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R.A.DEMELKER 

De eigen verantwoordelijkheid 
voor gezondheid en ziekte 

Kritiek op de gezondheidszorg 

Binnen onze amenleving bestaat onvrede met be
trekking tot het functioneren van de gezondheids
zorg. De kritiek richt zich met name op gebrek aan 
informatie aan patiënten, de dehumanisering en de 
onderschatting van de rol van de patiënt als mede
beslis er binnen het hulpverleningsproces. Er be
staan een aantal factoren in onze huidige techno
logische gezondheidszorg, die de verwaarlozing 
van de individualiteit van de patiënt in de hand 
werken. In onze westerse maatschappij is de mens 
vergeleken met de 'dingen' een verwaarloosd ge
bied: de 'dingen' lijken belangrijker dan de mens 
(Fortmann1) . 

Het afstandelijk objectiverende denken is niet 
naar binnen gericht, maar naar buiten, naar de we
reld om ons heen. De patiënt dreigt daardoor tot 
object van medisch handelen te worden. Fortmann 
benadrukt terecht de betekenis van nuchter, ratio
neel denken voor de ontwikkeling van de genees
kunde. Hierdoor is de mens bevrijd van een aantal 
kwalen waar men vroeger machteloos tegenover 
stond. 'Objectiverende' bezigheden dienen echter 
in het perspectief van de erkenning van het subject 
te staan. Door de gerichtheid op de wereld om ons 
heen dreigt deze objectiverende benadering een 
van het subject geïsoleerde activiteit te worden. De 
verwaarlozing van de individualiteit wordt sterk in 

de hand gewerkt door het proces van differentiatie en 
specialisatie binnen de gezondheidszorg, d.w.z. dat 
hulpvragers steed meer in categorieën worden in-

gedeeld, terwijl hulpverlening steeds meer op ieder 
van deze categorieën is gericht vanuit aparte hulp
verleningsinstellingen. 2 Hoewel dat proces reeds in 
de 16e eeuw is begonnen, kreeg dit in de 'ge eeuw 
een grote impuls ten gevolge van de snelle ontwik
kelingen in de geneeskunde op basis van de natuur
wetenschappen. Hulpverlening is steeds meer een 
beroepsmatige aangelegenheid geworden. Iedere 
beroepsgroep heeft zijn eigen opleiding en ontwik
kelt zijn eigen denk- en waardensysteem. Deze dif
ferentiëring, specialisering en professionalisering 
van zorgverlening neemt nog steeds toe. Dit blijkt 
bijvoorbeeld ui t het gegeven, dat de laatste 20 jaar 
het aantal specialisten per 100000 inwoners vrijwel 
is verdubbeld, terwijl het aantal huisartsen per 
'00000 inwoners constan t is gebleven. 3 

Deze specialisatie heeft niet alleen betrekking op 
de medisch-somatische aspecten van zorgverle
ning, maar geldt evenzeer voor psycho-sociale hulp
verlening. 

Door deze professionalisering is zorg van een 
christelijk geïnspireerde en ambachtelijke bezig
heid , tot een gebeuren van ingewijden en deskun
digen geworden. 

Mc. Knight4 benadrukt dat in onze samenleving 
sociale dienstverlening tot 'business' is geworden. 
Omdat dienstverlening, d.w.z. zorg en liefhebben, 
een universeel en apolitiek karakter draagt, is deze 
tot een onbegrensd en onweerlegbaar 'goed' gewor
den. Door deze professionalisering van dienstver-
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lening hebben de verschillende groepen van inge
wijden veel macht en beslissingsbevoegdheid ge

kregen. 
Zorgverlening vervreemdde zich ook steeds meer 

van de hulpvragers. 
Deze ontwikkelingen in de gezondheidszorg han

gen nauw samen met een algemene ontwikkeling in 
onze samenleving, waarbij de rol van de deskun
dige steeds groter is geworden. Het individu is steeds 
meer afhankelijk van anderen, hetgeen gevoelens 
van onmacht met zich meebrengt. Veel activiteiten 
in de gezondheidszorg gaan dan ook buiten de pa
tiënt om (bijvoorbeeld de gesloten verwijsbrief van 

