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“Het is niet omdat
iemand dokter is dat je
in Geef acht moet staan.”
BUITENLANDSE
PATIËNT?
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‘Patient empowerment’

Wat wil de patiënt?
18 april is de Europese Dag van de Patiëntenrechten. We begonnen een wandeling op de 6de
verdieping van het hospitalisatiegebouw en vroegen aan toevallig gekozen mensen hoe het is om
patiënt te zijn. Sommigen voelden zich niet goed genoeg voor een babbel, anderen wilden niet
op een foto. Bleven over: 5 mannen tussen 50 en 68. 5 eerlijke getuigenissen en een uitstekende
aanleiding om het over ‘patient empowerment’ te hebben.

“Ik vind het
allemaal goed”
A560 Orthopedie/Urologie
RENÉ TONOIR
Leeftijd: 59 jaar
Beroep: geen
Woonplaats: Halle

“Ik ben hier al drie weken voor een bacterie op de heup en zal hier waarschijnlijk nog een week moeten
blijven. Ik ben in mijn leven al 55-maal geopereerd geworden, ik ben geboren zonder linker heup. Ik
ben dus al in veel ziekenhuizen geweest, teveel eigenlijk. Ik ben het gewoon en ken het ziekenhuis heel
goed. Ik weet telkens waarvoor ik kom, maar ik weet niet precies wat ze gaan doen. Ik ben hier altijd
goed geweest, ik mag niet klagen. Ik klaag ook niet zoveel. Ze moeten blijven voortdoen zoals ze bezig
zijn. Je kan goed praten met de dokters en de verpleegkundigen, het contact met de mensen is goed.

WAT BETER ZOU KUNNEN? Ik heb geen kritiek, ik vind het allemaal goed.”
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“Mondig zijn”
A650 Cardiochirurgie
“Ik ben al voor de 3de maal opgenomen in het UZ. Het begon met
JACQUES KIMPE
een trombose ongeveer 3,5 jaar geleden. Vorig jaar in september
Leeftijd: 68 jaar
kreeg ik een nieuwe hartklep en 3 overbruggingen, maar ik liep
Beroep: Gepensioneerd
een longontsteking op tijdens de opname en kon het ziekenhuis
Verblijft in Senegal
pas verlaten half november. Ik ben toen 20 kg vermagerd. Dat
was emotioneel heel zwaar omdat je voelt dat je achteruit gaat
en je niet terug kan vechten. Op zo’n moment is de toewijding van het personeel zeer belangrijk.
Dat zit soms in gewoon 5 minuutjes kunnen babbelen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat
je goed verzorgd wordt, dat je goed eten krijgt, maar ook dat je een keer met iemand van de
zorgverstrekkers een beetje kameraad kan zijn. Hun vriendelijkheid, hun glimlach is belangrijk.
Ze doen dat ook. De ‘Vliegende’ zijn wel anders omdat die hun eigen systeem willen opleggen.
Maar ik vind het hier goed, medisch kan je niet beter vinden.

WAT BETER ZOU KUNNEN? Men heeft minder tijd voor de patiënt dan vroeger. Als je
geen informatie vraagt, heb je ze vaak niet, en de verpleegkundigen verwijzen naar de dokter.
Mondig zijn, is daarom belangrijk; je moet vragen durven stellen. Het is niet omdat iemand dokter of professor is dat je in Geef Acht moet staan. Iedereen in een ziekenhuis heeft het erg druk
en men is met te weinig en dan moet je soms eens op tafel kloppen. Als je dat niet doet, onderga
je de organisatie. De manier waarop ze de geneesmiddelen in de pc steken kan ook beter en de
pompiers zouden 1 km verder gevestigd mogen zijn, die maken verschrikkelijk veel lawaai als het
venster open staat”.
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“Het ongewisse”
A520 Neurologie
ERWIN ZEGERS
Leeftijd: 60 jaar (geworden in het
ziekenhuis)
Beroep: Wijnverkoper
Woonplaats: Grimbergen

“Ik was 32 jaar geleden voor het eerst in
dit ziekenhuis, bij de urologie. Ik kreeg 3
weken geleden een nieuwe hartklep en
een overbrugging. Er was twee dagen
na de operatie een complicatie en ze
hebben opnieuw moeten opereren. Twee
weken geleden heb ik dan thuis ook nog
een kleine beroerte gekregen en ik ben
hier dus terug voor een check-up. Op de
duur begin je wel te twijfelen of alles nu
in orde is of niet. Het moeilijkste gevoel is
dat van onzekerheid, het ongewisse. De
ene dag voel je je goed, de andere dan
weer minder. Je weet niet wat er met je
kan gebeuren. Niemand gaat graag naar
een ziekenhuis, maar ik vind het personeel
hier perfect. Dat zit ook in kleine dingen
zoals ’s avonds nog eens komen kijken
of alles in orde is en of je nog iets nodig
hebt. Je wordt niet behandeld als een
patiënt, maar als een mens. Ze zijn goed
georganiseerd; als je hulp inroept, staan
ze er binnen de 2 minuten. Alles wordt
goed opgevolgd en ik werd door de
verpleegkundige duidelijk geïnformeerd
over wat men zou doen. Dat stelt je op je
gemak. Voor mij is alles optimaal, ik moet
niet meer hebben dan dat. Ik ben ook niet
moeilijk.

