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Samenvatting
hoofdstuk 1.1,1. vermeldt onderzoeksresultaten uit de litera
tuur over het relatiemodel,de rol van zieke,zijn verwachtingen
tav.de hulpverleners,de verwachtingen van de hulpverleners tav.
de patiënt en de moeilijkheden,die kunnen ontstaan,wanneer er
verschillen in de verwachtingen/gedragingen zijn.
In 1.1.2. wordt literatuur over het genezingsproces van een
hartpatiënt kort besproken.Na „een toelichting op het model van
geïnduceerde gedragsverandering van Van Beugen en acht premissen
voor planning van een voedingsvoorlichtingsprogramma van Edema
wordt de benadering van het onderzoek besproken,wat leidt tot:
T.2. de doelstelling van het onderzoek:
Het inventariseren en evt.analyseren van faktoren,die een rol
spelen in het al dan niet opvolgen van ( dieet"* voorschriften.
Hoofdstuk II.1. bespreekt de gevolgde

methode van onderzoek,

waarbij het dieet als aangrijpingspunt is genomen.
TT.1.1. vermeldt enkele kanttekeningen bij de mogelijkheid van
een wetenschappelijk verantwoorde wijze van participerende ob
servatie.
TT.2.1. schetst organisatie en struktuur van de afdeling hart
en vaatziekten van Ziekenzorg adhv.een beschrijving van het ver
loop van opname tot ontslag voor een patiënt.Pe relaties met de
hulpverleners,met wie hij te maken krijgt,worden doorgenomen.
Van elke hulpverlener is een globale taakomschrijving gemaakt
voor wat betreft hun werk mbt.hartpatiënten.
Tn de tekst zijn kritische kanttekeningen verwerkt,die onduide
lijkheden,aanmerkingen of opmerkingen betreffen,evt.met aanbeve
lingen, hoe dat beter zou kunnen.V/e geven ze hier in het kort
weer:
(2.1.)
- énkele dagen na opname hoort de eetkaart gekontrokeerd te wor
den ivm.het te volgen dieet.
- De meeste patiënten weten niet,dat hun eetkaart veranderd kan
worden naar hun wensen.
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- Extraatjes ret feestdagen,die in de keuken gemaakt worden,
waarderen de patiënten zeer.
- 'Voeren' vindt de patiënt zelf meestal ook vel nodig,maar hij
voelt zich erg kinderachtig.
- Ts een vêt- en cholesterol-beperkte,linolzuurverrijkte voeding
een dieet?
- In drukke tijden krijgt een patiënt geen of slechts summier
uitleg over zijn dieetvoorschriften.
(2.1.1.)

- Tijdens zaalvisites durft een patiënt een arts geen vragen te
stellen.
- De patient wordt meestal wel verteld,wat hem mankeert,maar hij
weet vaak niet,wat dit betekent.Wat is er precies met zijn
lichaam aan de hand?
- De cardioloog vermeldt het dieet van de patient of veranderin
gen daarin niet altijd in de status.
- Stuurt de cardioloog patiënten,die een dieetvoorschrift moeten
volgen slechts naar de diëtiste door,als hij dit een 'moeilijk
dieet' vindt,of wanneer er moeilijkheden zijn?
f2.1 .2.)
- Meerdere patiënten wisten niet,of ze een dieet was voorgeschre
ven.
- Foet iemand een natrium-beperkt dieet volgen (hoewel dit niet
klinisch nodig is),omdat hij dan 'tenminste niet zoveel eet'?
(2.1 .3.)
- Patiënten staan nogal eens op een natrium-beperkt dieet,ter
wijl het niet is voorgeschreven in de status.
- Zou de hoofdverpleegkundige veranderingen in dieetmaatregelen
door moeten geven aan de keukenasaistenten om de eetkaart te
laten veranderen?
- De hoofdverpleegkundige heeft vaak onvoldoende tijd om de men
sen de Pip-film te laten zien en dit met ze door te praten.
(2.1.4.)
- De diëtiste meent,dat de patiënten er meer belang aan hechten
zich aan dieetvoorschriften te moeten houden,als de cardioloog
hen die heeft uitgelegd.
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- Door de vele taken van de diëtiste komt zij regelmatig in tijd
nood om rustig de afdeling op te gaan en net elke pati'ént te
praten.
- Het is erg belangrijk dat de dag van ontslag van een pati'ént
zo vroeg mogelijk aan de diëtiste wordt doorgegeven,opdat de
patiënt zijn dieetvoorschriften niet op die dag krijgt uitge
legd.
- Het is aan te bevelen,dat geregeld wordt,dat de evt.echtgeno(o)t(e) bij de uitleg van het dieet aanwezig is.
(2.1.5.)
-De patiënt verwacht een intensief kontakt met de verpleegkundi
gen."Oit is echter zeer oppervlakkig.
(2.1.9.)

