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leid om mensen beter te maken. Maar daarbij is het belangrijk de menselijke maat niet uit het oog te verliezen.”

Mens is geen casus
Jansen vindt dat de eisen van zorgverzekeraars te veel zijn
doorgeschoten. Zorgprofessionals zijn teveel tijd kwijt aan
administratie. Wat haar betreft is er sprake van een systeemcrisis. “Zorg is te veel een systeem geworden”, pleit Jansen.
“Zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken afspraken over
prijs, hoeveelheid en kwaliteit van de zorg. Als een ziekenhuis daar overheen gaat wordt er gezegd ‘Sorry, we mogen
deze behandeling niet meer uitvoeren. We hebben alles al
verbruikt.’ En als het dan misgaat wordt er gezegd: ‘We leren
van deze casussen’. Maar het gaat niet om een casus, het gaat
om een mens!”

Ik ben jouw arts
Jansen pleit voor humane zorg en meer respect voor elkaars
rol. “We hebben elkaar zo hard nodig! Een patiënt moet eerlijk zijn over medicijngebruik en kan zich alleen of samen
met iemand voorbereiden op een gesprek met de arts. En ik
zou artsen willen vragen echt naar mensen te luisteren. Het
helpt al als je als arts niet denkt in bijvoorbeeld vijftig prostaten, maar in vijftig mannen. Dat is ook één van de punten
die ik heb aangesneden in mijn keynote tijdens Welkom in
de zorg. Ik heb diep respect voor artsen en verpleegkundigen. Ik zie met hoeveel passie en betrokkenheid zij hun werk
proberen te doen. Maar ik zie vaak dat artsen direct achter
hun computer kruipen en alles intikken wat de patiënt vertelt. Het wordt al veel persoonlijker als een arts bij binnenkomst even tegenover je gaat zitten en zegt ‘Ik ben jouw arts
vandaag. Wat is je verhaal en hoe kan ik je helpen’. Of als hij
vraagt ‘We hebben 10 minuten. Wat wil je graag weten voor je
vandaag naar huis gaat’?”
Zij belde mij en zei ‘Lúíster nou naar mij. Toen ik de eerste
keer ziek was, wilde ik graag zo snel mogelijk weer beter
worden voor mezelf, maar vooral voor mijn man. Nu hij er
niet meer is hoeft het van mij niet meer.’ De arts was daar in
dit geval aan voorbijgegaan. Uiteindelijk heeft de arts de behandelmethode aangepast. Drie maanden later overleed ze.
Ze was tevreden met de keuze die ze gemaakt had.
De keuze van de arts is begrijpelijk. Dokters worden opge-
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“Gelukkig merk ik dat de bewustwording groeit en dat er
steeds meer initiatieven worden genomen op het gebied van
meer empathie in de zorg. Mede daarom hebben we De Gouden Oor Award voor de zorg in het leven geroepen. Een prijs
die laat zien hoe je de kwaliteit van zorg kunt verbeteren
door goed te luisteren. Het geeft een voorbeeld van de best
practices en de successen die dat heeft opgeleverd.”
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