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stens 30 mm, terwijl ze niets anders gewend zijn dan hun 
ankylotische onderkaak en min of min vloeibaar voedsel, tra-
ditioneel gangbaar in hun cultuur? We hebben geen flauw 
idee en we hopen (en verwachten) er maar het beste van. 
Maar is het niet zo dat analfabete patiënten die voor het eerst 
een blanke in levende lijve zien, alles geloven en wonderen 
verwachten? De blanke dokter krijgt carte blanche. En daar-
bij komt misschien ook nog dat ontevreden patiënten in 
de bush geen kennis hebben van klachtencommissies, van 
tuchtrecht en los daarvan, nooit en te nimmer een advocaat 
kunnen betalen. Wij zijn na die twee weken weer thuis in 
Holland, in onze vertrouwde, gereglementeerde omgeving. 
Wie zullen ons daar nog deren? 
De vraag is natuurlijk of informatie en werkelijke ‘consent’ 
niet beter kunnen, door bijvoorbeeld teammissies te laten 
voorafgaan door een goede ‘counseling’ waarbij geen taalbar-
rière bestaat en er meer tijd is om op voet van gelijkheid met 
de patiënt te spreken. Een pleidooi dus om eens een aantal 
missies uit te voeren in een setting waarin sprake is van een 
daadwerkelijk ‘informed consent’. Dit zou een heel leerzaam 
onderzoek kunnen zijn, dat ervoor kan zorgen dat de grote 
culturele verschillen die er bestaan – en die maken dat we ons 
niet of nauwelijks realiseren en weten wat er in de hoofden 
van de patiënten omgaat – wat kleiner worden. Het zou inte-
ressant zijn uit te zoeken of een dergelijke procedure de in-
dicatiestelling-van-een-korte-blik-tijdens-de-triage verandert.

Zolang we het niet beter doen, kunnen we boze Afghaanse 
moedjahedien blijven verwachten, en, treuriger nog, blijven 
we volstrekt onwetend over wat de patiënt, die we maar zo 
kort tijdens een triage zien, denkt en verwacht.

Velen van ons zijn twee weken op een of andere missie bezig 
geweest. De patiënten waren, al dan niet deskundig, voor-
geselecteerd. Wíj verwachtten dat ‘informed consent’ was 
geregeld en ongerechtvaardigde verwachtingen ontzenuwd. 
Maar was die verwachting van ons wel juist? Dit stukje gaat 
over verwachtingen, bij ons en bij onze patiënten.
Het verwachtingspatroon van de patiënt is in de Neder-
landse praktijk vaak al een probleem. De patiënt koestert ten 
aanzien van het operatieresultaat irreële verwachtingen, die 
de chirurg niet onderkent: dé basis van teleurstelling en pro-
blemen in de arts-patiëntrelatie. 
In derdewereldlanden ligt het nog veel ingewikkelder omdat 
wij geen enkel idee hebben van het verwachtingspatroon van 
de (meeste) patiënten. Iedere brandwondcontractuur vraagt 
om correctie, zonder dat we ook maar enig idee hebben of 
ons ingrijpen, met vaak een onbekende en waarschijnlijk af-
wezige nabehandeling, leidt tot vergroting van functionele 
mogelijkheden. Dus doen we maar waarvan we denken dat 
het de patiënt zal helpen. Hetzelfde geldt voor nomapatiën-
ten. Willen ze de gaten in hun gelaat alleen maar dichtge-
maakt hebben, of willen ze ook een mondopening van min-
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de blanke dokter uit het westen:             
te hoog gespannen verwachtingen
J.-P.A. Nicolai, K.W. Marck

Een 10-jarig jongetje stapt voetje voor voetje de spreekkamer in. Op zijn 
linkerschouder rust een grote hand. Het is druk in de matig verlichte 
spreekkamer in Peshawar. Alle teamleden, de lokale gastheer, belangstel-
lenden en aanstaande operatiepatiënten bevolken de ruimte. Achter het 
jongetje aan schuifelt een reuzemoedjahedien, een hoofd groter dan ik. 
Hij draagt een vuile lap over zijn ogen, achterop het hoofd vastgestrikt. 
Zelfs de oorspronkelijke kleuren van de lap zijn niet te raden. Onder de 
lap blijken dichtgevallen oogleden over lege kassen schuil te gaan. De 
Afghaanse krijger heeft een geweerschot door zijn ogen overleefd. Hij 
wil dat we hem nieuwe ogen geven. We leggen uit dat dat niet mogelijk 
is. Dit alles via een tolk, die emotieloos, zacht sprekend heen-en-weer 
vertaalt. De moedjahedien schuifelt achter zijn geleidejongetje weg, maar 
komt de volgende dag woedend terug en verwijt ons dat we hem niet van 
nieuwe ogen voorzien, omdat hij niet betaalt. Opnieuw leggen we uit dat 
nieuwe functionerende ogen nergens ter wereld worden geleverd en dat 
geld bovendien geen rol speelt, wij opereren iedereen om niet. De reus 
wordt nog bozer. Wij liegen want in Zwitserland doen ze dat wel, nieuwe 
ogen maken waarmee je kunt zien. Uiteindelijk vertrekt de blinde reus 
met de smoezelige ooglap en zijn geleidejongetje. Tot mijn opluchting 
zonder handgemeen of vuurgevecht.
De blanke dokter uit het westen kan toch alles? Net als Jezus? Mijn kind 
met downsyndroom bij toverslag gezond maken? Het poliobeen van mijn 
aanbiddelijke dochter met een simpele ingreep normaal maken?
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