- Vinden de keukenassistenten het verzorgen van het eten en
drinken 'bijzaak'? Zou er meer nadruk op gelegd moeten worden?
- Het kontakt tussen diëtiste en keukenassistent over hoe de men
sen eten is niet geregeld.
- De keukenassistent verandert de eetkaart als de patient be
paalde wensen of klachten heeft.Hier ligt beslist een mogelij
ke foutenbron,daar in de opleiding van de kaukenasaistent niet
zoveel aandacht besteed wordt aan diëtetiek.
- Het zou aan te bevelen zijn,dat iedere patiënt een stencil
krijgt,waarop staat,welke kruiden hij kan vragen;dat hij zijn
eetkaart kan (laten) veranderen; en dat hij riaar een diëtiste
kan vragen.
(2.1.10.)

- Op basis van de gegevens van een patiënt vermoedt de nazorgzuster, dat veel mensen voor nazorg in aanmerking zouden komen.
Voor velen ontvangt zij echter geen verzoek hierom.
- Verzoekformulieren om nazorg bevatten dikwijls onvoldoende ge
gevens voor adekwate begeleiding.
- Informatie vooraf over een patiënt,die door de nazorg aan de
afdeling van opname wordt doorgegeven,wordt nog onvoldoende
effektief gebruikt in de begeleiding.
IT.2.2.besprekkt de afdeling hartrevalidatie.Fet funktioneren
is ook hier weergegeven door de weg te volgen,die een patiënt
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doorloopt.Eveneens zijn globale taakomschrijvingen opgesteld en
kritische kanttekeningen aangebracht:Deze zijn beknopt:

(2.2.)
- Voor revalidatie worden meer mannen dan vrouwen aangemeld.
- rati'énten,die voor revalidatie in aanmerking komen,hebben bij
ontslag een grotere kennis van het hartinfarkt en vrat daarmee
samenhangt,dan degenen,die niet gerevaldeerd worden.
- B i j het 'vooronderzoek' voor de training beg:nt,bezoekt de pa
tiënt met zijn evt.echtgenofoNt(e) op voorstel van Inge nu ook
de diëtiste.
- Sommige mensen geven niet toe aan pijnen.Bij beklemming vinden
ze,dat ze maar even moeten doorzetten.
(2.2.1.)

