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Welke conversatiehadgrote invloed? Inde serie
‘Het gesprekvan je leven’ vraagt journalistAnnemiek
Leclairemensennaardat gesprek. Inde twaalfde
aflevering longartsSanderdeHosson.
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Sanderde
Hosson (42) is
longartsbij het
WilhelminaZie-
kenhuisAssen.
Hij is gespecia-
liseerd inpal-
liatieve zorg.

In2018ver-
scheen ‘Slotcou-
plet’, eenbunde-
ling columns
over zorg inde
palliatieve fase.

Hij heeft een
partner en twee
kinderen.

Sanderde
Hosson (42)

‘E
ind2004was
ik zaalarts
opde interne
longgenees-
kunde-afdeling
vanhetMartini

Ziekenhuis inGroningen.Daar lag
toeneenmevrouwvanbeginzestig.
Ikweetnogprecieshoezeeruitzag:
grijshalflanghaar, goedverzorgd.
Zehad longkankermetuitzaaiin-
gen, enwasnietmeer tegenezen.’
‘Ikwas26, arts inopleiding. Ik

zei: “Wemoetenmaar snel begin-
nenmet chemotherapie.” Zehad
kleincellig longcarcinoom,dat is
eenheel agressieve vorm,dieook
heel gevoelig is voor chemothera-
pie. Behandelingkaneen levens-
winst betekenen vandrie tot zes
maanden.Maardiemevrouwzei:
“Hoezo ‘Wemoetenmaar snel be-
ginnenmet chemotherapie’?Dat
wil ikhelemaalniet.” Ik zei: “Dan
gaatudood!”Toenzei ze: “Maar ik
gáookdood.”’
‘Ikwas vanmijn stukgebracht.

Ik zei: “Maarubentbegin zestig,
dat is jong, ubentnog vitaal, u
kunt zo’nbehandelingaan.” Ze
zei: “Ik schrik eenbeetje van jouw
automatismeommeteen te gaan
behandelen.Waarkomtdie reflex
vandaan, als ik vragenmag?Mijn
leven is eigenlijkwel klaar, ikweet
nuwat ikonderde ledenheb, ik
weetdat ikdoodga.Danga ik liever
nuafscheidnemen,danga ik
lievernunaarhuis toe enmetmijn
partnerdie laatste tijddoormaken

inplaats vanalleenmaarnaarhet
ziekenhuis openneer te rijden.”’
‘Dit ginghelemaal tegenmijn

medischdenken in. Ikbennaar
een supervisor toe gelopen:
“Jeetje, dit scenarioken ikniet.
Iemanddie zo vitaal is endie geen
behandelingwil.” Toenben ikweer
teruggelopen, ikprobeerdehaar te
overtuigen: umoethetwél doen,
dat is beter vooru.Maar zehield
voet bij stuk, heelmooi ergens,
maarookheel verdrietig, omdat ze
dannógeerderdoodzougaan.’
‘Als ikhet eroverheb voel ikhet

conflict dat iknaal die jarennog
steeds eenbeetjeheb: als je toch
gewoonwat extramaandenkunt
krijgenomafscheid tenemenvan
het leven,waaromzou jedatdan
niet doen? Ikweetnogdat ik tegen
diemevrouwzei: “Maar ikwil u iets
bieden, een verzachting vanklach-
ten,wathoopopextra tijd.”Toen
zei ze: “Ookopandere vlakkenkun
jij echt iets voormebetekenen.”’
‘Opdatmomentdacht ik voor

het eerst: “Verrek, er isnatuurlijk
ook iets andersmogelijkdan
medicatie.”Wehadden toenal
eenpalliatief team.Datheb ik
ingeschakeld. Samenmet een
geestelijk verzorgerhebbenwe in
kaart gebrachtwathaarbehoeften
waren: geenchemo,maarwatdan
wel,want zehadnatuurlijkpijn,
zehad leveruitzaaiingen.Wezijn
gaankijken: hoekunnenwedie
pijnonder controle krijgen?Ook
onderzocht ikmet eengeestelijk

‘Ze vroeg: “Vanwaar die reflex om
meteen te gaan behandelen?”’

DeHossonheeft
geleerdbeternaar
patiënten te luisteren.

