door Janice Deul

Hoe geven mensen een positieve
draai aan een ziekte? Ragna
van Hummel (1972) helpt
kankerpatiënten hun baan te
behouden.

‘O

Als iemand er zelf van overtuigd is
dat zijn stressvolle bestaan slecht
voor zijn hart is, is de kans dat deze
persoon een hartaanval krijgt tweemaal groter dan bij mensen die dezelfde hoeveelheid stress ervaren
maar niet van mening zijn dat dit
slecht voor hun gezondheid is. Dit
concluderen onderzoekers uit gegevens over stressbeleving en het optreden van hartklachten in twintig
jaar tijd bij zevenduizend Britse ambtenaren. http://bit.ly/12syuIX

begrijpen voor mijn omgeving. Ik
had immers kanker? Op de vierde
dag na mijn bevalling startte het
onderzoek. Er waren geen uitzaaiingen en er werd een behandelplan opgesteld: chemo, bestraling en een preventieve tweezijdige borstamputatie. Later zijn ook
mijn eierstokken verwijderd. Dat
vond ik veel erger dan die borsten, omdat ik nu geen kinderen
meer kon krijgen. In diezelfde tijd
liep mijn huwelijk stuk. Ik denk
dat de kanker als katalysator heeft
gewerkt. Toen ik weer enigszins
kon werken, wilde ik terug in
mijn baan als consultant. Dat
bleek niet zo gemakkelijk te zijn.
Niet zozeer omdat ik snel moe

was en me slecht kon concentreren, maar vooral omdat mijn baas
geen raad met me wist. Uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan.
Doordat ik geen kennis van weten regelgeving had, ben ik in een
WIA-uitkering beland. Daar wilde ik koste wat het kost uit, dus
ben ik me in de mogelijkheden
gaan verdiepen. Mijn verkenning
is uitgemond in Re-turn, de organisatie die ik in 2009 ben gestart.
Elk jaar krijgen veertigduizend
werknemers kanker. Een groot
deel van hen heeft behoefte aan
ondersteuning. Die bieden wij in
de vorm van coaching en begeleiding. Daarnaast leggen we de wetgeving uit en praten we de werk-

gever bij. Alles om te voorkomen
dat mensen onnodig in een uitkering belanden. Of om ervoor te
zorgen dat ze weer terug kunnen
naar hun baan. Werken bevordert
het herstel, ook bij kanker. Als je
je nuttig voelt, voel je je sowieso
beter. Ik heb altijd geleerd dat je
moet zorgen voor jezelf. Door
Re-turn ben ik niet meer constant
bezig met mijn ziekte, want de
angst dat het terugkomt, is er altijd. Wat ik wil is het denken over
kanker veranderen. Je hoeft mensen niet af te schrijven omdat ze
door deze ziekte getroffen zijn.”

www.re-turn.nl
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Er is verband tussen denken over
stress en hartklachten. foto
Thinkstock

„Dus hoe beter de patiënt is toegerust, des
te beter de arts zijn werk kan doen. Met deze vragen in de hand versterken we onszelf. Want zolang we dom, kwetsbaar en
angstig raken van het ziekenhuis, is dat
ook voor artsen nadelig. Zij hebben dan te
maken met patiënten die niet helder kunnen denken.”
Haar Patienten Actie Communicatie-kaart
is inmiddels getest op de afdeling orthopedie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in
Amsterdam en bleek een goede ondersteuning bij het zo effectief mogelijk communiceren. Een belangrijk onderdeel is peilen of
specialisten zijn toegekomen aan het lezen
van je (hele) dossier. „Als je hier van tevoren naar vraagt, voorkom je eventuele teleurstellingen en kun je leemtes in hun
kennis over jouw medische geschiedenis
zelf aanvullen.”
Vindt ze het teleurstellend dat artsen zich
niet goed voorbereiden? „Dokters kunnen
briljant zijn. Maar ze zijn ook mens, ze worden moe en kunnen een slechte dag hebben.” Daarom is het volgens haar van belang dat een patiënt actief meedenkt en
meewerkt aan de verbetering van de eigen
gezondheid of wanneer van genezing geen
sprake is, de kwaliteit van leven. Gordon:
„Het pakte bij mij niet levensbedreigend
uit, maar was dit een andere patiënt met
een eveneens risicovolle aandoening overkomen, dan had dat fataal kunnen zijn.”

