THEMA

Zorg ontvangen maakt zwak, van voor jezelf zo
Over keuzes maken als je kwetsbaar bent

De rol van de patiënt in zijn eigen zorgproces verandert. De patiënt moet meer
en meer de regie krijgen. Dat klinkt prachtig, want wie wil er geen invloed
op zijn eigen leven, ook als hij ziek is? De vraag is alleen of elke patiënt
daartoe ook in staat is.
Het is gemakkelijk gezegd dat de patiënt meer de

Die kwetsbaarheid kan risico’s met zich

regie over zijn ziekteproces moet voeren. Maar wat

meebrengen. Allereerst dreigt het gevaar

betekent dat eigenlijk? Eigen regie gaat normaal

dat minder mondige mensen niet die zorg

gesproken over mensen die zelf beslissingen ne-

krijgen, waar anderen wel om durven

men, bijvoorbeeld over wat ze eten, waar ze naar

te vragen, zoals een second

toe gaan met vakantie en welke kleding ze dragen.

opinion. Een ander risico is

Wanneer iemand ziek wordt, betekent eigen regie

dat mensen die zich kwets-

dat de patiënt zelf kiest waar en door wie hij of zij

baar opstellen, vaak minder

behandeld wil worden, hoe die behandeling eruit

serieus genomen worden

ziet en wanneer de behandeling wordt gestopt.

dan zelfredzame patiënten.

Dan zelf keuzes maken is lastiger.

Met bescheiden en kwetsbare

Iemand die patiënt wordt en langdurig zorg en

mensen wordt in onze maatschap-

ondersteuning nodig heeft, komt in een afhan-

pij minder rekening gehouden dan met

kelijkheidsrelatie terecht. Zelf invulling kunnen

hen die voor hun rechten opkomen. Je kunt

geven aan het leven komt dan onder druk te staan.

maar beter niet kwetsbaar zijn.

Iemand die in het bedrijfsrestaurant kan kiezen tussen soep met gehaktballetjes of een vegetarische
soep, heeft zijn keuze snel gemaakt. Voor een
vrouw die te horen krijgt dat ze borstkanker heeft
en dat het beter is één of beide borsten te laten
amputeren, is het allesbehalve eenvoudig om een
beslissing te nemen. Toch wordt dat wel van haar
verwacht. Artsen vragen aan de patiënt: Wat wilt
u? Zegt u het maar.
Mondig
Veel artsen nemen aan dat patiënten zelf een
beslissing kunnen nemen, dat mensen mondig en
zelfredzaam genoeg zijn om keuzes te kunnen
maken. Helaas – of misschien wel gelukkig – is
niet iedereen even ‘mondig’. Er zijn ook mensen die niet gewend zijn voor zichzelf op te
komen en iemand die ziek wordt, is sowieso
kwetsbaar.
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Zouden artsen kwetsbare patiënten anders

Sommige patiënten zullen deze gang van

tegemoet treden als kwetsbaar zijn juist een

zaken echter niet ervaren als keuzevrijheid,

positieve kwalificatie zou zijn, die hoog in

maar als een verantwoordelijkheid die ze

aanzien staat? Dan zouden ze toch alles uit

krijgen opgelegd. In plaats van zich te kunnen

de kast halen om die mensen te helpen een

toevertrouwen aan de zorg van artsen met hun

keuze te maken en een beslissing te ne-

kennis en kunde, worden ze geacht de regie

men? Waarom krijgen die weinig weerbare

in handen te nemen en zelfs een scenario te

patiënten zo weinig steun bij deze moeilijke

kiezen, waarvan de consequenties heel groot

opgave?

kunnen zijn.
Dilemma
Om keuzes te kunnen
maken, moeten patiënten
niet alleen over voldoende
informatie en deskundigheid beschikken, ook hebben
ze voldoende zelfvertrouwen

Om keuzes te kunnen
maken hebben
patiënten voldoende
zelfvertrouwen nodig

nodig. Artsen kunnen die informatie
verstrekken, duidelijk maken welke
behandelingen mogelijk zijn en welke

Ziek worden, zeker als het een ernstige ziekte

consequenties die kunnen hebben.

betreft, betekent al dat het leven anders ver-

De patiënt krijgt vervolgens de keuze.

loopt dan iemand had verwacht en gehoopt.
Artsen en andere zorgverleners zouden moeten beginnen met erkennen dat niet iedereen
op zo’n moment dezelfde verwachtingen heeft.
Wil deze mevrouw of die meneer wel zelf
kiezen hoe de behandeling gaat verlopen?
En is zij of hij ook in staat een keuze te maken
die afwijkt van het advies van de behandelaar?
De arts moet deze verwachtingen bespreekbaar maken. De volgende stap is dat de arts
zijn eigen aannames en overtuigingen overboord zet. Niet elke patiënt wil zelf keuzes
maken of naar herstel toe werken. Niets doen,
minder vaak op controle komen of de keus aan
de arts laten is ook een keus. Misschien is
dat een andere dan de keus die de arts zou
maken, maar wel de keus van de patiënt.
En ook dat is eigen regie.

LSR herfst 2013

7