de huisarts aan een specialis t). 
De toegenomen afhankelijkheid van medische 

deskundigheid heeft ertoe geleid, dat mensen zich 
niet langer zelf verantwoordelijk voelen voor hun 
gezondheid: de dokter weet het immers toch beter. 
Deze toegenomen afhankelijkheid komt onder 
meer tot uiting in een sterke toename van het aantal 
klachten waarvoor medische hulp wordt ingeroe

pen. 
De Nijmeegse hoogleraar-huisarts Huygen zag 

gedurende de laatste dertig jaar een verdubbeling 
van het aantal ziekten en klachten die aan hem door 
zijn patiënten werden gepresenteerd . S Deze toe
name is niet alleen het gevolg van het vaker voor
komen van ziekten, maarvooral van een ander ziekte
gedrag. Ook de vraag naar specialistische hulpver
lening is sterk toegenomen. Zo blijkt uit ziekenfonds
gegevens, dat de laatste 15 jaar het aantal verwij 
zingen door de huisarts naar specialisten en zieken
huisopnamen met ongeveer 50% is toegenomen. 6 

De ver voortgeschreden specialisatie en profes
sionalisering en de sterk toegenomen vraag van 
hulpverlening hebben organisatie, standaardisatie en 
bureaucratisering in de gezondheidszorg bevorderd. 

Voor de patiënten is de gezondheidszorg tot een 
doolhof van versnipperde instanties geworden, met 
een onoverzichtelijk veld van verschillende deskun
digen. Ziek zijn is ook steeds meer gei'nstitutionali-

seerä. Dit blijkt bijvoorbeeld, naast de toename van 
het aan tal ziekenhuisopnamen, ook ui t de daling van 

het aantal thuisbevallingen, de afname van het aan
tal huisbezoeken van de huisarts, etc. 3 

Doorde bureaucratisering en institutionalisering 

is de paradox ontstaan, dat de patiënt zijn rechten 
in de gezondheidszorg moet verdedigen. 7 Een van 
de belangrijkste grondrechten is het recht op infor
matie en medebeslissing.8 Uit diverse onderzoeken 
blijkt, dat gebrek aan informatie de meest gehoorde 
klacht van ziekenhuispatiënten is. 9,lo,ll,12Deze blij

ken veelal nauwelijks inzicht te hebben in de te ver
wachten onderzoeks- en behandelingsprocedures.12 

Ook buiten het ziekenhuis bestaat met name t.O.V. 
de huisarts kritiek om het gebrek aan informatie. 13 

Deze ontwikkelingen verklaren het feit, dat zowel bin
nen de gezondheidszorg als in de samenleving veel 
kritiek op het functioneren van de gezondheidszorg 
wordt uitgeoefend. Van den Hoofdakker14 was een 
van de eerste medici die in een aantal essays onder 
de titel 'Het bolwerk van de beterweters' een scher
pe aanval deed op het concept van de alleswetende 
dokter. Hij noemt het een mythe om te denken dat 
medici als enige zouden weten, hoe mensen in nood 
geholpen zouden moeten worden. Deze auteur pleit 
ervoor dat de medicus van zijn voetstuk afkomt en 
zich gaat afvragen, wat zijn eigen rol en functie in 
de gebeurtenissen is. Ook andere auteurs benadruk
ken het feit, dat de medicus zich een machtspositie 
heeft verworven niet alleen t.a.v. medische, maar 
ook t.a.v. maatschappelijke problemen. Zolals 

spreekt van 'medicalizing of society': d.W.Z. de ge
neeskunde oefent een geïnstitutionaliseerde macht 
uit, die zo groot is dat godsdienst en wet voorbij
gestreefd worden. 

