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Overwegingen van een patiënt die dat niet is

TUSSEN ZELFREGIE EN 
 KWETSBAARHEID

Tekst: Jacqueline Kool

Wie een chronische ziek heeft, kan niet anders dan balanceren tussen zelfregie en kwetsbaarheid, zegt 
Jacqueline Kool. Zij spreekt uit eigen ervaring: “De goede patiënt weet dat experts vaak zoveel minder 
weten dan hun witte jassen, titels, hightechbolwerken en publicatiestatus suggereren.”

verruimen. Hopelijk ontstaat er dan meer 
ruimte voor uiteenlopende ervaringen van 
vlees en bloed. De vraag is dan wel: hoe 
rekbaar zijn onze ideeën over ziekte en 
gezondheid eigenlijk?

Etiketten plakken
Maar laat ik, voordat we verdergaan, 
duidelijk vooropstellen dat ik een hekel heb 

aan het woord ‘patiënt’. Mensen nemen 
dat woord in de mond in menige context 
waarbinnen iemands patiënt-zijn feitelijk 
helemaal geen rol speelt. Gekscherend ge-
zegd: ik ben alleen patiënt in de wacht- of 
spreekkamer van een arts. Daar is de focus 
geheel gericht op dat ene aspect van mijn 
zijn: het hebben van een neuromusculaire 
ziekte. Voor de rest ben ik mens, burger, 

‘I
k schrijf om dezelfde reden dat 
ik lees: het leven moet ruimer”, 
zei schrijfster en biografe Annejet 
van der Zijl eens in een interview. 
Die zin is bij me blijven hangen. In 

artikelen en lezingen streef ik er altijd naar 
om de vastomlijnde beelden en gedachten 
die mensen vaak hebben over leven met 
een chronische ziekte of een handicap, te 
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Truus Teunissen beschrijft hoe deze eenzij-
dige nadruk op eigen regie faalt wanneer 
een mens door een chronische ziekte en 
daaraan gerelateerde aandoeningen wordt 
teruggeworpen op zichzelf en de eigen 
kwetsbaarheid knaagt aan alle waarden 
van het bestaan. Wie leeft met een chro-
nische ziekte, weet dat de kracht om zelf 
regie te voeren er soms wel is, maar regel-
matig ook wordt doorkruist door de kwets-
baarheid van lijf en leden die nu eenmaal 
met de ziekte samengaat. Teunissen signa-
leert hoe snel een gevoel van falen voor de 
patiënt opduikt: waarom krijg ik als patiënt 
geen greep op mijn ziekte? Waarom slaag 
ik er niet in mijn bestaan in regie te nemen?
Nadruk op eigen regie en zelfmanagement 
alleen doen onvoldoende recht aan het 
complexe verhaal van mens-zijn en de 
menselijke zoektocht rond ziekte en ge-
zondheid. De ervaringen van zowel agency 
(zelfregie) als van kwetsbaarheid maken 
beide wezenlijk deel uit van de menselijke 
conditie, zegt Dahlberg. Goede zorg komt 
de mens in beide aspecten tegemoet en 
erkent dat mensen vitale wezens zijn, die 
voortdurend in ontwikkeling zijn. 
Wezenlijk voor mens-zijn is ook dat wij 
elkaar verhalen vertellen. We zijn storied 
beings, zegt Dahlberg. Dat patiënten 
verhalende wezens zijn blijkt onder meer 
uit de enorme hoeveelheid egodocumen-
ten die er zijn. Coleta Platenkamp begon 
ze te verzamelen toen ze chronisch ziek 
werd en bouwde de enorme bibliotheek op 
die ze samenbracht in haar stichting CCC 
(Coleta’s Chronische Circus). De website 
patientervaringsverhalen.nl. staat vol met 
verhalen over hoe mensen (leren) leven 
met alle (on)denkbare lijfelijke en geestelij-
ke ongemakken en onzekerheden. Tege-
lijkertijd lees je daar ook over hoe je goed 
kunt leven en overeind kunt blijven in de 
confrontatie met de dwingende machten 
en krachten van zorgbolwerken. Veel, heel 
veel individuele en collectieve kennis zit 
daar, in al die verhalen. 