door Dora Rovers illustratie Mark Reijntjens

Dokters zijn ook
mensen, ze worden
moe en kunnen
een slechte dag
hebben

Jessie Gordon - Zo praat je met je arts, Kosmos
uitgevers, 12,95 euro.

Jessie Gordon

‘Niemand lette op mijn enkel’

Ploegendienst gaat gepaard met
verstoorde vruchtbaarheid
Vrouwen die veel op onregelmatige
tijden werken (afwisselend dag- en
nachtritme) kampen meer dan ge-

“

Patiënten vinden
het fijn met
iemand van het
ziekenhuis te
praten
Corine Jansen

Uit de comfortzone

‘Z

e hebben mijn eierstokken
verwijderd, maar zijn ze nou
allebei weg of is er maar een
weggehaald? Mensen weten
dat soms niet meer.” Dit zijn
dingen die Corine Jansen dagelijks hoort.
Zij is patiëntenluisteraar in het UMC St
Radboud in Nijmegen, dat als enige ziekenhuis in Nederland de communicatie met
de patiënt op deze manier wil verbeteren.

„Luisteren is de basis voor menselijk contact. Het zorgt ervoor dat je de mens achter
de patiënt ziet”, verduidelijkt Jansen de
kracht van haar bijdrage aan de verbetering
van de zorg. „Ik ben in feite als een goede
vriendin. Ik ben geen arts, geen therapeut,
niet medisch of therapeutisch geschoold.
Ik verwijs niet en ik adviseer niet.”
Officieel is de titel van Jansens voor Nederland unieke functie chief listening officer,
een term die is overgewaaid uit de VS waar
medewerkers via sociale media nagaan wat
over hun bedrijven wordt geschreven. Jansen: „Wij hebben gezegd, wij gaan hier luisteren naar onze patiënten. Niet online
maar offline. Om een beter beeld te krijgen
van hun behoeften, vragen wij er gewoon
naar. Iedereen heeft de mond vol van verbetering van de kwaliteit van zorg. Maar wat
verstaan de mensen om wie het gaat daar
eigenlijk onder?”
Jansen trekt per gesprek zo’n anderhalf à
twee uur uit om te luisteren. „Patiënten
vinden het fijn met iemand van het ziekenhuis te praten, zonder protocollen of moeilijke woorden.” Het feit dat de patiëntenluisteraar het gesprek niet altijd in concrete
acties omzet, vinden haar gesprekspartners
geen probleem. „Mensen vertellen mij na
afloop: ‘het was zo fijn alles te kunnen vertellen zonder dat u een oordeel heeft over
wat en hoe ik met mijn ziekte ben omgegaan’.”
De gesprekken met patiënten leverden
waardevolle initiatieven op. Zoals een website voor en door jongeren met kanker,

Rotte-eierengas laat darmkanker
groeien
Waterstofdisulfide, het gas dat rotte
eieren hun kenmerkende stank
geeft, is belangrijk voor de groei van
darmkankercellen, melden Amerikaanse onderzoekers. Darmkankercellen maken een eiwit aan dat de
productie van waterstofsulfide in de
cel verhoogt. Door de werking van
dit eiwit te blokkeren stopt de groei
van de darmkankercellen, laten de
onderzoekers zien in muizen.
http://bit.ly/152V9yV