Trimbosl6 meent dat 'de mantel van de humane 
geneeskunde en gezondheidszorg het grote maat
schappelijke tekort overdekt'. Door het eenzijdig 
medisch-biologisch antwoord wordt het individu 
de mogelijkheid ontnomen om zelf adequate oplos
singen van zijn problemen te vinden. 

Doorpi 
bleem te i 

schap de I 
in te richt 

De 

Uitde be> 
zorg is du: 
ke mate v 
afhankeli: 
leving als 
dat het ir 
dienstverlo 
nen het h' 

Menkc 
' inspraak 
deverschi 

Er bes 
die de bel 
van vera; 
heid niet 
lijkmakeJ 
ten aand; 
1. het ge ... 
2.de rela' 

heid en 

3.de bep' 
zorg in 
tenpatl 

He 

Nadere t 
ziektenp. 
met de Ie 
beidsmili 
aan de l: 

sommige 
maatscha 
uiting ka 



idee '66 / jaargang I / nummer 2 / juni 1980 / blz. 57 

Door pijn en ziekte en dood tot een technisch pro
bleem te herleiden ontneemt de medische weten

schap de mens het vermogen zelfstandig zijn leven 
in te rich ten (Illich 17) . 

De mondige patiënt in de gezondheidszorg 

Uit de beschreven ontwikkeling in de gezondheids
zorg is duidelijk geworden , dat het individu in ster
ke mate van de deskundige en de gezondheidszorg 
afhankelijk is geworden. Zowel binnen onze samen
leving als in de gezondheidszorg groeit het inzicht 
dat het individu niet een passieve consument van 
dienstverlening, maar meer een actieve partner bin
nen het hulpverleningsproces zou moeten worden. 

Men kan de vraag stellen, in hoeverre de roep om 
'inspraak' en mondigheid reëel is en niet als een mo
deverschijnsel moet worden afgedaan. 

Er bestaan echter verschillende overwegingen 
die de betekenis van mondigheid en het behouden 
van verantwoordelijkheid voor de eigen gezond
heid niet alleen mogelijk, maar ook zeer noodzake
lijk maken. Daartoe zullen we aan de volgende pun
ten aandacht besteden: 
I.het gewijzigde klachten- en ziektenpatroon ; 
2. de relatieve betekenis van de begrippen gezond

heid en ziekte; 
g.de beperkte mogelijkheden van de gezondheids

zorg in het licht van het huidige ziekten- en klach
tenpatroon. 

Het gewijzigde klachten- en ziekienpatroon 

Nadere beschouwing van het huidige klachten- en 
ziektenpatroon leert ons, dat dit mede samenhangt 
met de leefwijze in het primaire leefmilieu, het ar
beidsmilieu , de maatschappij. Men denke daarbij 
aan de hart- en vaatziekten, verkeersongevallen, 
sommige kwaadaardige ziekten en klachten waarin 
maatschappelijke en relationele onlustgevoelens tot 
uiting komen. Onze huidige leefwijze kan worden 

aangeduid als 'risico-nemend', deels ook 'risico op
gedrongen' gedrag. Ons voedingspatroon, verkeers
gedrag, de volle agenda's duiden daarop. Daarbij 
dienen we te benadrukken, dat riskant gedrag en 
riskante gewoonten zijn ingebed in het cultuur
patroon. Het individu kiest zeker niet in vrijheid 

voor dit riskante gedrag. Veel ziekten en klachten 
zijn een neveneffect van onze produktie- en presta
tiemaatschappij. De econoom Hagen18 stelt te
recht, dat de negatieve invloed van de economische 
groei op onze gezondheid weinig onderkend wordt. 

Werkloosheid , dreigende werkloosheid, compe
titie en andere onzekere leefsituaties vormen een 
ernstige bedreiging voor een gezond bestaan. Uit 
recent onderzoek19 blijkt, dat het ontstaan, de pre
sentatie en het verloop van ziekten samenhangen 
met de leefwijze van het individu, met name de wij
ze waarop de mens in zijn primaire leefmilieu (ge
zin) met 'normale' leefproblemen omgaat. 

