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Dokters raken patiënten aan. Dat moet en dat verwacht de patiënt ook: dokters moeten immers voelen of er in de buik
een tumor zit, of de bult in de oksel een abces is, en ze moeten de borstkas bekloppen als ze denken aan een
longontsteking. Dit zijn aanrakingen met het doel iets te weten te komen van de medische toestand. Er zijn ook andere
soorten aanrakingen: een hand geven ter begroeting of afscheid, een hand op een arm leggen of schouder als troost bij
iemand die verdriet heeft. Aanrakingen zijn dus gewoon voor dokters en patiënten. Maar er zijn strenge beperkingen:
ongewenste aanrakingen en zeker onnodige aanrakingen van intieme lichaamsdelen zijn traumatisch voor de patiënt en
ze worden daarom ook streng bestraft door de medische tuchtraad. Gelukkig zijn dit uitzonderingen.

In deze tijd van Corona worden de mogelijkheden om mensen aan te raken als begroeting of als troost, sterk beperkt.
Vaak staat de dokter aan het bed in een beschermend pak, met bril, mondkapje en handschoenen. Vaak is het gezicht
slecht zichtbaar, vooral de mond. Je staat er meestal niet zo bij stil bij die troostende aanrakingen, je doet het gewoon,
maar nu word je je bewust dat het niet kan en mag.

Dokters missen het om niet te kunnen aanraken. De kranten en tijdschriften staan vol met uitspraken van artsen over het
gemis aan aanraking. Een paar voorbeelden. Een eerstehulparts: ‘Een hand op een arm voelt met een handschoen toch
anders’ (Volkskrant 27 maart). Een huisarts: ’Maandag was ik aan de beurt om in de ‘corona-auto’ van onze
huisartspraktijk visite te rijden bij patiënten met koorts en/of luchtwegklachten. De hele tijd zit je dan in zo’n pak. Het
moet vanwege de bescherming, maar het voelt zo niet-des-huisarts. Het creëert een afstand die ik niet prettig vind. Je
gezicht is niet zichtbaar, je kunt iemand niet zomaar aanraken’ (Gelderlander 26 maart). Een klinisch geriater: ‘Ik vond
het heftig om met een oudere vrouw te praten over het te voeren beleid. Wel of niet beademen? Wel of niet
reanimeren? Ze was helemaal alleen en ik was helemaal ingepakt. Ik kon geen hand op haar schouder leggen. Het is zo
kil, zo afstandelijk’ (Medisch Contact 26 maart).

De Corona-epidemie leert ons weer het belang van een gewone aanraking.


