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Boeiende lectuur voor  
vrijwilligers in zelfhulpgroepen  

en patiëntenverenigingen.

in 1973 publiceerden Yvo nuyens en 
hugo de ridder, samen met een aantal 
auteurs, het wit-zwart cahier “Zeg maar 
‘a’ tegen je dokter”. een publicatie die 
druk werd besproken, enkele herdruk-
ken kende en de partijprogramma’s 
inzake volksgezondheid beïnvloedde. 
veertig jaar later kwamen nuyens en  
de ridder tot de vaststelling dat de acht 
thema’s van het oude cahier weliswaar 
met de jaren geëvolueerd waren maar 
helemaal niets aan actualiteitswaarde 
hadden ingeboet. Met een twintigtal 
auteurs uit het beleid, het academisch  
milieu en het werkveld gingen zij op zoek 
naar de belangrijkste kantelmomenten 
en uitdagingen in ons ziek en gezond 
zijn, de zorgen die wij daarvoor aan-
spreken en hoe het beleid hier al of niet 
op reageerde. het resultaat is dit boek.  
een paar citaten.

de patiënt in schijfjes?

‘Wie de tekst veertig jaar later herleest, 
is getroffen door een mix van gevoelens. 
Hoezo, is dat toen reeds aangekaart? 
Echt profetisch ... de vaststelling dat 
ziekenhuiszorg zich toespitst op een 
somatische benadering van de patiënt, 
weinig oog heeft voor zijn psychische en 
sociale noden en ook de kans laat liggen 
om een genezingsproces te bevorderen 
via een holistische benadering.’
Peter Degadt (gedelegeerd bestuurder 
van Zorgnet vlaanderen) en Dirk Ra-
maekers (algemeen medisch directeur 
van het ziekenhuisnetwerk antwerpen). 

de auteurs vragen zich terecht af wie 
het overzicht nog behoudt en de patiënt 
nog in zijn totaliteit benadert. de sug-
gestie valt dat de specialiteit ‘algemeen 
internist’ nieuw leven ingeblazen moet 

Dokter, ik heb ook  
iets te zeggen

Een publicatie met een kritische bestandopname 
van onze gezondheidszorg én een constructief  
vooruitblikken hoe het verder zou kunnen.  
De patiënt is meer en meer een partner in het zorg
proces, maar wordt ook meer en meer gewezen op 
zijn verantwoordelijkheid.



T R E F P U N T  Z E L F H U L P11

worden. het komt erop aan een duide-
lijk pad voor de patiënt uit te tekenen en 
teamwork te versterken tussen de ver-
schillende disciplines.

MaaKt de saMenleving  
ons ZieKer?

‘Tegelijk worden de banden tussen 
mensen, als ze al bestaan, veel losser 
waardoor sociaal isolement een van de 
grote ziekmakende factoren is gewor-
den. Door de autonomie van de mens 
zo sterk te benadrukken, wordt het indi-
vidu dat deze druk niet aankan als een 
‘loser’ (verliezer) beschouwd, waardoor 
hij soms geen andere keuze heeft dan uit 
de ‘ratrace’ te stappen …’
Louis Ferrant (arts wijkgezondheids-
centrum Kuregem).

dit probleem wordt nog versterkt door 
een toename van chronische zorgbe-
hoevende hoogbejaarde patiënten met 
complexe gezondheidsproblemen. het 
valt te hopen dat de huisarts nog meer 
dan vroeger de centrale figuur is in sa-
menspraak met de patiënt, zijn omge-
ving en de andere informele en formele 
hulpverleners. in dat verband pleit louis 
ferrant voor het systeem van inschrij-
ving bij een vaste huisarts en de verdere 
uitbouw van wijkgezondheidscentra: 
een multidisciplinair zorgaanbod met 
een lage drempel. concreet idee daar-
bij is het organiseren van gezamenlijke 
consultaties voor patiënten met dezelf-
de aandoening/diagnose.