Er blijken statistisch zeer significante samenhan
gen te bestaan tussen ouders en kinderen m.b.t.de 
frequentie van het inroepen van medische hulp 
voor vrijwel alle categorieën van aandoeningen, be
houdens de allerernstigste. 

In het gezin leert men van zijn ouders gezond

heidsstoornissen te herkennen en ermee om te gaan. 
Smits20 en Van Eyk21 toonden aan , dat de verschil
len in het inroepen van medische hulp samenhan
gen met het probleem-oplossend vermogen van de 
ouders, met hun leefwijze en functioneren in sociale 
netwerken en hun wijze van omgaan met elkaar en 
met hun klachten. De medicus en zeker de huisarts 
neemt daarbij een sleutelfunctie in, zowel bij de 
processen die ertoe kunnen leiden dat mensen tot 
'patiënt' gemaakt worden als bij het voorkomen 
daarvan. 

De werkelijke oorzaken van veel klach ten en pro
blemen liggen daarbij overwegend in de arbeids

situatie, problemen m.b.t. sanering, fusie , compe
titiekwesties, e.d. Bovendien vervullen klachten een 
belangrijke rol en [unctie in het primaire leefmilieu. 
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Zo hangt het vermijden van conflicten in de tussen
menselijke sfeer samen met het vaker inroepen van 

hulp van de huisart . 
Door het geven van een medisch antwoord op 

deze in wezen maatschappelijke en relationele pro
blemen houdt de huidige gezondheidszorg dit klach
tenpatroon en leefpatroon eerder in stand, dan deze 
processen te doorbreken. Tot op zekere hoogte is de 
gezondheidszorg daarmee zelf een ziekmakende 

factor geworden. Alleen door het individu zelf de 
veran twoordelijkheid voor de oplossing van zijn ei
gen problemen terug te geven, kan deze vicieuze 
cirkel doorbroken worden. 

De doorbreking van deze vicieuze cirkel plaatst 
de arts voor een dilemma. Enerzijds dient hij ver
keersslachtoffers, hartpatiënten optimaal te behan
delen. Tegelijkertijd wordt door deze hulpverle
ning het verwachtingspatroon t.a.v. de gezond
heidszorg in stand gehouden. De achterliggende 
persoonlijke en maatschappelijke problemen blij
ven hierdoor verborgen. Alleen door informatie en 
bevordering van mondigheid van patiënten in het 
medisch handelen in te bouwen, kan een bewust
wordingsproces t.a.v. riskant gedrag op gang wor
den gebracht. 

De betekenis van de begrippen gezondheid en ziekte 

Een tweede punt heeft betrekking op de relatieve 
betekenis van ziekte en gezondheid. Het is geble
ken , dat het klachtenpatroon dat de huisarts wordt 
aangeboden, slechts een topje van een ijsberg be
treft. 22,23 Slechts voor minder dan 10% van alle 

klachten wordt medische hulp ingeroepen. Ziekten 
en klachten zijn eerder de regel dan uitzondering. 
Gezondheid is daarom niet gelijk te stellen aan het 
niet hebben van klachten. Toch is deze fictie wijd 
verbreid (zie bijvoorbeeld de definitie van de WHO: 

gezondheid zou een toestand van volledig lichame
lijk, geestelijk en sociaal welbevinden zijn! ). 24 Uit 
dit alles valt af te leiden, dat de mensen de meeste 

klaéhten zonder medische hulp oplossen. Alleen het 
individu zelf kan dan ook bepalen, wat de waarde is 
van de eigen gezondheid. Kuiper25 vat gezondheid 
op als een wijze van omgang van de mens met zijn 
wereld en wel die wijze waarop de mens zich wel in 
de wereld bevindt. De consequentie van deze op
vatting is dan ook, dat de mens persoonlijk verant
woordelijk is voor zijn gezondheid. Hoewel natuur
lijk niet alle oorzaken van ziekten en klachten door 

