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‘We zijn in een gezondheidsoorlog en de vijand is hier’ (Macron). ‘We gaan dit virus binnen 3 maanden verslaan’ (Boris
Johnson), zomaar wat uitspraken over de pandemie. We krijgen dagelijks ‘frontberichten’ op de buis en zorgverleners
zijn ‘helden’. Er lijkt dus een gevecht gaande, met winnaars en verliezers. Mijn collega Pieter Barnhoorn schreef deze
week een zinvol stuk over de consequenties van strijdtaal of oorlogstaal in Medisch Contact (nr. 18). Ik neem de vrijheid
hem te citeren. ‘Vechtretoriek roept een behandelreflex op. We zijn in staat van oorlog! Wanneer het virus wordt
afgeschilderd als de vijand, moet er vanzelfsprekend meteen gehandeld worden. En handelen wordt al gauw
behandelen. Dat leidt snel tot medische interventies. Want wanneer je wordt geroepen om aan het front te vechten,
wanneer je beroep ineens vitaal heet, wanneer er voor je wordt geklapt, wanneer je bloemen door wildvreemden krijgt
toegeworpen, dan bedenk je je geen twee keer, nee, dan gaan de handen uit de mouwen! Ongemerkt ruilen we zo al
onze presentie in voor interventie. We nemen voor lief dat onze ouders allen eenzaam zitten opgesloten, soms eenzaam
sterven, en vaak eenzaam worden begraven. De strijdmetaforen doen ons gemakkelijk vergeten wat geneeskunde was
voor de pandemie: soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten. Voor verlichten, maar vooral voor troosten is tijd
nodig. Tijd die we nu denken niet te hebben.’ en ‘De vraag ‘Wie helpen we en wie helpen we niet meer’ is
gemakkelijker te beantwoorden dan ‘Wie behandelen we en wie niet meer’. We helpen iedereen. Dat helpen ziet er wel
anders uit dan behandelen. Helpen bestaat eerst en vooral uit vragen durven stellen. Welke zorg wil de patiënt? Wil de
patiënt een ziektegerichte behandeling ten koste van alles of een symptoomgerichte behandeling met kans op behoud
van wat hem lief is? En dan uitleggen hoe complex zorg is. Dat gesprek is iets voor de thuissituatie. Op weg naar het
ziekenhuis is het behandelen al begonnen en wordt het met iedere stap moeilijker om op eenmaal gezette schreden
terug te keren. Woorden zijn belangrijk.

Het is geen oorlog.
Er is geen front.

Wij zijn geen helden.


