
Over de mogelijkheden tot een andere wijze van zorg. 

Wanneer een normaal denkende en voelende volwassene door een ongeval of ziekte in een normale kliniek terecht komt 
lijdt hij of zij niet alleen aan het letsel of de kwaal, wat helaas onvermijdelijk is, maar helaas ook al te vaak onder de 
welwillende infantilisering door het medische personeel. Alsof je plotseling niet alleen ziek maar daarbij nog 
onverantwoordelijk of zelfs opnieuw kinds geworden bent. Je bent op dat moment uiteraard te zwak of te gedrogeerd om 
daarop te reageren maar je voelt het wel heel diep aan: hier heb ik mijn recht op inspraak verloren, ik ben infant 
geworden, iemand over en tot wie men praat, geen gelijkwaardige gesprekspartner. Hier wordt vooral van me verwacht 
dat ik een patiënt wordt, een passieve lijder, iemand met wie men om bestwil zowat alles doet wat men op basis van de 
geneeskundige wetenschap en de ervaring meent te kunnen en moeten doen. 

Deze patiënt voelt onmiddellijk aan wat van hem verwacht wordt en laat hen in de meeste gevallen ook min of meer 
begaan in de hoop op die manier zo vlug en zo gezond mogelijk het hospitaal te kunnen verlaten. 

Maar als die genezing nu eens vlugger en efficiënter zou verlopen wanneer hij / zij als bewust en actieve partner in het 
genezingsproces wordt betrokken? 

Wanneer artsen en verpleegkundigen even de tijd nemen om die patiënt zo nauwkeurig en zo volledig mogelijk over zijn 
toestand in te lichten (patiënt education), en om, o wonder, zelfs om zijn mening en medewerking vragen, dit wonder 
moet hier in twee betekenissen begrepen worden. 

Onder de huidige omstandigheden is het bijna een wonder wanneer een patiënt op een dergelijke volwassen en 
gelijkwaardige manier wordt aangepakt en, vooral, zo’n respectvolle aanpak kan wonderen verrichten in het 
genezingsproces. Dat dit veel te weinig het geval is heeft veel te maken met het gebrek aan tijd (dus personeel), maar 
ook met de eeuwenlange traditie van onze strenge (westerse) wetenschappelijke aanpak van ziekte en zieken die in 
hospitaalgangen kortweg ‘gevallen’ genoemd worden. 

Wanneer deze gevallen door een gerichte voorlichting en door de nadrukkelijke uitnodiging tot medewerking aan het 
genezingsproces zijn opgestaan, zal een ingrijpende revolutie in ons denken over ziekte en genezing hebben 
plaatsgevonden. 

Deze revolutie is al een generatie geleden begonnen, ondermeer door het bevrijdende werk van een moedig denker als 
Ivan Illich en tientallen van zijn geestesgenoten in Noord Amerika. Deze omwenteling van de traditionele mentaliteit, 
zowel in de medische wereld als bij de patiënten zelf, is echter zo ingrijpend dat het waarschijnlijk nog generaties zal 
duren voor deze heroriëntering een vanzelfsprekendheid zal geworden zijn. 

Maar als we er vandaag niet enthousiast en vol zelfvertrouwen aan beginnen, wanneer dan wel? 
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