het eigen gedrag te beïnvloeden zijn, kan bij het 
huidige multiconditioneel bepaalde klachtenpa
troon in de meeste gevallen het gedrag van het indi
vidu zelf bepalend zijn voor het verloop van de 
ziekte. Mensen moeten leren, welke rol ze zelf ver
vullen bij het on tstaan van ziekten , zodat de verant
woordelijkheid voor ziekten en klachten niet uit
sluitend buiten het individu wordt beleefd. 

De beperkingen in de gezondheidszorg 

De beschreven ontwikkelingen in de gezondheids
zorg hebben ondanks de kritiek een hoog verwach
tingspatroon t.a.v. de mogelijkheden van de genees
kunde opgeroepen. Door de toegenomen afhanke
lijkheid van de gezondheidszorg is gezondheid tot 
een centrale waarde van het menselijk bestaan ge
worden. Het streven naar gezondheid begint trek
ken te vertonen van een heilsleer. 26 Werd vroeger 
het chri tendom ervan beschuldigd opium voor het 
volk te zijn, tegenwoordig richt men dezelfde be
schuldiging aan het adres van de hulpverleners in 
de gezondheidszorg. De hooggestemde verwach
tingen berusten ten dele op het misverstand, dat de 
opvallende sterftedeling sinds 1900 het gevolg van 
medisch handelen zou zijn. 

Uit analyses van sterfte-statistieken is echter ge
bleken, dat de sterftedaling t.g.v. bijvoorbeeld in
fectieziekten voor het grooste deel het gevolg is van 
verbetering van sociale omstandigheden (hygiëne, 
huisvesting) en voeding. De sterftedaling is veelal 
aan de invoering van medische maatregelen (bijv. 
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immunisaties) voorafgegaan. 27 ,28 Bovendien be
staat over oorzaak, verloop en behandeling van de 
meest voorkomende klachten nog veel onzeker
heid. 29 Zo bestaat grote ond uidelijkheid over het 
nut van preventieve maatregelen bij hart- en vaat
ziekten, het ontstaan van kanker e.d. Juist als de 
geneeskunde weinig te bieden heeft, bestaat de nei
ging - mede onder druk van patiënten - behande
lingsmethoden toe te passen, waarvan het nut niet 
bewezen is. De beperkte mogelijkheden van de hui
dige gezondheidszorg berusten voornamelijk op het 
reeds vermelde gegeven dat de medicus geneigd is 
een medisch antwoord te geven op in wezen maat
chappelijke en intermenselijke problemen. De pa

tiënt heeft het recht hierover geïnformeerd te wor
den , hetgeen behandeling van klachten geenszins 
uitsluit. 

Nieuwe opvattingen m.b.t. de hulpverlening 

Zowel het gewijzigde klachtenpatroon, de veran
derde inzichten m.b.t. het begrip gezondheid en de 
beperkte mogelijkheden van de gezondheidszorg 
hebben ook tOL andere opvattingen m.b.t. hulpver
lening geleid. 

Daar een groot deel van de klachten met onze 
leefwijze amenhangen, vereist preventie en behan

deling van ziekten en klachten voor alles gedrags
en mentali~eitsverandering van het individu. De 
hulpverlener dient de hulpverlening op de persoon
lijke opvattingen en omstandigheden af te stem
men, wil deze gedragsverandering haalbaar en mo
gelijk zijn. De gewijzigde opvattingen m.b. t. ziekte 
en gezondheid maken de taak van de hulpverlener 
meer een adviserende t.a.v. beslissingen die door de 
mensen zelf genomen moeten worden. Deze ver
anderde visie op hulpverlening komt duidelijk naar 
voren bij de zogenaamde humanistische genees
kunde. Deze geneeskunde benadrukt de betekenis 
van de benadering van de mens als totaliteit en ac
centueert de relatie hulpverlener-hulpvrager. De 

arts heeftdeopdrachtde zieke zo te helpen, dat deze 
meer of weer naar zichzelf word t terugverwezen. 30 