- Sommige mensen,die een vet- en cholesterolbeperkt,linolzuurverrijkt dieet, of een calorie'ènbeperkt dieet volgen, hebben
klachten over kouwelijkheid,en wel vnl.van de voeten en benen,
soms ook de handen.
(2.2.2.)
- De meeste hulpverleners ervaren,dat ze vaak met psychologische
ervaringen van de patiënten worden gekonfronteerd.
- Is het verslag van de maatschappelijk werkster ook van belang
voor de cardioloog?
- Veel bedrijven nemen een werknemer,die een hartinfarkt gehad
heeft,niet ''op part-time basis) terug.
(2.2.3.)
- De fysiotherapeut moet bij de patiënt blijven,als die bv.ster
ke beklemming krijgt of gaat hyperventileren tijdens een trai
ning of onderzoek,én er een cardioloog bij halen.
(2.2.4.)
- Sommige mensen vinden regelmatig kontrole door de diëtiste een
goede 'stok achter de deur' om af te vallen;anderen vinden
kontrole niet nodig.
- Ook al zij er geen problemen met het dieet,dan ±s toch een re
gelmatig kontakt met de diëtiste aan te bevelen.
II.2.3. beschrijft de diëten,die aan hartpatiënten worden voor
geschreven. Zo mogelijk zijn de kriteria vemeld,op basis waarvan
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men oen dieet aanbeveelt.Enkele kanttekeningen waren ook hier
noodzakelijk:
(2.3.)
- We twijfelen eraan of een typering volgens Prederickson voor
alle hartpati'fSnten zinvol en noodzakelijk ia.
- De begeleiding van gescreende familieleden bij vermoedens van
erfelijke aandoeningen valt nog tussen de wal een het schip.
Hoofdstuk III.'gaat over de ervaringen.
111.1. behandelt de ervaringen van de patiënt met zijn ziekte,
de hulpverleners,de hulpverlening en de ziekenhuissituatie,
betracht is de afzonderlijke gesprekken met de patiënten te ana
lyseren en er een aantal duidelijk,meer algemene probleemgebie
den uit te destilleren.Dit zijn:
1.de angst en onzekerheid van de patiënt tav.zijn lichamelijke
gesteldheid.
2.de onbekendheid van de patiënt met de ziekte.
3.de onbekendheid van de patient tav.de verwachtingen,die de
hulpverleners van de pati'ént hebben.
4.de onbekendheid van de patiënt met de funkties,die de verschil
lende hulpverleners voor de patient kunnen vervullen.
5.de opvang van de situatie thuis en/of in het bedrijf.
6.de onduidelijkheid over het begrip 'dieet'.
7.het meebrengen van 'eet- en drinkwaren' door het bezoek.
8.het niet-roken.
9.enkele overige problemen.
111.2. bestaat uit een wat nadere analyse.Om de oorzaak van
voorgaande problemen te vinden,hebben we adhv.het gedragsveran
deringsmodel van Van Beugen de hulpverlening en begeleiding in
de diverse relaties,die de patiënt heeft met de verschillende
hulpverleners,wat nader bekeken.
Tn

een aantal gevallen hebben we ons afgevraagd of de hulpverle

ner de situatie kan opvangen,zich bewust is wat voor soort hulp
hij geeft en welke aspekten daarin onbesproken blijven.I/o menen
dat met name aan de evaluatieve dimensie in de begeleiding naar
en voorlichting over een gezonder leefpatroon onvoldoende aan-
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dacht wordt besteed.
111.3. poogt enkele problemen te destilleren uit de uiteenlopen
de opmerkingen van patiënten over hun ervaringen thuis.
111.3.1. geeft allereerst een inventarisatie van de ervaringen
mbt.de sociale omgeving buiten het gezin.Twee problemen komen
hierbij naar voren:
Î .Zélf moeten aksepteren dat je gedarg moet veranderen.
2."Daarbij nog aan anderen uitleggen,dat je gadrag moet verande
ren,hoe dat móet en waarom.
111.3.2. onderzoekt,of deze problemen ook in de gezinssituatie
spelen.Daar blijkt men er geen duidelijke klachten over te heb-=>
ben.Men kan zich echter afvragen,of deze problemen niet verbor
gen zitten achter terloopse opmerkingen en vragen/klachten op
het doe-vlak.
111.4. tracht mbv.het schema van Van ^eugen te inventariseren,op
welke dimensies men hulp krijgt,en op welke men het nodig lijkt
te hebben.Achtereenvolgens wordt de geboden hulp geanalyseerd
van:
III.4.1.de diëtiste
TII.4.2.de

