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"De opleiding moet mensen helpen artsen
te worden die goed in staat zijn
morele beslissingen te nemen"
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praktijk dus nauwelijks te worden meegeteld."
Elles: "Dan neemt hij dus eigenlijk een beslissing op basis

van heel weinig belangen."

Jamal: "Er is gewoon een formuliercode. Dat gaatvan 'al-
les doen' tot'niets doen'. En dan kunje gewoon aankrui-
sen. Vaak lopen ze dan weer weg zonder de patiënt offa-
milie in te lichten. En er staatwel 'op medische gronden'
maar de arts bepaalt dat gewoon op basis van zljn gevoel.
Maar je moet toch ook een algemeen plaa{e hebben:
hoe is de patiënt, hoe komt h{ eruit als we gaan reani-
meren, wat vinden zijn kinderen. Je kunt toch niet in 30

seconden over levens van mensen beslissen! Een rechter
is daar soms weken mee bezig."
Elles: "Ik ben het daar absoluut mee eens. Maar het pro-
bleem is, denk ik, hoe meer meningen, hoe genuanceer-
der het wordt en hoe moeilijker het nemen van een be-

slissing. Toch moetje voorjezelf en naar de patiënt en de
familie een bepaalde beslissing kunnen verantwoorden.
En artsen kunnen geneigd zljn om dat te ontlopen, want
het kan best moeilljk zijn om het de familie uit te leggen.
Die verwacht toch vaak dat in een ziekenhuis alles uit de
kast wordt getrokken."

Zijn jullie in je opleiding uel goed aoorbneid op het bespreekbaar

mahm aan dit soort beslissingen?

Elles: "Nee. We hadden het in de opleiding wel over alge-
meen geldende normen en waarden en over goed hulp-
verlenerschap. Maar concreet in de praktijk, hoe je daar
mee omgaat, dat leerje pas als je het zelf moet doen, dus
naje co-schappen."
Almar: "Ik denk wel dat ik voldoende ben voorbereid op
het maken van een afweging. Maar het zelf doen is altijd
anders. Hoe pakje bijvoorbeeld zo'n gesprek tactisch en
handig aan? Ik heb voor mezelf nog steeds geen goede
openingszin."

Komt ethiek dan niet te dicht bij communicatietechniek te

liggen?

Elles: "Er is toch een verschil. Met slechtnieuws-gesprek-
ken hebben we wel geoefend. Maar hoe kom je met al
je ethische overwegingen tot een beslissing? En wat doe
je als je te maken hebt met een wilsonbekwame patiënt,
bijvoorbeeld. Al kun je nog zo goed communiceren, je
handelen moet mede beinvloed worden door ethische
enjuridische kaders."

Jamal: "Het komt toch altijd aan op de prakt{k. Het be-
spreekbaar maken van morele overwegingen. Ik geef zelf
altljd mijn bedenkingen erbij, en ookmljn gevoel dat het
moeilijk voor mij is om het nu ter sprake te brengen. Pa-

tiënten vinden het belangrljk datje eerlijk bent."

Zou ethiek in d,e oþleid.ing dan zo praktisch moeten word,en dat
men fund,arnentele vragen ak uat is gezondheid, zichte, li,cha-

melijhheid, goed, kuaad etc. eigenlijk ueg zouden moeten?

Allen: "Dat zeker niet."
Elles: "Ik moet denken aan een metafoor uit de biologie:
een dier dat zijn habitat verkent, voor het geval dat hlj in
de toekomst ooit zijn weg moet weten. Het is belangrlk
te weten waar jij staat en ook dat er andere visies zijn. Je
kunt makkelijker je positie of standpunt bepalen als je
over zulke thema's hebt nagedacht."

Jamal: "Anders wordt het echt een hele droge studie. Tij-
dens je studie wil je er wel over discussiëren, het is een
verrijking van jezelf. Anders krijgje alleen maar weer ge-

neeskunde."

Academische a orming d,us ?

A-lmar: "Ja, dat soort zaken is absoluut van belang. Je
moet je kunnen blijven aft'ragen: waarom doe ik dit?
Door academische vorming word je je bewust van je ei-
gen waarden en normen. Geneeskunde is veel meer dan
alleen maar een doe-vak."

Jamal: "Argumenteren en nadenken, dat is belangrijk en
dat leerje in dit soort vakken."
Elles: "Het probleemoplossend vermogen van de ethiek
is misschien niet zo groot. Maar het gaat er om datje
een beslissing kunt nemen die je moet kunnen verant-
woorden."

Dmken julke dat de nieuwe generatie artsen, jullie, zal gaan
bepalen hoe de ethiek in de þraktijk betn aorm krijgt?