WAT BETER ZOU KUNNEN? Dat je
eerst moet voorschieten en pas daarna
door de mutualiteit terugbetaald wordt.”

45Be2n-2
“Menselijke
uitwisseling”
A410 Infectiologie/Dermatologie
BEN TALEB ABDEL-ILAH
Leeftijd: 50 jaar
Beroep: Algemene renovatie
Woonplaats: Neder-Over-Heembeek

“Ik ben hier nog maar twee dagen. Als
je in een ziekenhuis bent opgenomen,
realiseer je je nog meer hoe belangrijk
het is om gezond te zijn. Zonder
gezondheid ben je niets. Eens in een
ziekenhuis word je opeens afhankelijk van anderen en weet je niet wat er gebeurt.
Ik ben niet graag in een ziekenhuis, maar het is wel de gelegenheid om even met
jezelf bezig te zijn en met de hulp van de artsen alle details te bekijken. Ik werd
hier van bij het begin goed opgevangen, men zorgt echt voor je. Het feit dat je
van nabij gevolgd wordt, beïnvloedt de moraal van de patiënt positief. Je moet
je dan als patiënt geen zorgen maken. Het contact is zeer menselijk, niet louter
patiënt-arts. Men vraagt geregeld hoe het met je gaat. Het gesprek met de artsen
begint bijna familiair; het is een menselijke uitwisseling. Dat uit zich ook in een
kort fysiek contact, een kleine aanraking als men bij de patiënt binnenkomt. Niet
iedereen is daar even sterk in. Ik heb één keer een klein incident gehad met een
verpleegkundige, maar dat lag wellicht aan zijn humeur die dag want daarna was
hij heel vriendelijk. Voor iemand een discussie begint, is het slim je twee seconden
in de plaats te stellen van degene met wie je van gedachten gaat wisselen.

WAT BETER ZOU KUNNEN? Men moet hier vooral op dezelfde weg verdergaan. De mensen die mij hebben verzorgd, zijn geniaal.”
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vinden (natuurlijk!), maar daarnaast ook de omstandigheden waarin
die zorg wordt aangeboden. Het komt vaak neer op het respect
voor de menselijke waardigheid. Geen enkele van de 5 patiënten
heeft het over patiëntenrechten. Die zijn niettemin belangrijk, want
ze zijn een uiting van de veranderende tijdsgeest. Vele patiënten
willen niet gewoon ondergaan, ze willen dat met hun wensen
rekening wordt gehouden. Zorgverstrekkers moeten vandaag vaker
verantwoording aﬂeggen voor wat ze doen. Patiënten beseﬀen
daarbij echter niet altijd dat ze zelf ook hun verantwoordelijkheid
moeten opnemen. Dat ganse concept wordt vandaag vaak ‘patient
empowerment’ genoemd.

“Respect”

NAAR EEN EIGEN ‘PATIENT
EMPOWERMENT’-STRATEGIE

A350 Nefrologie
AHMED ALI
Leeftijd: 52 jaar
Beroep: (Eeuwige) student, beeindigt nu doctoraat bio-technologie
Woonplaats: Oudergem

Manager van de dienst communicatie van ons ziekenhuis Edgard
Eeckman doctoreert aan de VUB-Communicatiewetenschappen
over de invloed van het internet op de machtsrelatie tussen patiënt
en (huis)arts. Het concept ‘patient empowerment’ is een belangrijk
element in zijn studie. “Zowel in binnen- als in buitenland zeggen
vele zorginstellingen met ‘patient empowerment’ bezig te zijn”,
zegt hij, “maar het is niet altijd even duidelijk wat het concept inhoudt en wat men ermee wil bereiken. Die fout mogen wij niet maken. Een basiselement van het concept is luisteren naar de patiënt.
Vorig jaar hebben we voor het eerst een semi-gestructureerd
groepsgesprek gehad met zes patiënten om te weten wat ze
vinden van alle aspecten van ons zorgaanbod en we gaan dat dit
jaar tweemaal herhalen. We hebben dat initiatief intern ‘Luisteren
& Leren’ genoemd. Tegen de zomer wil het UZ Brussel echter een
volwaardige ‘patient empowerment’-strategie ontwikkeld hebben.
Daarin kunnen de verschillende initiatieven worden gekaderd die
diensten op dat vlak nu al nemen. We willen dan ook al die initiatieven in kaart brengen. Dit is overigens niet zo vrijblijvend als het lijkt:
zowel de overheid als de JCI accreditatie vragen om initiatieven
inzake ‘patient empowerment’”.