Technische ontwikkeling
Daarbij verkeert een ‘patiënt’ natuurlijk niet 
op een eiland; ziek-zijn doe je niet alleen 
of los van je omgeving. De wereld om ons 
heen bepaalt in verregaande mate hoe we 
kijken naar ziekte, naar ‘de goede patiënt’ 
en naar de arts-patiëntrelatie. Dat gaat ver-

werknemer, vriendin, zus, geliefde en wat 
dies meer zij, die met een chronische ziekte 
leeft. 
Door in beleid, belangenbehartiging, 
artikelen en onderzoek consequent over 
iemand als ‘patiënt’ te spreken waar fei-
telijk diens hele bestaan in het geding is, 
reduceren we iemand tot dat ene aspect. 
Maar mijn beleving is nu juist dat niemand 
helemaal samenvalt met zijn of haar ‘ziek-
te’. Feitelijk is dat zelfs in die spreekkamer 
niet eens het geval. Ook wanneer ik tijdens 
een migraineaanval doodstil in het donker 
wacht tot de storm gaat liggen, val ik niet 
totaal met die migraine samen. Ook dan 
lig ik zachtjes mijn zijn te doorvoelen en 
popt af en toe een gedachte op aan het 
artikel dat ligt te wachten op mijn herstelde 
hoofd – zoals deze week. Als mijn vriendin 
T. doodziek is van de zoveelste longontste-
king, is ze nog altijd wekenlang bezig met 
een beetje aardig blijven voor haar partner 
en met het kleien van kleine tere beeldjes. 
Zo houdt ze zich als mens overeind.
Erkenning van het inzicht dat je als mens 
nooit alleen maar patiënt bent, is volgens 
mij van groot belang. Ik heb in mijn vak 
disability studies te veel gezien hoe de 
omgeving du moment dat mensen zorg of 
ondersteuning nodig hebben en zij het eti-
ket patiënt/cliënt opgeplakt krijgen, anders 
naar die mensen gaat kijken. Heel vaak ook 
blijken met veel overtuiging opgeplakte 
labels – verstandelijk beperkt, doofstom, 
autistisch – later helemaal niet te kloppen. 
Maar ze blijven wel altijd in het dossier van 
betrokkenen staan.
Conclusie van het bovenstaande: ik kan 
wel nadenken over wat patiënt-zijn zoal 
inhoudt en over de voorstellingen die daar-
van in de samenleving bestaan, maar wat ik 
niet kan, is schrijven ‘als patiënt’. 

Eigen regie voeren
Bestaat er zoiets als de goede patiënt, en 
goed voor wie dan? Voor de dokter? De 
omgeving? Jezelf? Om me heen zie ik veel 
mensen met een chronische ziekte die zich 
in de relatie met arts, zorg- of hulpverle-
ner uiterst coöperatief opstellen. Ze zijn 
attent, willen niet lastig zijn. Ze zijn zich 
bewust van het feit dat ze die professio-
nal nog vaak nodig zullen hebben, maar 
realiseren zich ook dat de hulpverlener in 
kwestie ook maar een mens is en er soms 

best moe uitziet. Toen mijn vriendin L. 
oudere mantelzorgers van een partner 
met dementie interviewde, onder andere 
over de relatie met zorgverleners, zei een 
man: “Ik bemoedig de zorgverleners vaak.” 
Vanuit wat ik meemaak en om me heen zie, 
vond ik dat een heel mooie en herkenbare 
reactie. Maar zoiets valt weinig op en krijgt 
geen plek in theoretische beschouwingen 
op zorg.
De aardige, makkelijke, meegaande pati-
ent – het zou me niks verbazen als die in 
ziekenhuizen en zorginstellingen nog altijd 
gemakkelijk het predicaat ‘goede patiënt’ 
krijgt. 
Maar hoe moeten we die goede patiënt 
zien in het licht van de nieuwe definitie 
van gezondheid die in Nederland terrein 
wint? Gezondheid is niet meer de afwezig-
heid van ziekte, maar ‘het vermogen om je 
aan te passen en je eigen regie te voeren, 
in het licht van de sociale, mentale en 
fysieke uitdagingen van het leven’. Zoals 
de Patiëntenfederatie Nederland zegt: “De 
patiënt aan het stuur.” We zoeken blijkbaar 
naar nieuwe manieren om te kijken naar 
de arts-patiëntrelatie. We willen af van de 
hiërarchische verhouding waarin de arts 
wist wat goed was en de patiënt de passie-
ve ontvanger van zorg was. We zoeken een 
visie die meer recht doet aan de gelijkwaar-
digheid van hulpzoeker en hulpverlener. 
We zoeken naar concepten die recht doen 
aan het feit dat ook mensen die leven met 
ziekte(n), gezond kunnen zijn, vitaal. Het 
past bij onze behoefte als 21ste-eeuwse 
westerlingen aan zeggenschap, aan je leven 
niet uit handen geven, aan jezelf managen. 