$ Lees volgendeweekhet interviewmet cultureel ondernemer
LaurensKnoop: ‘Dat gesprekje vaneenminuut,metdeze
onbekendeman, staand, indekeuken vandat enormehuis, is op
lange termijn vangrote invloedgeweest opmijn leven.’

verzorgerhaar levensvragen. Ze
hadeendochtermetwie ze een
conflict had.Wezijn gaankijkenof
wedaar ietsmeekondendoen.’
‘Indepalliatieve zorgkijk je

vanuit eenholistischperspectief
naardepatiënt. Jewilt lichamelijk
lijden verlichten,maar geeft ook
psychosociale zorg: is iemand
bang?Heeft iemand last van
gecompliceerde rouwreacties in
een vroeg stadium?Depressieve
klachten?Zijn er levensvragen?
Chemo-of immunotherapie zijn
eenonderdeel vandie zorg,maar
beslist niet het enige.’
‘Wat je vaak ziet, is dathet

levensdoel vanmensen verdwijnt
als zeongeneeslijk ziekworden. Ik
spraknetnogeenmevrouwmet
ongeneeslijke longkankerdie zich
afvroeg:waaromzou ikdit nog, of
waaromzou ikdatnog,nu ik toch
doodga? Jeprobeert dan, endat
vind ik eenmooi onderdeel van
het vak, samen te formulerenwat
iemandnogwélheeft;wat kun je
daarnoguit halen?’
‘Het is interessant als zorgverle-

ner opdatniveaumet jepatiënt te
praten.Het komtniet zomaarbo-
ven tafel, jemoet echtwatmoeite
doen, vragen stellen, niet invullen.
Dat is niet alleenhetdomein van
degeestelijk verzorger,maarook
vanelke zorgverlener. Inhetbegin
dacht ik: o, dit is een levensvraag,
hiermoet eengeestelijk verzorger
bij,maar eigenlijk ishet een vraag
vanmens totmens.’
‘Ikhebgeleerd te luisteren, als

jedatniet doet gaathetmis. Ikben
hierin verre vanperfect hoor, ik
hebdaarnog steedsmoeitemee,
doordat ik vaakgeen tijdheb, en

denk: ja shit,mijnpoli begint zo.
En toch ishetdan voor alle partijen
meer tevreden stemmendom
even rustig teblijven zitten samen.
Geestelijk verzorgershebbenme
geleerd: ga eerst eensopdezelfde
hoogte als depatiënt zitten, dat
scheelt al een stuk inhet contact.
Alswij visite lopen zijn er vaakgeen
stoelen,we zittenniet opoogni-
veau, torenenbovenhetbeduit.’
‘Dat gesprekmetdiemevrouw

waseenkantelpunt.De vraag “wat
is voorunuvanbelang, hoe ziet
ude resterende tijd vooru?” laat
ik sindsdien veelmeer aanbod
komen inmijn spreekkamer.’
‘Net als elkedokterwil ikdat

eenpatiënt zo langmogelijk leeft,
latenwewelwezen.Maarhet gaat
er, nadrukkelijker danooit, niet
alleenomhoelangmensennog
leven,maarookhoegoedmensen
nog leven, zeker als de jarengaan
tellenenmenseneenslechtere
conditiehebben. Jebent geen
goededokter als je therapieën
geeftwaardoor je iemandextra
tijdbiedt, je bent vooral eengoede
dokter als jemensenkwaliteit van
levenbiedt. Eneenholistische visie
opdie zorg, overméérkunnenpra-
tendanalleende tumorgrootte en
de responsopde chemotherapie,
doetdekwaliteit vandie laatste
fase zó toenemen.’
‘De zorg voorde stervendemens

krijgt indegeneeskundeoplei-
ding veel teweinig aandacht.We
wordenheel goedonderwezen in
dat somatischeaspect,maar ik leid
veel dokters ophier inhet zieken-
huis, en ik ziedat zijweinigkennis
hebben vandeexistentiële kanten
vanhet vak.’
‘Demevrouwstierf binnenzes

wekenna thuiskomst. Ikhad zo
graag tegenhaarwillen zeggenwat
haarwoorden voormebetekend
hebben.’o

pagina 52, 22-08-2020 © Het Financieele Dagblad