“Ik ben al 3-4 keer opgenomen als patiënt en ben hier
nu ongeveer een week. Ik heb een chronische nierziekte
en kom al 7 jaar naar dit ziekenhuis. Ik ga ook 3-maal per
week naar de dialyse. De dokters en verpleegkundigen
weten hier goed wat ze moeten doen en hoe, zonder het
te moeten vragen. Ze communiceren er ook goed over
met de patiënt. Het gevoel dat ze weten wat ze doen,
stelt je gerust en creëert vertrouwen. De organisatie
is zeer, zeer goed. Iedereen respecteert de afspraken.
Andere patiënten zou ik adviseren om goed te luisteren
naar de artsen en verpleegkundigen en beleefd te zijn.
Je moet ook geduld hebben, onderzoeken kosten nu
eenmaal tijd. Je bent de koning van het ziekenhuis en ze
zullen je zeer, zeer goed behandelen. Het is niet gemakkelijk om met ziekte om te gaan, soms ga je van de ene
pijn in de andere over. De eerste keer dat je als patiënt
in een ziekenhuis komt, is dat beangstigend. De patiënt
moet daarom kalm worden. Gewoon even de hand van de
patiënt vasthouden of aanraken, kan het verschil maken.
Iedereen is hier zeer vriendelijk en je krijgt respect.

WAT BETER ZOU KUNNEN? Alleen het eten, maar
daarin ben ik dan ook niet gemakkelijk want ik eet veel
niet.”

Diensten of zorgverstrekkers die actief zijn op het vlak van ‘patient
empowerment’, kunnen dat laten weten aan Edgard Eeckman:
edgard.eeckman@uzbrussel.be.

Hoe…
… verbale agressie
voorkomen?

{

Een paar gouden tips*.

1.

Het belang van luistervaardigheid

Maak oogcontact. Het gebrek
eraan wordt vaak als “niet luisteren”
ervaren. Toon bevestigende knikjes
en gepaste gezichtsuitdrukkingen.
Laat interesse merken.
Vermijd a eidende gebaren en
acties. Niet op je uurwerk kijken,
papieren opruimen, met je pen
spelen, enz. Dit geeft heel sterk het
gevoel aan de andere dat je geen
interesse toont of dat je je verveelt.
Stel vragen. De kritische luisteraar
analyseert wat hij hoort en stelt vragen. Dit gedrag zorgt voor verheldering en draagt bij tot begrip. Bovendien kan de spreker er zo zeker van
zijn dat je aan het luisteren bent.

Parafraseer. Herhaal wat de spreker
vertelt in je eigen woorden. Zo kan je
voor jezelf nagaan of je wel eﬀectief
aan het luisteren bent en het is de
ideale manier om te checken of je het
wel goed begrepen hebt.
Vermijd de spreker te onderbreken. Laat de spreker uitspreken voor
je reageert.
Praat niet teveel. We zijn meestal
beter in praten dan in luisteren. Te vaak
luisteren we enkel omdat dat nu eenmaal de prijs is die we moeten betalen
om straks aan het woord te komen.
Maak vlotte overgangen tussen je
rol van spreker en van luisteraar.
Probeer, terwijl je aan het luisteren
bent, niet alvast te bedenken wat je
straks zelf gaat zeggen.

2. Het belang van empathie
Empathie is proberen zoveel mogelijk
vanuit het perspectief van de andere te
kijken en zo hun betekenisgeving te begrijpen. Het is geen synoniem van instemming.
Begrip voor iemands visie of standpunt, de
wetenschap waarom iemand zich gedraagt
zoals hij zich gedraagt, houdt niet automatisch in dat we het standpunt van de andere
overnemen. Empathie is ook niet hetzelfde
als sympathie. Anders dan empathie bestaat
sympathie voor een deel uit schuldgevoel.

3. Wat wil een patiënt?
Onze patiënt verwacht precies hetzelfde
als jij wanneer je naar het ziekenhuis
komt: zich welkom voelen, respect, een eerlijke behandeling, competentie, een goede
service, beleefdheid, stiptheid, vriendelijkheid. Net als wijzelf heeft onze patiënt een
hekel aan onbeleefdheid, onverschilligheid,
nonchalance en te weinig informatie krijgen.

4. Goed omgaan met patiënten

heeft voor je collega’s een groot
voordeel

GEDACHTEWISSELING OVER
‘PATIENT EMPOWERMENT’

Je bent een belangrijk contact van de
patiënt met het ziekenhuis. Wanneer jij er
in slaagt de patiënt een gevoel van welbehagen te geven, dan zal het contact van
je collega’s met de patiënt ook positiever
verlopen.

Op vrijdag 23 mei geeft Edgard Eeckman om 12 uur uur in de bijzaal
Kiekens een toelichting bij het concept ‘patient empowerment’
gevolgd door een gedachtewisseling met de aanwezigen.
Inschrijven kan via communicatie@uzbrussel.be.
Er worden broodjes voorzien.
*Met dank aan Erik Van De Gucht, hoofdverpleegkundige Spoedgevallendienst.
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