Verhalende wezens
Het beeld van de patiënt als ‘zorgconsu-
ment’ die al zelfsturend door het leven 
gaat, is niet onproblematisch. Het roept 
argwaan op. Dit beeld ruikt naar het alles 
overdekkende neoliberale sausje van de 
autonome, zelfredzame burger, die ook zijn 
eigen ziekte moet managen en onderhan-
delt over de beste behandeling. Zorgethica 
Karen Dahlberg legt de vinger op de zere 
plek, wanneer zij stelt dat een consumer dri-
ven concern in steeds meer westerse landen 
het beleid inzake de gezondheidszorg 
stuurt. Niet zelden is kostenbeheersing 
daarbij de onderliggende drijfveer. Onder-
zoeker, trainer en ervaringsdeskundige 
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van de beschikbaarheid en de vergoeding 
voor dit medicijn. Daardoor ziet zij onder-
tussen kostbare stukjes zelfredzaamheid en 
energie voorgoed door haar vingers glijden. 
Ze lijdt daaronder, het roept onmacht, 
verdriet, boosheid op. 
Ook ik voel dit aan me zuigen. Ergens 
buiten mijn invloed werken mensen aan 
een medicijn dat op den duur mijn ziekte 
‘onschadelijk’ maakt of laat verdwijnen. 
Ineens hijgt de tijd ook in mijn nek: gaat dit 
medicijn nog op tijd komen om iets voor mij 
te doen of maak ik mee dat het beschikbaar 
komt, terwijl het voor mij al te laat is? En 
als het er is, wil ik het dan nemen, of heb ik 
mij zo verzoend met wie ik ben dat ik geen 
moeilijke behandeling en bijwerkingen 
verkies?
Waar SMA gewoon deel was van mijn 
identiteit, maakt een anonieme technische 
ontwikkeling mij ineens tot SMA-patiënt 
voor wie een heel behandelcircuit lonkt. 
Word ik daarmee iemand die verlangen 
naar beterschap vooropstelt? Mag ik daar 
nog iets van vinden? Mijn vriendin E. zei 
onlangs: “Ik snap dat mensen het middel 
gaan gebruiken als het beschikbaar komt. 
Dat zou ik waarschijnlijk ook doen. Maar 
ik ken zoveel bijzondere mensen met SMA, 
ik vind het ergens ook erg dat die er straks 
niet meer zijn.” 

Ruimte opeisen
Voor de buitenwereld is het dus complex, 
paradoxaal en wisselvallig wanneer je een 
goede patiënt bent. En wanneer ben je een 
goede patiënt voor jezelf? Blijkbaar moet je 
balanceren tussen zelfregie en kwetsbaar-