cardioloog

I!I.4.3.de fysiotherapeut
III.4.4.de maatschappelijk werkster.
Er blijken aanzienlijke verschillen te bestaan tussen de hulp
verleners in de dimensies waarop zij hulp bieden:de diëtiste
geeft vnl.hulp op de kognitieve en aktieve dimensie,de evalua
tieve en permissieve dimensie blijven nagenoeg onbesproken.De
hulp van de cardioloog was moeilijk te inventariseren;toch zijn
er enkele opmerkingen te maken mh.wat betreft niet-roken en di
eet houden.De fysiotherapeut lijkt hulp te geven op de aktieve
en evaluatieve dimensie.De maatschappelijk werkster op alle vier
dimensies.
111.5. geeft vier situatieschetsen van patiënten,waarbij gepoogd
is het proces van gedragsverandering volgens het schema van Van
Beugen te volgen.
III.6. poogt een antwoord te zijn op de vraag van een van de car
diologen.waarom de ene patiënt nu wel zijn therapeutische voor
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schriften opvolgt en de andere niet.
Adhv.de ervaringen,die we hebben vernomen,en het schema van Van
Beugen,zijn er een aantal faktoren naar voren gekomen,die van
invloed zijn op het aksepteren en integreren van gedragsverande
ringen.Dit zijn:de verwerking van wat hen ia overkomen;het ont
breken van de juiste kennis;waarden en nomen;het niet kunnen
uiten van gevoelens tav.bepaalde maatregelen;moeilijkheden met
het uitdoven van oude gedragingen;het experimenteren met nieuwe
gedragingen;de 'machts)verhouding tussen de patiënt en de hulp
verlener; de strukturen,waarin de gedragingen geïntegreerd moeten
worden.
Deze paragraaf pretendeert geen volledige beschrijving te zijn.
Daarvoor is het nodig het gehele hoofdstuk te bestuderen.
TTI.7.schetst zeer beknopt enige van onze eigen ervaringen,die
ons leven verrijkten.
III.8.beschrijft de voeding ala onderdeel van het kultureel
systeem,waarin een bevolking leeft.Bepaalde tradities,gewoonten
en ideeën leven hierin.Wat daarvan in de gesprekken naar voren
is gekomen,hebben we enogszins geordend en beschreven naar:
III.8.1.tradities en gewoonten
Til.8.2.bepaalde funkties van het voedsel
(om de trek te stillen;de smaak;de betekenis)
III.8.3.normen over dik zijn
III.8.4.leemtes in de kennis van voedingsleer
( vetten;cholesterol;tegenstrijdige informatie)
Hoofdstuk IV bevat de inventarisatie van de ideeën over de hulp
verlening en de problemen,die de hulpverleners hierbij zien.
Hoofdstuk V vermeldt ons standpunt over enkele konkrete problemen^ie tijdens de stage naar voren kwamen:
Tav.een evt.vit."K-beperking bij gebruik van anti-coagulantia
wordt in V.1.gekonkludeerd,dat dit niet zinvol lijkt.
In V.2.wordt over de typering volgens ^rederickson het standpunt
ingenomen dat deze in het algemeen niet nodig is voor een goede
therapie.
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V.3.behandelt de noodzaak van kriteria voor de dieetvoorachri,•ji
ving:
- specialist en diëtist moeten hetzelfde bedoelen wanneer zij
spreken over bv.een matig natriumbeperkt dieet.
Op deze plaats worden de nomen voor natrium- en calorieënbeperkte diëten gegeven,zoals die in de normalisatie gebruikt
worden.
- de diëtiste zou op de hoogte moeten worden gehouden van de la
boratoriumuitslagen, waarmee het dieet geëvalueerd kan worden.
In V.4.wordt het standpunt ingenomen dat een patient met een'ge
zonde voeding' vrij kan worden gelaten in de keuze van halfvolle
dan wel dieet-produkten,gezien het kleine verschil, in vet- en
linolzuurkonsumptie per dag tussen deze produkten.
Hoofdstuk VI

geeft tenslotte enkele aanbevelingen voor verbete

ringen en voorstellen voor verder onderzoek.
Tn VI.1.wordt aanbevolen,de voorlichting over het hartinfarkt én
de organisatie op de hartafdeling voor alle patiënten te organi
seren en te systematiseren.Regelmatig overleg tussen de hulpver
leners wordt hierbij noodzakelijk geacht.In de persoonlijke re
latie tussen de patiënt en de hulpverlener is het aanbevelens
waard meer aandacht te besteden aan de gevoelens van de patiënt
en hem te helpen met het vertalen van de gedragsverandering voor
zijn sociale omgeving.
VI.2.bepleit verder onderzoek naar het opnieuv; inrichten van het
leefpatroon na een hartinfarkt .Met name wordt hierbij gedacht
aan een lange-termijn-onderzoek.
Ook zou systematischer onderzoek naar de hulpverlening aan pa
tiënten in het ziekenhuis zinvol zijn.O.a.zou de voorlichting
aan alle hartpatiënten systematisch opgezet kunnen worden.
Hoofdstuk VII