grenZeloos

‘Een teken aan de wand is het hoog 
aantal suïcides. Dat is niet alleen hersen-
pathologie, serotonine, synapsen, medi-
catie, maar dat is ook de maatschappij. 
Wij zijn ons brein in de tijd, in een con-
text (Heidegger). Een brein op zichzelf is 
betekenisloos; we zijn alleen maar ons 

brein in een maatschappelijke context 
die even bepalend is als dat brein zelf ...  
Het is ook een probleem van groeiende 
eenzaamheid. Onze levenswijze legt 
steeds minder het accent op het ver-
bondene.’
Dirk De Wachter (psychiater universitair 
psychiatrisch centrum Kortenberg).

net die verbondenheid vinden we terug 
in zelfhulpgroepen en patiëntenvereni-
gingen. Ze doorbreken isolement, ‘nor-
maliseren’ en versterken eigen kracht 
en waarde. het gaat over belangeloze 
inzet van mensen, solidariteit, positief 
in het leven staan ondanks de proble-
matiek. dit is een belangrijke stimulans 
voor therapietrouw en leidt tot meer 
aandacht voor preventie in de zorg, 
minder onnodig gebruik van zorg en  
betere communicatie tussen zorgvrager 
en zorgverlener.

patiënten  
worden partners

‘Er heeft de afgelopen veertig jaar onte-
gensprekelijk een geleidelijke machts-
verschuiving plaatsgevonden met meer 
evenwicht (i.e. gelijkheid) in de arts- 
patiënt relatie. Informatie is macht en de 
meeste patiënten kunnen zich nu beter 
informeren, onder meer dankzij het inter-
net. Ook de media maakten de gezond-
heidszorg transparanter en de patiënt 
mondiger. In de arts-patiënt relatie wordt 
zelfmanagement meer en meer gepro-
moot door artsen en hulpverleners. Ten 
slotte leidt het feit dat patiënten zich  
verenigen en informatie uitwisselen ook 
tot meer macht.’
Carine Van Wanseele (sociologe tref-
punt Zelfhulp vzw) en Ilse Weeghmans 
(directrice vlaams patiëntenplatform 
vzw).

sleutelfiguren in het gezondheidsbeleid 
willen de patiënt meer en meer een stem 
geven en zien hem als een partner in de 
zorg in plaats van een ‘lijdend voorwerp’ 
waarover gepraat wordt. het zorgland-
schap verandert, het medisch model 
evolueert naar een herstelgericht mo-
del en beheersing door de hulpverlener 
wordt verzorging en begeleiding door de 
hulpverlener. dit vergt ‘emancipatie’ aan 
beide kanten; met beschikbaarheid van 
goed verstaanbare en gefundeerde me-
dische informatie in een transparant(er) 
zorgsysteem. de patiënt(en) moeten 
meer participeren, meer beluisterd in 
hun ervaringsdeskundigheid, maar ook 
meer betrokken bij organisatie en beleid. 

bij patiëntenparticipatie via afvaardiging 
van patiëntenvertegenwoordigers wordt 
vaak vergeten dat die vertegenwoordi-
gers maar vanuit een grote achterban 
kunnen spreken omdat ze actief zijn in 
een vereniging. ondersteunen en bege-
leiden van elke patiëntenvereniging bij 
hindernissen in hun dagelijkse werking 
is dan ook noodzakelijk om sterke(re) 
verenigingen te bouwen die samen be-
leidsparticipatie kunnen waarmaken. 
naast de plaats van de mondige indivi-
duele patiënt zal de rol van collectieve 
belangenbehartiging in de toekomst 
nog meer ontgonnen moeten worden. 
daarom pleiten de auteurs voor een 
‘handvest van de patiënt’ waarin wordt 
opgelijst waar, wanneer, met welke 
bevoegdheid en over welke materies 
patiënten en hun organisaties moeten  
betrokken worden.

Ziekenhuiszorg heeft  
weinig oog voor de  
psychische en sociale 
noden van de patiënt  
en laat de kans liggen  
om een genezings proces 
te bevorderen via een 
holistische benadering. 