Door van de mens als totaliteit uit te gaan wordt de 
geneeskunde meer sensitief en doelmatig. Om dit te 
bereiken is een leer- en opvoedingsproces nodig. Dit 
leer- en opvoedingsproces richt zich enerzijds op 
hulpverleners, waarbij met name artsen hun machts
positie prijs moeten geven. Anderzijds is dit proces 
gerich t op het zelfstandiger maken van mensen, zo
dat ze beter in staat zijn op te komen voor hun be
langen bij ziekte en gezondheid. 

Het recht op gezondheidszorg is niet meer en niet 
minder dan een recht om gebruik te maken van de 
mogelijkheden van de gezondheidszorg en de plicht 
tot zorg voor zichzelf te kunnen vervullen. Hulp
vrager en hulpverlener zijn gezamenlijk verant
woordelijk om vast te stellen, hoe in dit geval, in 
deze omstandigheden het recht op gezondheids
zorg geconcretiseerd kan worden. Hiermee wordt 
afgerekend met de alleswetende dokter en de ver
medisering van relationele en maatschappelijke pro
blemen. 

Bij deze humanistische geneeskunde staat de arts
patiënt relatie dus centraal. De mate waarin arts en 
patiënt veran twoordelijk zijn, verschilt per situatie. 
Szasz en Hollander31 onderscheiden drie vormen 
van relaties en ernst van de situatie. Bij spoedgeval
len (bijv. ernstige verwonding) is de arts actief, de 
patiënt passief (activity-passivity). Deze relatie ver
toont enige gelijkenis met die van moeder en zuige
ling. Bij minder extreme omstandigheden - bijvoor
beeld infectieziekten - geeft de arts wel aanwijzin
gen, maar de patiënt is in staat daar enig oordeel 
over te geven ('guidance-cooperation') . Deze rela
tie wordt door Szasz en Hollander vergeleken met 
de relatie tussen ouders en opgroeiende kinderen. 
De meest volwassen relatie wordt door Szasz en 
Hollander 'mutual participation' genoemd. In een 
herstelfase van ziekte, bij levens problemen, zal de 
patiënt zich van de hulpverlener (arts) los moeten 
maken. Het accent ligt op het geven van adviezen. 



idee '66 I Jaargang / I nummer 2 I Juni /980 I bl;;:. 60 

De arts helpt de patiënt zichzelf te helpen. Met na
druk dient vermeld te worden, dat ook bij 'mutual 
participation' de arts zijn verantwoordelijkheid 
t.a.v. het hulpverleningsproces behoudt. De arts 
moet het de patiënt door overdracht van kennis ook 
mogelijk maken zelf tot beslissingen te komen.Juist 
daarom is het van belang deze verschillende situa
ties voor ogen te houden, omdat deze andere visie op 
hulpverlening er niet toe mag leiden, dat de hulp
verlener zich aan zijn verantwoordelijkheid ont
trekt. 

Hier ligt een uitdaging voor hulpvragers en hulp
verleners om met behoud van de positieve aspecten 

van de moderne geneeskunde tot een meer humane, 
individuele en democratische gezondheidszorg te 
komen. Door velen wordt betwijfeld of democrati
sering van de gezondheidszorg en bevordering van 
mondigheid van patiënten haalbaar en reëel is. De 
herziening van de relatie arts-patiën t kan zeker niet 
woren gerealiseerd zonder dat de gemeenschap mee

werkt aan een verandering van het ontstane 'con
sumentisme' bij veel hulpzoekend en (Van Doom
de Leeuw32 ) . Daarom zal het individu veel meer bij 
de organisatie van de gezondheidszorg betrokken 
moeten worden. 