Jamal (tegen Almar:) "In de huisartsenpraktijk lukt dat
misschien wel. De kracht die jullie hebben is tijd, jullie
zien de patiënt altljd weer terug. Internisten hebben dat
niet. En dus denk ik dat ook een nieuwe generatie weer
snel in een oude rol vervalt.Je ziet het nu al bij studenten
in co-schappen."
Elles: "In mijn co-schappen heb ik ook goede rolmodel-
len ervaren. Bijvoorbeeld een arts die inderdaad het ge-

sprek met een patiënt aanging en daarin niet bang was

voor andere visies. Hij legde het me later ook nog uit:
'Kijk Elles, ik heb die tijd nu genomen, maar uiteindelûk
spaart het me tijd.' Dat vond ik leerzaam. Dan zie je hoe
het ook kan, en dat een open gesprek in de praktijk kan
werken."

Belangrijh is bli,jhbaar ooh dat hij dat met jou nog eens

besþrak?

Elles: 'Ja, maar de meesten doen dat niet. Dan ben je
er hoogstens bij, mag je nog een keer luisteren met de
stethoscoop en dat is het dan."

Jamal: "Tijd is meestal het punt ook niet. Ik denk eerder
dat artsen er ook geen trek in hebben, en dat heeft met
totale druk te maken."
EIIes: "Specialisten komen er misschien ook gemakke-
lijker mee weg. Een huisarts zal vaker de patiënt terug-
zien."

Jamal: "Natuurlijk Maar de huisarts waagt ook gewoon
aan de patiënt wat die er zelf van denkt. De internist zit

Bereidt de opleiding geneeskunde studen-
ten goed voor op de morele verantwoorde.
lijkheid die zij als arts gaan dragen? Wat is,
achteraf gezien, belangrijk gebleken? Wat
zou beter kunnen?
In gesprek met Almar Sietsma, derde jaars

huisartsenopleiding. Met Jamal Ouladhadj, nu nog ag-

nio (assistent geneeskundige niet in opleiding) interne
en truijfelend tussen huisarts of internist. En met Elles
Bindels, die veel voelt voor de opleiding tot AVG (Arts
Verstandelijk Gehandicapten) .

Wat trok jullie in het artsenuah?

Almar: "Een lastige waag... Het is natuurlijk gemakkelijk
om te zeggen dat ik het leuk vind om met mensen te
werken. Maar dat kan ook achter de balie van een reisbu-
reau. Sowieso vind ik het menselijk lichaam heel interes-
sant. Maar het meest boeit me zieke mensen te kunnen
begeleiden. De mens achter de patiënt te leren kennen,
niet alleen het lichaam. En huisartsgeneeskunde biedt
me daarvoor de beste mogelijkheid."
Elles: "Omdat ik uitgeloot werd heb ik eerst propedeuses
biomedische wetenschappen en psychologie gedaan. Blj
het eerste miste ik het patiëntencontact, bij het tweede de

praktijk. Geneeskunde is een heel breed vak. Straks wil ik
waarschijnlljk de opleiding gaan doen totAVG (arts voor
verstandelijk gehandicapten). Via wijwilligerswerk met
kinderen van de ZMLK school kwam ik terecht op een
instelling voor verstandelijk gehandicapten. Naast het
veelzijdige en boeiende contact met de bewoners daar,
vond ik het ook medisch gezien interessant. Je werkt
generalistisch als een huisarts, maar je krijgt ook veel te
maken met problemen op neurologisch en psychiatrisch
gebied, specialisaties die mij erg boeien... Bovendien
spreekt het multidisciplinair werken mij aan."

Jamal: "Ik wist eigenlijk niet wat ik wilde, en daarom heb
ik gekozen voor een breed vak: geneeskunde. Daar zit
eigenlijk alles in wat ik leuk vind. De mens is alomvattend
en dus geneeskunde ook. Ik heb nu, bij de keuze voor
een specialisme, weer hetzelfde probleem, en dus kies ik
opnieuw voor het breedste: huisarts of internist."

Drs Elles Bindels
Burgsteeg 1f
2312 JR Leiden

e-mail: ellesvbindels@hotmail.com

Drs Jamal Ouladhadj
Cerampleìn 56HS

1 0958X Amsterdam
e-mail: jouladhadj@yahoo.com

Drs Almar S¡etsma
Mansardehof 35

7325 VA Apeldoorn
ê-mail: A.Siêtsma@haio.umcn.nl

Ak je nu kijht naar de morel¿ vnantuoordelijkheid die je øls

arts hebt, wat springt er dan uit?

Jamal: "In het ziekenhuis wordt veel gewerkt met codes

voor wel of niet reanimeren en dergelijke. Die worden
gegeven aan mensen, indien ze in een levensbedreigen-
de situatie verkeren. Wat mij opvalt is dat het gevoel van
de arts daarbij zo'n grote rol speelt. Zoiets van 'dat is een

alcoholist, ik heb geen zin om te reanimeren want die
gaat toch weer drinken.' En dan komt er een andere arts,

en die maakt weer een andere code. Zonder de patiënt
in te lichten of de familie. Zoiets als afitegingen maken
gebeurt helemaal niet."
Almar: "Meer objectieve overwegingen, zoals leeftijd
en overlevingskansen na een hartstilstand, blijken in de
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in een ritme van foto, buikthorax, bloedprikken en dan
...har-rdelen."
Almar: "Ga je zelf dan ook in die valkuil stappen?"

