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Als tiener bezorgde ik de Twentsche Courant. Iedere dag was er 
een pakkende quote te lezen op de voorpagina. Ver voordat ik 
geneeskunde ging studeren, viel mijn oog op de regel: ‘God maakt 
beter en de dokter krijgt het geld.‘ Dikwijls denk ik aan dit citaat.

Ik herinner me Oom Frans, die met een chronische rokershoest 
door het leven ging. Toen hij zich liet onderzoeken, had hij snel 
genoeg van al die dokters met hun akelige diagnostiek. ‘Ik ga 
er niet meer heen‘, sprak hij op zekere dag, ‘het gekijk van die 
specialisten houdt op!‘ Hij ging een ander merk shag roken en 
Oom Frans merkte een significante verbetering. Hij had die 
zakkenvullers niet meer nodig.

Maar tegenwoordig verlangen patiënten van hun dokters de 
omgekeerde bewijslast. Om deze perverse prikkel nog verder  
te stimuleren, hing er geruime tijd in de abri van ons ziekenhuis 
een reclameposter van de letselschadeadvocaat. ‘Waarom heeft 
ons kind een slechte Apgarscore? Wat is er fout gegaan?‘ 

Als je geluk hebt, kom je nog in gesprek met de jonge ouders.  
Als je pech hebt, zit de deur potdicht. Ik zie second victims,  
artsen die eraan onderdoor gaan omdat de patiënt rechtstreeks  
de pers opzoekt. De vermeende calamiteit haalt het RTL Nieuws 
op prime time.

De uitkomst van een SIRE-rapport zit plotseling in de e-mailbox 
en mag de dokter in z‘n eentje savoureren. God maakt niet altijd 
beter, en de dokter krijgt de rekening. De dokter wordt geschoren 
en moet vooral stilzitten. Gepensioneerde hoogleraren, al lang 
losgeweekt van de dagelijkse praktijk, vellen hun vernietigende 
oordeel. Talentvolle collegae zitten dientengevolge ziek thuis,  
of erger, plegen suïcide.

Anno 2018 heeft nog steeds ieder huisje zijn kruisje. Daar kan  
de dokter niets aan veranderen. In navolging van dat rake citaat… 
Moeder Natuur bakt een poets en de dokter mag het uitleggen.

En dat, dat moet maar eens heel snel afgelopen zijn.

Mieke Kerkhof is gynaecoloog en schrijver. Van haar hand 
verschenen onder meer Even ontspannen, mevrouw, belevenissen 
van een bevlogen gynaecoloog en Klaar is Kees, een knipoog  
naar het levenseinde.
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