is het aanhangsel.Dit bestaat uit de literatuur

lijst fVII.10 en de bijlagen (VT!.2.).
Als bijlagen zijn opgenomen:
VII.2.1.het verslag van een eerste oriënterend gesprek;
VII.2.2.een eerste oriëntatie naar de patiënt en zijn problemen
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met zijn ziekte in de ziekenhuissituatie en evt. thuis
( protokol).
VII.2.3. een eetkaart
VIT.2.4. folder 'Gezonde Voeding'.
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Dankzegging.
(Traag willen we iedereen bedanken,die ertoe bijgedragen heeft,
dat wij een zo leerzame stagetijd konden genieten.
We zouden alle patiënten willen noemen,die hun ervaingen in en
buiten het ziekenhuis aan ons hebben verteld.Poor anoniniteit
is dit niet mogelijk.
In Ziekenhuis Ziekenzorg waren met name Dr.J.F.Visser,cardio
loog,Mw. G. Oskamp-Schorfhaar,maatschappelijk werkster,en
Mw.M.Diepenhorst,diëtiste,ons altijd ter wille,als we hen om
advies of hulp vroegen.
Ook de andere hulpverleners stonden ons dikwijls ter zijde.
Be di'étisten danken we voor de vele kontakten en de gezellige
werkruimte.
De Heer J.Dam,hoofd civiele dienst,zorgde voor de huisvesting,
tijdens de stage en bij de analyse van het materiaal ontvingen
we begeleiding van Mw.drs.J.F.P.Edema.

Delft - Den Haag,juni 1977

1
I. Aanleiding tot de stageperiode„
In 1975 voerden de (op dat moment) doktoraalstudenten Ineke van
B0em en Frans van de Reep in opdracht van het V0V0 en de Hart
stichting het eerste gedeelte uit van een inventarisatie van dieetvoorschriften aan hartpatiënten door specialisten in Neder
landse ziekenhuizen.
Naar aanleiding van een gesprek, dat zij hadden met de Heer dr.
J.F.Visser, cardioloog, en Mw.M.diepenhorst, dietiste, beiden
werkzaam in Ziekenhuis Ziekenzorg te Enschede, bleek,dat men het
daar wenselijk achtte, dat eens aandacht besteed zou worden aan de
tegenkrachten, die werken bij hartpatiënten, ten gevolge waarvan
zij niet voldoende(kunnen)me.ewerken aan hun genezingsproces.
Hierop inhakend willen wij de eerste aanzet daartoe trachten te
kreëren. Hieraan hebben we drie maanden praktijktijd besteed.
We arrangeerden een kennismakingsgesprek met de desbetreffende
personen van het hartrevalidatieteam en de afdeling hart- en
vaatziekten van het ziekenhuis.
Na een voorbereidingsfase startte het praktische gedeelte.
De uitvoering berustte uiteindelijk bij:
Hetty van Liere- Veerman, doktoraalstudent Humane Voeding
Inge Swen, doktoraal student Humane Voeding
Mw. drs. J.M.P.Edema, socioloog (coach).
N.B. In dit hele verslag wordt de patient in de hij-vorm geschre-rven, omdat de meeste patiënten mannen waren. Het zal duidelijk zijn
dat de patient even zo goed een vrouw kan zijn. Voor het gemak en
de leesbaarheid hebben we ons beperkt tot de hij-vorm.
De verpleegkundigen en fysiotherapeuten waren meestal vrouwen.
Daarom wordt over hen in de zij-vorm geschreven. Er waren echter
ook enkele mannen onder.
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1.1. Voorbereiding; prakti.ikti.id : theoretische achtergrond.
Om ons enigszins voor te bereiden op wat ons te wachten stond en
om enig idee te krijgen waar we in de stageperiode op moesten let
ten zijn we allerlei literatuur door gaan nemen over de patient
in het ziekenhuis, over het hartinfarkt e.d.
.ie kwamen ér al gauw achter dat het handig was een model voor
ogen te hebben, waarin Je wat Je leest of waarneemt, kan rang
schikken. We hebben gekozen voor een relatiemodel waarin de pa
tient centraal staat (Gross e.a. 1966):
sociale omgeving :