In een bijdrage aan het congres 'Democratie 
1979' in het kader van de herdenking van de Unie 
van Utrecht hebben Elida Wessel en ik benadrukt, 
datde patiënt niet alleen consument van de gezond
heidszorg is, maar ook - zelfs in de eerste plaats -

burger. 
De burger staat voor de politieke vraag, wie over 

wat in de gezondheidszorg beslist. 33 Durven Demo

craten 66 ook in dit opzicht de koplopers te zijn? 
Eén van de middelen voor democratisering van de 
gezondheidszorg is de regionalisatie. Dit is een inte
gratieproces van bestuurlijke, functionele en finan
ciële componenten. Het gaat niet alleen om ver
schuiving van macht van centrale naar provinciale 
overheid, maar vooral om openheid, openbaarheid 
en verantwoording m.b.t. het besluitvormingspro-

ces 'van geldstromen. Daarbij dienen we te beden
ken, dat thans ca. 10% van ons NationaalInkomen 

aan de gezondheidszorg word t besteed tegen 3 % in 

1953· 
Er zouden democratisch gekozen bestuurscom

missies moeten komen met verregaande bevoegd
heden. Om tot een gezondere leefwijze en een ander 
ziekte- en gezondheidsgedrag te komen, zijn grote 
maatschappelijke veranderingen noodzakelijk 
m.b.t. opvoeding, werkomstandigheden, commu
nicatiepatronen in gezin en buurt. 

Binnen de gezondheidszorg zijn allereerst veran
deringen t.a.v. de opleiding van medici dringend 

noodzakelijk. Zowel gedurende de basisopleiding 
tot arts als gedurende de beroepsopleiding tot huis
arts, specialist en sociaal geneeskundige zal de (a.s. ) 
arts moeten leren, dat hulpverlening op het behoud 
resp. herstel van de eigen verantwoordelijkheid van 
de patiënt voor zijn gezondheid gericht dient te zijn . 
Door verkleining van praktijken (vestigingsbeleid) 
en verbetering van de organisatie van de gezond
heidszorg zal de arts de tijd en rust moeten krijgen 
om patiënten de noodzakelijke informatie te geven. 
Zonder de problemen te willen onderschatten, ben 
ik van mening, dat veel medici geneigd zijn de mo
gelijkheden om patiënten mondiger te maken te on
derschatten. Zo blijken veel patiënten tegenwoor
dig zelf het overbodig gebruik van geneesmiddelen 
af te wijzen. Toch wordt door medici nogal eens 
beweerd, dat patiënten altijd een recept vragen ... ! 
Dat veranderingen mogelijk zijn moge uit enkele 
voorbeelden blijken. 

Nieuwe vormen van hulpverlening 

Een voorbeeld van een project dat gericht is op het 
bevorderen van zelfzorg en het onafhankelijker ma
ken van professionele zorg is de ge;;:ondheidswinkel.34 

Dit is een project voor preventieve 'en' nuldelijns 
gezondheidszorg d.m.v. voorlichting, preventie, be
geleiding en behandeling van klachten die met on-
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ze leefwijze samenhangen. De gezondheidswinkel 
in Oudwijk te Utrecht heeft zich bijvoorbeeld tot 

doel gesteld34 : 

- mensen meer kennis over het eigen lichaam te ge
ven; 

- het bevorderen van eigen mondigheid en verant
woordelijkheid en vermindering van mystificatie 
van de geneeskunde; 

- hulpverlenen richten op het onafhankelijk maken 
van die hulp; 

- het collectiveren van individuele problemen, zo
dat duidelijk wordt dat een persoonlijk probleem 
vaak een algemeen probleem is. 