De talrijke suïcides  
zijn óók een probleem van 
groeiende eenzaamheid.  

Zelfhulpgroepen en 
patiënten verenigingen  
bieden verbondenheid en  
doorbreken isolement.
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Yvo Nuyens,  
Emeritus hoogleraar  

medische sociologie aan 
de KU Leuven en  

Universiteit Antwerpen  
en voormalig  

programma-directeur bij  
de Wereld gezondheids-

organisatie.

Hugo de Ridder,  
voormalig journalist  

bij De Standaard.

doKteren aan  
het geZondheidssYsteeM

‘Gezondheidszorg als topprioriteit voor-
opstellen voor het beleid lijkt een eviden-
tie. Zowel de Vlaamse als de federale 
regering illustreren evenwel dat dit niet 
zomaar verworven is, omdat overheid en 
politiek heden ten dage overbevraagd 
worden. Politici vertonen beroepshal-
ve de neiging om op elke vraag en elk 
probleem een antwoord te formuleren 
wat resulteert in een veelheid van ‘op-
drachten’ waarvoor je financiering moet 
zoeken. Een begroting, die onder meer 
omwille van Europese afspraken terug-
geschroefd moet worden, impliceert be-
sparen en prioriteiten stellen.’
Inge Vervotte (voormalig minister van 
welzijn en gezondheid).

conclusie

de afgelopen decennia kende het me-
disch-technisch kennen en kunnen een 
groeispurt zonder weerga; de ‘maak-
bare’ mens lijkt dicht(er)bij. het zelfbe-
schikkingsrecht won terrein, geboorte 
en dood en alles daar tussen in worden 
op vraag medisch begeleid. Meer pro-
blemen lijken beheersbaar door medica-
tie of therapie. er werden grenzen ver-
legd met nieuwe mogelijkheden maar 
meteen ook met de opdracht dit alles 
leefbaar te maken en te houden. hoe 
meer puzzelstukjes, hoe groter immers 
de puzzel. hoe meer fragmentatie, hoe 
verder soms het centrum. bijna dage-
lijks duiken er vragen op die slechts een 
grondig antwoord kunnen krijgen vanuit 
een globale visie op gezondheidsbe-
leid. dit fundamentele debat moet nog 
plaatsvinden en wordt best zo breed 
mogelijk en maatschappelijk gedragen, 

zoniet blijft het telkens bij ‘brandjes 
blussen’, bvb: wat met terugbetaling 
van medicatie voor zeldzame ziekten, 
preventieve borstchirurgie, tussenkomst 
bij trainingen zoals mindfulness en  
andere gezondheidsprogramma’s? in  
plaats van het huidige besparingsbe-
leid op korte termijn maken de auteurs 
dan ook een duidelijke keuze voor  
een gezondheidsbeleid met concrete en 
meetbare doelstellingen op langetermijn, 
die bovendien een balans garanderen 
tussen verantwoordelijkheid en solida-
riteit.

Yvo nuyens, ook oprichter van het tref-
punt Zelfhulp ter ondersteuning van zelf-
hulpgroepen en patiëntenverenigingen, 
besluit: ‘waar veertig jaar geleden de rol 
van de patiënt uitsluitend bestond in het 
openen van zijn mond om ‘a’ te zeggen, 
en dit op verzoek van de dokter, doet hij 
nu zijn mond open op eigen initiatief en 
weet hij belangrijke dingen te zeggen 
over zijn gezondheid, het zorgsysteem 
en het gezondheidsbeleid. de verschil-
lende bijdragen in dit boek pogen deze 
duizenden stemmen aan gewicht te 
doen winnen.’
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Veertig jaar terug deed  
de patiënt zijn mond 
open om ‘a’ te zeggen. 
Vandaag opent hij zijn 
mond op eigen initiatief 
en weet hij belangrijke 
dingen te zeggen  
over zijn gezondheid,  
het zorgsysteem en het 
gezondheidsbeleid.

doKter, iK heb ooK 
iets te Zeggen

> vervolg


