen. Die concrete angst kan ik veel beter uitleggen nu
ik ervaringsdeskundige ben – en patiënten begrijpen het
dan ook beter.’
Tot het gaatje
‘Ik vind dat in ons vak de focus veelal op opereren ligt,
waardoor er misschien niet altijd goed naar de patiënt
wordt omgekeken. Ik ben daarin drastisch veranderd,
menselijker geworden. Daarnaast ben ik nauw betrokken
bij het opzetten van het universitair neurochirurgisch
centrum in Leiden en Den Haag. Dat centrum is mijn
levenswerk geworden: tot aan mijn pensioen zal ik tot het
gaatje gaan om patiënten met wervelkolomproblemen
en hersenaandoeningen zo goed mogelijk te helpen.
Mijn hernia’s zijn daarin zeker een katalysator geweest.’
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‘Mijn stoornis
heeft me
absoluut een
betere dokter
gemaakt’
Jeroen Kloet is psychiater bij GGz Breburg
en heeft een bipolaire stoornis type 2.
Afstandelijk
‘Al sinds mijn zeventiende kamp ik met angststoornissen
en stemmingswisselingen, maar pas twee jaar geleden
werd mijn diagnose officieel gesteld. Lange tijd ontkende
ik dat ik deze problematiek had, terwijl ik het van binnen
wel degelijk wist. Daardoor werd ik als arts vrij afstandelijk
– problemen van patiënten kwamen anders te dichtbij. Dat
brak me op. Ik was niet de dokter die ik wilde zijn, wilde
juist toenadering zoeken tot patiënten. Helaas moest ik
een aantal depressies doormaken om tot dat inzicht te
komen.’
Kwetsbaar
‘Tegenwoordig durf ik patiënten over mezelf te vertellen
als die ruimte en behoefte er is. Vaak heel summier, maar
ik merk dat het voor verbinding zorgt – mensen waarderen
het dat ik me kwetsbaar opstel. Het geeft ze bovendien
perspectief, namelijk dat je ook met een psychische
stoornis nog steeds een fijn en betekenisvol leven kunt
leiden.’

Taboe
‘Ik was altijd bang voor wat anderen zouden vinden van
mijn aandoening. Verrassend genoeg kreeg ik hele milde
reacties toen ik besloot er open over te zijn. Collega’s
kwamen zelfs naar me toe om te vertellen dat zij óók
nare periodes op psychisch vlak hadden meegemaakt.
Dat vond ik mooi om te zien. Eigenlijk is het jammer dat
we die ervaringskennis nauwelijks in ons werk gebruiken
omdat er een taboe op heerst. Mijns inziens is het juist
een manier om patiënten te bereiken.’
Brug slaan
‘Mijn stoornis heeft me absoluut een betere dokter
gemaakt, al is de keerzijde dat ik nog steeds fases
heb waarin het niet goed met me gaat. Dat blijft naar.
Toch brengt het ook positieve zaken. Zo blog ik op
verschillende platforms en heb ik plannen voor een boek
en een theatervoorstelling – dingen die anders nooit op
mijn pad waren gekomen. Op die manier hoop ik een
brug te slaan tussen de medische wereld waarin ik ben
opgeleid en de belevingswereld van de psychiatrische
patiënt – en de afstand ertussen te verkleinen. Een missie
is misschien een groot woord, maar het voelt kloppend
om dit te doen.’
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