Dit project werkt wijkgericht, teneinde non-profes
sionele hulp (bijv. burenhulp) weerin zijn functie te 
herstellen. Er wordt nauw met de bestaande pro
fessionele hulpverleners samengewerkt teneinde 
niet geïsoleerd te raken en de ideeën op deze pro
fessionele hulpverleners over te dragen. Als activi
teiten kunnen worden genoemd: 
- een spreekuur in een buurthuis, waar informatie 

gegeven wordt over bijvoorbeeld het gebruik van 
geneesmiddelen, voeding, huisvesting i.v.m. ge
zondheid, e.d.; 

- diverse groepsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een 
slapeloosheidscursus, waarin getracht wordt het 
verband tussen slapeloosheid en diverse leefpro
blemen te ontdekken; 

- groepen van vrouwen in de overgang; 
- valiumgroepen, waarin getracht wordt elkaar te 

helpen bij het ontdekken en uitschakelen van 
spanning-opwekkende factoren, etc. 

Een tweede voorbeeld betreft het project ziektebe
geleiding, waarbij zelfhulp en onderlinge hulp van 
chronisch zieken en gehandicapten centraal staat 
vanuit onder meer ondersteuningsgroepen van zgn. 
medehelpers. 35 Deze medehelpers zijn lotgenoten 
van de chronisch zieken, die informatie geven en 
vooral helpen emoties te uiten en onderling bespreek
baar te maken. 

Veel hulpvragen blijken beter door non-profes
sionele hulpverleners beantwoord te kunnen wor
den dan door professionele hulpverleners. Professio
nele hulpverleners blijken geneigd eenzijdig inhou
delijk op 'woord en gebaar' van patië'nten in te gaan, 
omdat ze zelf met de door patiënten geuite emoties 
geen raad weten. Medepatiënten blijken beter als 
klankbord te kunnen fungeren en beter in staat te 
zijn tot invoelen en begrijpen dan professionele hulp
verleners. 

Het medehelpersmodel kan ertoe bijdragen, dat 
afhankelijk gedrag in de gezondheidszorg word t 
omgezet in samenwerking op basis van zelfverant
woordelijkheid. Daarbij dient participatie van wijk
be:woners resp. lotgenoten centraal te staan, ten
einde ook deze activiteiten niet tot een verdere pro
fessionalisering te laten uitgroeien. 

Samenvatting 

In dit artikel hebben we een beschrijving gegeven van het pro
fessionaliseringsproces in de gezondheidszorg. Di t heeft ertoe ge
leid, dat het individu steeds meer afhankelijk is geworden van 
deze professionele zorg, waarbij een irreëel verwachtingspatroon 
t.a.v. de mogelijkheden van de geneeskunde is ontstaan. 

De verschuiving van het klachtenpatroon, de veranderde be
tekenis van de begrippen ziekte en gezondheid en de beperkte 
mogelijkheden van de gezondheidszorg t.a.v. dit klachtenpa
troon hebben, tot nieuwe inzichten m.b.t. hulpverlening binnen 
de gezondheidszorg geleid. 

Het herstel van zelfzorg en het streven naar herstel c.q. be
houd van de eigen verantwoordelijkheid voor ziekte en gezond
heid blijkt noodzakelijk te zijn om tot een doorbreking van een 
vicieuze cirkel te komen. Deze vicieuze cirkel ontstaat t.g.v. het 
gegeven dat te ver doorgevoerde profes ionalisering van hulp
verlening nieuwe hulpvragen en verwachtingen oproept. 

Teneinde de positieve verworvenheden van degeneeskunde te 
kunnen behouden is een humaner en democratischer hulpver

.Ieningsmodel van belang. Daarbij staat de relatie hulpvrager
hulpverlener centraal, waarbij de hulpverlener de opdracht 
heeft de hulpvrager zo te helpen, dal deze weer of meer naar 
zichzelf wordt verwezen. De gezondheidszorg dient door parti
cipatie van wijkbewoners , patiënten, etc., gedemocratiseerd te 
worden. Enkele voorbeelden van zelfzorg en non-professionele 
zorg worden besproken. 
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