waarop zij informatie uitwisselen over onder meer de beste adresjes voor pruiken.
En het initiatief kinderen vanuit hun ziekenhuisbed te laten skypen met thuis en
met school.
Waarom patiënten haar wel vertellen wat
de dokter niet hoort? In de tien minuten
die een gesprek met de arts duren, voelen
zij zich geremd persoonlijke vragen te stellen of ze zijn te overdonderd om te vragen
wat hun ziekte nou eigenlijk is. Jansen:
„De arts is toch vooral gericht op mijn
lichaam”, zeggen zij dan. En; ‘de hele
wachtkamer zit vol met mensen die ook
bij de dokter willen komen’.”
Jansen heeft inmiddels ook zelf ondervonden hoezeer je bij het binnenlopen van
een ziekenhuis ‘uit de comfortzone wordt
gehaald’. Haar eerste reactie op de (goede)
uitslag van een onderzoek week niet af van
die van de gangbare patiënt. „‘Wat wilt u’,
vroeg de arts mij. Ik had geen idee. Ik ben
een goed opgeleide vrouw die ook nog
eens in de zorg werkt, en ik hoorde mezelf
letterlijk zeggen; ‘zegt u het maar’. Ik had
op dat moment geen eigen wil.” Ze vergat
ook dingen te vragen. „Het was alsof ik helemaal klein werd en me volledig overgaf
aan de medische wereld.” In tweede instantie redde zij zich uitstekend. Ze is er nu
des te meer van overtuigd dat het belangrijk is als patiënt gehoord te worden.
reageren?
gezondheid@depersdienst.nl

Bon Voordelig overnachten

Voordelig overnachten?

T

erwijl ze thuis herstelde van een
operatie aan haar enkel werd bij
Jessie Gordon longembolie geconstateerd. „Plotsklaps lag ik weer in
het ziekenhuis. Gedurende mijn
opname kregen mijn longen alle aandacht
maar er was niemand die omkeek naar de
wond aan mijn enkel. Weer thuis zag ik
dat mijn enkel warm was en een vreemde
kleur had, wat duidde op een ontsteking.
Toen ik me meldde bij mijn orthopedisch
arts bleek hij vreemd genoeg niet op de
hoogte te zijn van mijn spoedopname in
hetzelfde ziekenhuis, laat staan van mijn
vertrek diezelfde ochtend.”
Het is beangstigend hoe slecht artsen onderling communiceren, zegt de Britse communicatiedeskundige die al 25 jaar in Nederland woont. „Ik was in shock over deze
miscommunicatie. Wat het met mij deed,
was dat ik mijn vertrouwen en mijn gezond verstand verloor. Ik raakte er boos,

Actieve tieners plegen later
minder zelfmoord
Door op jonge leeftijd flink lichamelijk actief te zijn, verminder je niet alleen de kans op kwalen als diabetes

middeld met een verstoord menstruatiepatroon en/of verminderde
vruchtbaarheid. Vrouwen die voortdurend in nachtdienst werken, hebben meer miskramen dan gemiddeld, blijkt uit cijfers van honderdtwintigduizend vrouwen.
http://bit.ly/150560b

Mondig het ziekenhuis in

Zelfs uiterst mondige mensen
voelen zich kwetsbaar in het
ziekenhuis en vergeten te vragen wat precies met ze aan de
hand is. Goede communicatie
tussen patiënten en ziekenhuis
is daarom van belang, zeggen
communicatiedeskundige Jessie Gordon en patiëntenluisteraar Corine Jansen.

“

Aspirine beschermt (soms)
tegen darmkanker
Regelmatig aspirine slikken beschermt tegen het krijgen van darmkanker. Behalve als die kanker het gevolg is van een afwijking in het

Antibioticum ook pijnstillend
Twee vliegen in één klap: het voorafgaand aan een operatie toedienen
van het antibioticum ceftriaxon om
(wond)ontstekingen te voorkomen,
vermindert ook de pijn die de patiënt na de operatie ervaart. Dit melden Italiaanse artsen op grond van
onderzoek bij 45 patiënten die een
operatie aan hun hand ondergingen.
(http://bit.ly/1aQmVDg)

en hart- en vaatziekten, je loopt hierdoor ook minder kans later in je leven zelfmoord te plegen. Tenminste,
dat stellen Zweedse onderzoekers
op grond van gegevens van meer
dan een miljoen Zweedse mannen.
Onder de mannen die tijdens de keuring voor militaire dienst een slechte
conditie hadden, pleegden er in de
ruim veertig jaar daarna tweemaal zo
veel zelfmoord als onder de mannen
die op 18-jarige leeftijd een goede
conditie hadden. Een goede conditie
maakt het brein meer bestand tegen
stress en tegenslagen, denken de
onderzoekers.
(http://bit.ly/18iohXW)

