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(…)
Dan komt de vogel met een lied
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Uit: Tante Constance en tante Mathilde, 1999, Drs. P.



Woord vooraf

Een jonge vrouw wordt opgehaald uit de wachtruimte. De dokter maakt zich op voor een 
moeilijk gesprek. Gisteravond is de huisarts langsgeweest om te vertellen dat de blauwe 
plekken veroorzaakt worden door een ‘nare bloedziekte’. En zojuist belde het laborato-
rium dat er sprake is van een acute leukemie. 
De 20-jarige wordt vergezeld door haar moeder en haar vriend. In korte tijd wordt hun 
wereld tenietgedaan. Leven, dood, kansen passeren als koude gegevens. Onvergelijkba-
re zaken als pruik en kans op steriliteit vechten om een plaatsje in de afwegingen. Later 
in de middag ligt de jonge vrouw in een bed, met haar eerste bloedplaatjestransfusie en 
in de avond de eerste giften van chemotherapie.
Is dit eigenlijk wel te doen voor mensen? Voor patiënten, naasten, dokters, verpleeg-
kundigen, zonder te verdwijnen in een pseudowereld van technologie? In zo’n situatie 
moet in heel korte tijd iets bijzonders ontstaan: een band tussen behandelaar en patiënt 
die tegen veel stootjes moet kunnen. Een relatie waarin veel mensen een rol spelen, en 
waarin er ook voor moet worden gewaakt dat niet teveel mensen een rol gaan spelen. 
Immers, een patiënt overspoelen met alle smaken van hulpverleners die beschikbaar 
zijn betekent dat er geen individu overblijft dat kan spreken over zijn overleving en zijn 
kwaliteit van leven. Tegelijkertijd geldt dat ook voor de hulpverleners. Vinden die hun 
weg, hoe gaan die om met zo’n jonge vrouw, een leeftijdgenoot wellicht?
Misschien is de positie van de dokter wel het best te vergelijken met die van een kame-
leon: een mens met zijn of haar eigenheid die per individuele patiënt van kleuren, van 
eigenschappen moet ‘verschieten’. Daarvoor zijn hulpmiddelen nodig en beschikbaar. 
Het helpt om er theoretisch mee bezig te zijn, om erover te filosoferen, maar ook om 
‘tools’ te hebben en overzicht over wie, wanneer als medebehandelaar is in te schakelen.
De dokter kan zo de spin in een web zijn dat voor die individuele mens beschikbaar is, 
op afroep door die dokter en de patiënt zelf. 
Deze mantel van zorg, en geen tsunami van automatismen, is des te belangrijker als 
het niet meer gaat om overleven, en ook minder over kwaliteit,  maar over ‘er nog even 
toe kunnen doen’ en een ‘goede dood’. Dat vergt weer andere kleuren bij de dokter en 
roept andere emoties op.

Dit boek gaat over allerlei aspecten die bij (zorg voor) een mens met kanker een rol kun-
nen spelen. Welke psychosociale problemen kunnen er ontstaan, hoe signaleer je die, 
hoe ga je daarmee om, waar zijn experts te vinden en wat kan de dokter zelf?
En hoe blijft een behandelaar ‘waarachtig’ voor zichzelf en voor zijn patiënt? 
Een prachtig boek over theorie en praktijk, over de mens met kanker en over de inter-
actie met de arts.

Peter Huijgens, internist-hematoloog, voorzitter IKNL