Ziekenhuis:

medepatienten

•artsen

familie

verpleegsters

kollega's

maatschappelijk
-, . , . werkster
diëtist

vrienden,kennissen

ysiotherapeut
Elke kategorie spreekt een deel van de mens aan.
De patient zal verwachtingen hebben van de rol van elk van de
personen waarmee hij te maken krijgt en van wat zij van hem verwach
ten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat die verwachtingen lang .
niet altijd met elkaar in overeenstemming zijn:
1.1.1. De patient en de ziekenhuisorganisatie
Hattinga-Verschure(1967) geeft een opsomming van de verwachting
en die een patient t.a.v. een ziekenhuis heeft:
- er moet een bed voor hem zijn, als hij dat nodig heeft
- adequate hulp in het ziekenhuis
- alles kan in een ziekenhuis, wat do moderne medische woüensc'ap
thans mogelijk maakt
- bovendien wil h:j een gerespekteerd mens zijn met -;.en naam, niet
bv. een diabeet.
De schrijver geeft ook de verwachtingen van het ziekenhuis t.a.v.
de patient weer:
- redelijkheid, gebaseerd op vertrouwen
- geduld
- bereidheid om zelf te doen, wat hij kan doen
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- begrip voor de grote en moeilijke taak, die het ziekenhuiswezen
in deze maalstroom van maatschappelijke ontwikkelingen heeft te
volbrengen.
Parsons (1951))noemt de volgende rolverwachtingen die verbonden
zijn me t ziekte:
1. De zieke komt in een uitzonderingstoestand, hij wordt ontslagen
van een groot aantal maatschappelijke verplichtingen en de uitvoe
ring ervan.
2. Ken wordt niet verantwoordelijk gesteld voor de eigen"toestand'.'
Of de zieke moet spontaan beter worden of hij moet door iemand
genezen worden. Welliswaar kan de zieke verantwoordelijk gesteld
worden voor zijn situatie (auto-ongeluk door onvoorzichtigheid),
maar voor het "beter worden" is hij dat niet.
3. Ziek zijn is sociaal niet gewenst en men moet dus zo gauw mo
gelijk beter worden. Men mag ziek zijn en alle privileges hiervan
genieten, maar zolang als "he can't help it". Parsons noemt de
uitzonderingspositie daarom partieel gerechtvaardigd. Ziek zijn
wordt gedefinieerd als hulpbehoevend zijn. Het type hulp is ook
voorgeschreven, ze is voorbehouden aan mensen met een speciale
bevoegdheid: dokters. Daarbij moet de zieke samenwerken met zijn
dokter. Deze voorgeschreven samenwerking bevestigt het ziek zijn.

Nuyens (1971) onderscheidt twee dimensies in de artsenrol:
1. De professionele dimensie.
Deze wordt gekenmerkt door een toenemende verdeskundiging op een
steeds enger vertikaal-medisch gebied. Hierop wordt vlgs. hem in
de opleiding oterk de nadruk gelegd.
2. De sociale dimensie.
Van de arts wordt verwacht dat hij, met als uitgangspunt het medisch-technisch gegeven (de diagnose),bep:rijpt wat voor gevolgen
de ziekte heeft voor de patient, zi>n familie en zijn werk, welke
invloed de omgeving waarin de patient leeft, heeft op het ziekte
verloop, en dat hij met alle sociale middelen het gedrag van tie
patient zodanig beïnvloedt, dat deze voldoet aan de in hem gestel
de verwachtingen. Op dit gebied biedt de opleiding de arts vlgs.

