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Een acne-operatie,een bètablol~lcer:we vragen steeds valser om een
behandeling die medisch gezien niet nodig is.`Wensgeneeskunde'.
Terwijl een arts in een gesprek veel ongerustheid kan wegnemen.
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LeonieBreebaart
Verdringt ivensgeneeskundé derma
guliece zorg? Die vraag lijkt vooial
een financiële: hoe gaan we de br
hoefte aan mooimakerij en bodyscans-ui[voorzorg beulen? Maaz de.
opkomst van de tivensgeneeskunde'
roept nog andere vragen op,denken
filoso5sch antropologe Jenny Slatman,hoofddocent in Maastricht, en
de Amsterdamse hooóleraar neurologee Pim van Gool.
Slaan, die ondercoekt hoe patiéntenhun lichaam na een operarie PIIII Vail Gool FO70GEZONDH~DSRAAD
ereazen, gebnukc liever he[ woord
'vecbetergeneeskunst' dan het moreel geladen tvensgeneeskunde'.De nog niet to[ foute figuren,
waazbehoefte je lichaam [e verbeteren~is 'schuwt Slotman. Ze zijn vaak
juist
niet nieuw,zegt ze.En het medicali- heelgedreven om de levenskwali
teit
serenvan problemen waazje 'vroe~ van paflénten te verbeteren,eersten
ger niet over moest zeuren, een le- vooralomdat ze meestal beter luiste
lijkgebit of een slecht Sguur,is dat rennaazwat die patién[eigenlijkwi
t
ook niet
-iets watín de gezondheidszorgveel
In het Amerika van de fazen vijftig vaker zou moeten gebeuren. De
werd he[ 'flat chest syndrom' bij= klassieke chirurg reageer[ meestal
voorbeeld a]s een serieus prychisch heel wat horkeriger, weet Slamaan.
probleem gezien. Vrouwen zonder "En da[ gaan we dus zo doen, meborsten móesten wel ongelulcldg vrouwry`e."
zijn, was betidee,en dat deed de inAfgezien van de vraag ofer hJd
dus~ie in borstvergrotingen geen géldis voor'verbetergeneesk en
kwaad. Ook nu worden mensen - dient zich volgens Slaan unde'
wél een
vooral vrouwen, valt Bloknon op - ander probleem aan,nu erzoveel
gedoor de schoonheidsnormen onder sleuteld kán worden aan
het lidivk gezet hun lichaam te verbetr chaam.De patiéntwordt opgezadeld
ren. En ook nu profiterén sommige met complexe keuzes die lrij
of zij
artsen en fabrikanten daarvan.
vroeger niet hoefde te maken. Moet
Maazdat maakt plastisch chirurgen ilc die moedervlek laten weghalen?
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Zal ilc mijn eicellen laten invriezen?
Voor aztsen zijn die nieuwe keuzes
natuurlijk oolc lastig. Moetje de pariént altijd ter wille zijn, of die nu
zelPbetaalt of de operatie kan laten
vergoéden7 Attsenworden nog altijd
ópgeleid met bet hippocratische
prindpe om allereerst geén schade
te berokkenen (primum non nocere).
Omdat eraaniedere chirurgische ingreep risico's vetbonden zijn, is het
niet meer dan reëel om terugkoudend te zijn met het snijden in een
gezond lichaam,vindtSlaan.Maaz
nu azts en patiëntzoveelkeuzes heir
ben, wordt bet principe van 'niet
schaden'vaalcovervleugelddaordat
van de autonomie en zelfbescéikláng van de pati@nG
Pim van Gaol, hoagleraaz neototogee in Amsterdam ea als voorzitter
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hoe het
'De Silm
'van de Gezondheidsraad medevervan Hár
anhvoordelijkvoorhe[advies,maakt
daarin L
zich vooral zorgen over de vraag
(de zoon
naazgerus[stellendebehandelingen,
van Tiíri
zoals een bodyscan,offoto's die kanVolgens
ker in een vroeg stadium moet opde Britre
spoten. Hazde djfers ontbreken,
versiteit
maaz de praktijk leer[ dat patlënten
catieinb
daar tegenwoordig vaak om vragen,
haal aan
ziet Van Gool.
inspiratie
Over de oortaak valt alleen te speOudenge
culeren. Zelf denkt hij dat he[ mistuur, ma
sc}rien komt doordat ziekte uit het
"Daorhe
sa~aatbeeld verdwenen is. Een eeuw
la', de na
geleden kéndeje mensen met polio,
Finland,.
ltinkhoest ofdifterie. Nu zijn zeelten
idee een
onzichtbaaz geworden.
Engeland
Die onbekendheid maaktons over
Tolláen v
gevoelig: zodra we buikpijn hebben
engelse t
ofonze arm voel[ raar, zijn we metdat vorm
een bang da[er iets is. Maar als zullce
Hebron.7
zorgen meteen gehonoreerd worden,
zijn vocal
keert die zorg zich soms tegen de pakomen ui
tiént. Iemand gaat naaz de dollier,
deelvent
vraag[om een onderzoeken kanverken was ~
volgenslastlmjgenvancomplicaties
Fins,zegt
ván dat onderzoek. Dat gebeurt reDe ]watste
gelmadg. En dan is de patiént nog
ten van 1i
verder vari huis.
geven. Dei
Maaz een oplossing ziet Van Gool
denkt Yo[
ook.Juist omdat de vraag naaz zorg
van deun
zo vaakvoortkom[uit ongerustheid,
waazluj v
kaneenkalmgesprekmetdepatiënt
materiaal
wonderen doen. Als arts kun je
Hingen vá
mensen geruststellen: u hoeft zich
verhalen.
geen zorgen te maken.Er zou meer
nietgesc6
tijd moeten zijn voor zullce rustige
deed vaak
gesprekken"
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