heid. Je moet oppassen voor labels, maar 
je hebt ze ook nodig om de juiste zorg en 
voorzieningen te bemachtigen. Hoe je je 
daartoe verhoudt, is altijd in beweging en 
dat alles is deel van onze vitaliteit: actie, 
doen, overgave, verstilling, acceptatie, 
strijd en veel wachten – niet voor niets 
verwijst het woord patiënt naar patience, 
geduld. Juist chronisch zieken weten dat 
veel afhangt van hun vermogen om voor 
zichzelf te zorgen en steeds te zoeken naar 
wat werkt voor nu, voor even, voor jou. 
Want de goede patiënt weet dat experts 
vaak zoveel minder weten dan hun witte 
jassen, titels, hightechbolwerken en pu-
blicatiestatus suggereren. Dus moet je als 
mens met ziekte zelf zoeken, leren weten 
en zacht zijn naar het niet-weten. Die 
zachtheid kan essentieel zijn in de relatie 
met artsen en zorgverleners. Dahlberg ziet 
als ideaal een ‘existentieel partnerschap’ 
tussen patiënt en professional, dat recht 
doet aan de verschillende niveaus van ex-
pertise. In mijn beste ervaringen met artsen 
en zorgverleners gebeurt precies dat.
Voor mezelf ben ik de beste patiënt, denk 
ik, als ik blijf zien dat ik er niet mee samen-
val en ruimte blijf zoeken of opeisen voor 
dat wat mijn leven betekenis geeft. Psychi-
ater Viktor Frankl haalt in zijn beroemde 
boek De zin van het bestaan Nietzsche aan: 
“Hij die een reden tot leven heeft, kan 
vrijwel alle levensomstandigheden verdu-
ren” (zie het artikel op blz. 38 e.v., red.). Voor 
mij heeft dat twee pijlers: kunnen groeien 
en ontwikkelen – dat je in wederkerigheid 
leeft, kunt bijdragen aan de wereld – zelfs 
al is het in beide opzichten op de vierkante 
millimeter. Intussen blijven we inderdaad 
verhalende wezens. Met de verhalen die 
we over onszelf vertellen en die we vinden 
bij anderen, maken we het leven inderdaad 
ruimer. 
Wat zou het mooi zijn als zorgverleners en 
medische professionals daaraan bijdragen 
of er op zijn minst niet bij in de weg lopen. 
In afwachting daarvan blijft mijn patiënt-
status zoveel mogelijk aan de wilgen han-
gen en ben ik zorgmijder waar het kan. .
Jacqueline Kool (1963) is zelfstandig trainer, 
adviseur en schrijver rond gezondheidsvraag-
stukken, handicap en levensbeschouwing. Ze 
leeft met SMA (spinale musculaire atrofie), 
een erfelijke ziekte die het spierstelsel aantast. 

der dan onze directe naasten en verder dan 
het neoliberale wereldbeeld. Ook techniek 
en wetenschap spelen een rol in hoe wij 
naar ziekte kijken. Susan Sontag beschreef 
het meesterlijk in Ziekte als metafoor: hoe 
minder we weten over een aandoening 
en daaraan iets kunnen doen, hoe meer 
deze ziekte wordt bekleed met mysterie en 
metaforische duidingen. 
Omgekeerd vereenvoudigt ons beeld van 
een ziekte, zodra we die onder controle 
(menen te) hebben. Dat ondervind ik mo-
menteel aan den lijve. Ik ben geboren met 
de zeldzame ziekte SMA. Tot voor kort had 
niemand ervan gehoord, maar de laatste 
tijd zie ik de radertjes werken in het hoofd 
van de ander als ik de naam van mijn ziekte 
noem: “Is dat niet die ziekte die zoveel in 
het nieuws is vanwege dure medicijnen?” 
Ja, die is het. Waar mijn ziekte tot een paar 
jaar terug ongeneeslijk en onbehandelbaar 
progressief was, komen er de laatste jaren 
medicijnen op de markt die het verloop 
ervan soms drastisch keren of stuiten. 
Onbetaalbaar, want de farmacie ruikt geld 
in een domein waar kindjes met de ern-
stigste vorm van deze ziekte jong sterven. 
Onlangs zei een jonge vrouw met SMA in 
een documentaire over de perspectieven 
die dit medicijn mogelijk gaat bieden, dat 
het haar hele beleving van haar ziekte heeft 
veranderd. Eerst was de ziekte haar lót, dus 
iets dat vanzelfsprekend deel uitmaakte 
van haar kwalitatief goede leven. Nu wordt 
de achteruitgang die bij de SMA hoort, 
haar ineens aangedaan door weerspannige 
zorgverzekeraars en de overheid. Die zijn 
samen verantwoordelijk voor de vertraging 
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