BRAF-gen, blijkt uit gegevens van
ruim 127.000 Amerikaanse verpleegkundigen die sinds 1980 gevolgd
worden.
http://bit.ly/17EWBNJ
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Voordelig overnachten in Frankrijk

Zimmer Frei 2013

Voornaam:

verward en overstuur van. En dat terwijl ik
in het dagelijks leven heus wel mijn mannetje sta.”
Gordons negatieve ervaringen leidden ertoe dat ze iets wilde doen om patiënten
mondiger te maken. Volgens haar zou het
namelijk een ‘onmogelijke opgave’ zijn de
communicatieve vaardigheden van artsen
en andere gezondheidsprofessionals op kor-

te termijn te verbeteren. Ook stuitte ze op
een hiërarchie en een machtstructuur, die
‘zichzelf verdedigt’ en waar je als patiënt
niet makkelijk doorheen breekt.
Gordon schreef daarom het boek Zo praat
je met je arts. Daarbij zit een Patiënten
Actie Communicatie-kaart met een reeks
vragen voor een gesprek met artsen of verpleegkundigen. „De gesprekspunten zijn

zó geformuleerd, dat dokters en hulpverleners zich niet bekritiseerd of aangevallen
voelen, maar gestimuleerd worden de
vraag te beantwoorden, of te erkennen dat
zij het antwoord niet weten.”
Ze wijst erop dat dokters met een groot
aantal patiënten met sterk uiteenlopende
karakters en intelligentieniveaus spreken,
per geval niet meer dan tien minuten.

Deze 27e, geheel
vernieuwde editie
van Zimmer Frei
bevat een selectie van
duizenden pensions
en B&B’s met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding in Duitsland.
Inclusief het gratis
gidsje ‘Autohof’: goedkoop tanken en eten
langs de Autobahn.

€ 14,95

Lezersprijs € 11,95

€ 11,95

Voordelig Overnachten in Frankrijk biedt
handige informatie over
3.400 gecontroleerde
voordelige vakantieadressen in heel
Frankrijk. Inclusief twee
Voordeelcoupons u
buiten het hoogseizoen
bij 112 adressen per
coupon 15 euro korting
krijgt op uw verblijf!

€ 15,95

Lezersprijs € 12,95

dg.nl/webwinkel

€ 12,95
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Nr:
Postcode:

Telefoon:
E-Mail:
Ik machtig Buckaroo Payment
Bankrekening:
Services in opdracht van Wegener
Media éénmalig het verschuldigde
bedrag te incasseren van:
Stuur deze bon in een envelop
naar: Webwinkel,
Postbus 1090,
5004 BB Tilburg.
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‘Als je je nuttig voelt, voel je je sowieso beter’

Stress is slecht voor je hart, als
je dat zelf gelooft tenminste

p de dag voor
kerst kreeg ik
de uitslag. Ik
schrok, maar
ook weer niet.
M’n moeder had kanker, dus het
was een realiteit waarmee ik heb
leren leven. Toen de diagnose
borstkanker werd gesteld, was ik
zeven maanden zwanger. De artsen wilden de bevalling liefst 1 januari opwekken, zodat ze mij meteen konden behandelen. Maar ik
wilde niet dat mijn kind zijn verjaardag op nieuwjaarsdag zou
moeten vieren. Uiteindelijk is Sofie op 4 januari 2005 geboren.
Drie dagen heb ik een heerlijke
kraamtijd gehad. Dat was lastig te
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