Jamal; "Nee, dat wil ik niet. Ik trek soms nu al per patiënt
wat lang uit."
Elles: 'Ja, dat doe ik ook, en daar word je tijdens je co-

schap wel eens voor bekritiseerd. Helaasl"

Jamal: "Dat maakt mij niet uit. Als de patiënt zich begre-

pen voelt, heb ik ook een goed gevoel. Soms denk ik van
artsen: dat kun je toch niet doen, die kun je toch niet
zomaar wegsturen, want dat is een klant, een mens!"

Hoe d.enkm jullie nu te aoorkornm dat je, misschien zelfs al
tijdens je cuschaþþm, meegaat in d,ie tred,mol¿n?

Elles: "Het belangrijkste is dat je de dingen zo doet dat
je er zelf achter kunt staan, want dan kunje dat ook naar
de ander toe verantwoorden."
Almar: "Misschien ook wel een stu$e lef hebben. Als je
in opleiding bent, moetje vooral niet buiten de boot val-
len. En dat maakt het lastig last te houden aan je eigen
normen en waarden, want dan kun je je eigen positie in
gevaar brengen."
Elles: "Ik kies nu bewust voor een richting waarvan ik
denk dat ik op een manier kan werken als dokter waar ik
me prettig bij kan voelen en mogelljk wat meer tijd kan
besteden aan deze onderwerpen."

Jamal: "Dat is wel een nare situatie. Stel dat je chirur-
gie heel leuk zou vinden, gaje dat dan bij voorbaat niet
doen?"
Elles: "Niet bij voorbaat niet, het is een bewuste keuze."

Je zou een soort selectie kunnm hrijgen: dat mmsm die ueel tijd
willm besteden aan þatii)nten huisarts worden? En hoe moet het

dan met d¿ 'hard¿'medische vakken?

Almar: "Tijdens mijn co-schappen merkte ik dat mijn ei-

gen normen en waarden voor mij zwaar wegen. Bijvoor-
beeld blj WF-behandelingen. Daar was een vrouw van
38 met drie zonen die nog zo graag een kind wilde, het
Iießt een dochter{e. En zij wordt dan gelfk gesteld met
een wouw van 33 die al zes jaar kinderloos is en dus ook
voor d.e eerste fVF kwam. Ík had daar heel veel moeite
mee, ook al hebben ze, als je het ethisch bekijkt, allebei
evenveel recht. Maar moreel gezien had ik het gevoel:
die wouw met 3 kinderen moet toch gelukkig zijnl Maar

dat mag niet meewegen. Ik zou dus nooit dat vak kun-
nen beoefenen, want ik kom er gevoelsmatig mee in de
knoop."

Jamal: "Er vindt dus een selectie plaats b{ jezelf: voel ik
me hier thuis? Maar er is ook selectie van opleidingsplaat-
sen; het enige watje daaraan kan doen isje voordoen als

de persoon die zij willen hebben. Dat is al zo sinds de
middeleeuwen."

We gaan afronden. Aan welhe zahen zou dc oplcidi,ng zeker aan-

dacht moeten besteden om je goed vom te bereid,en op je morele

a erantwomdclijhheid ak arts ?

Elles: "Mak voor je co-schappen casus en morele conflic-
ten bespreken die je kunt tegenkomen en waarin een

oordeel van je gewaagd wordt. En mensen uit de prak-
tijk die komen vertellen hoe zlj toen hebben besloten
en waarom. Opleiders moeten tijd inruimen om ethische
zaken te bespreken. Ook intervisie met collega's zou heel
goed zijn."
Almar: "Ik ben het daar mee eens, maar ook al in de
eerste 4jaar moetje in aanraking komen met casuistiek.
Daarnaast zou je eigenlijk elke week een moment moe-
ten inmimen om op de afdeling met je opleider even

terug te blikken."

Jamal: "Terugkomdagen zijn goed. Niet te veel, want dan
gaan studenten het weer gezeur vinden. Maar als je het
te weinig doet, doe je studenten te kort. Want achteraf
ben je blij dat je wat hebt meegenomen over Plato en
Aristoteles. Dan weet je een bee{e hoe je over ethiek
moet nadenken."
Elles: "Reflectie is belangrijk. En erover lezen. Wat mij
dan bijvoorbeeld steun geeft, is dat ik lees dat Aristote-
Ies al nadacht over de vraag wat iemand maakt tot een
persoon die goed in staat is een morele beslissing te ne-
men."

Jamal: "Laat de patiënt meer naar voren komen: dat vind
ik belangrijk. Maar straks wordt alles toch protocollaire
geneeskundel Dan hoefje niet meer na te denken."
Elles: "Dat mag geen excuus zijn. We moeten niet bang
zijn voor de nuance!"
Almar: "Dat is het mooie van de mens: dat is geen pro-
tocol."

Interairu: Martim Pijnmburg m Bnnaaan Baarsen
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