4rïuyens v/einig deskundigheid. Het meest essentiele probleem in de
rol van arts is dan ook de spanningsverhouding; tussen de profes
sionele en de sociale dimensie.
Over de verwachting van de patient zegt Nuyens: Hij heeft besloten
de arts te raadplegen vanwege door hem als uitermate belangrijk
geachte ziekteverschijnselen. Vanuit dit referentiekader worden
door de patient de volgende verwachtingen geformuleerd:
1. een instrumentele taak : technische deskundigheid van de arts
geevalueerd a.d.h.v. bv. uitgebreidheid van de anamnese
duur van het onderzoek
inschakelen laboratoriumonr;erzoek
2. een expressieve taak: persoonlijke belangstelling van de arts
de patient wil zijn ziekte niet als een geval behandeld zien,
hij wenst door de arts te worden benaderd als een unieke per
soon, gehandikapt door ziekte.
Dit is het belangrijkst voor de patient, deze kant van de artsenrol kan hij evalueren.
3» toegankelijkheid: De patient wil dat de arts zijn tijd en energie
vrijwel ongelimiteerd zal spenderen aan de behoeften van de pa
tient.
In de inbreng van de arts onderscheidt Nuyens:
1. professionele inbreng
2. gezagsdimensie: de arts bepaalt,meer de rol van de patient
dan andersom. Hij onderscheidt drie typen relaties:
- aktiviteit- passiviteit (ouders- onmondige kleuter)
- leider- medewerker

(ouders- opgroeiend kind)

- wederzijdse deelname

(volwassene- volwassene)

3. affektieve neutraliteit: de arts moet wel emotioneel als mens
reageren, maar zijn emoties mogen hem niet hinderen in het
stellen van de juiste diagnose.
De verschillende rollen en verwachtingen van patient en arts zul
len de kommunikatie tussen hen beinvloeden. Wilson (1970) schrijft
dat de patient en zijn hulpverlener in hun interakties niet spon
taan reageren, maar bepaalde dingen van elkaar verwachten en op
patroonmatige wijze handelen. Er zouden grote kommunikatiebarrieres
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bestaan tussen de patient en de hulpverlener. Patienten die tot
de laagste socio-ekomomische klassen behoren, hebben vermoedelijk
een andere levensstijl dan de arts die hen behandelt, hetgeen in
de onderlinge relatie tot uiting kan komen in komrnunikatiestoor
nissen. De patiënten kunnen een ander referentiekader hebben dan
de arts, waardoor er verschillende denkwerelden liggen achter de
woorden die men gebruikt.
Daarnaast maakt de technische kwaliteit van de arts de therapeu
tische relatie asymmetrisch; de arts kan de wensen en behoeften
van de patient beïnvloeden door een bepaalde therapie op te leg
gen. Op dat moment staan arts en patient niet als gelijkwaardige
gesprekspartners naast elkaar.
Dat medische praktijken kuituurgebonden zijn, is eveneens een niet
te onderschattefi. faéet in de relaties tussen patient en hulpver
leners. Ze zijn verweven in een groter systeem van gewoonten en
v/aarden. Bij de behandeling van buitenlanders en immigranten zal
de kommunikatie diverse problemen met zich mee brengen(taal,
gewoonten, taboes).
Volgens Tagliocozzo en Mauksch (1972) geven de patiënten de vol
gende betekenis aan een dokter in het sociale netwerk van een
ziekenhuis:
- hij heeft autoriteit en prestige
- zijn bevelen maken de eisen van de patient op iemand anders
rechtvaardig
- hij bevestigt deviant gedrag
- hij legt niets uit omtrènt (in-)formele verwachtingen van de
verpleegkundigen t.a.v. de patient
- zijn aanwezigheid is tijdelijk; hij stelt geen sankties wat betreft
het alledaagse gedrag van de patient in het ziekenhuis.
De betekenis van de verpleegkundige

is volgens hen:

- zij heeft autoriteit om de orders van de dokter te interpreteren
toe te passen en te versterken
- zij kan hefc gedrag van de patient beoordelen en erop reageren
- de patient is van haar afhankelijk, als middel voor vele andere
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institutionele diensten.
De patient vindt het erg belangrijk aan de verwachtingen van de
dokter en de verpleegster te voldoen. Er kunnon konflikten ont
staan, als de behandeling in details niet hetzelfde geïnterpre
teerd wordt door verpleegkundige en patient.
Andere cruciale punten zijn bv. :
- wanneer opvolgen van orders het leidend principe van de pa
tient is, is hij vaak erg gevoelig voor reakties anderen(alert
op toon en uitdrukking)
- de patient durft niet te veeleisend te zijn, of te afhankelijk
- hij durft geen initiatief te nemen
- de kommunikatiestoornissen tussen de patient en de hulpverle
ners
- de patient durft niet kritiek te uiten i.v.m. de drukte van de
hulpverleners; bovendien heeft hij de plicht vertrouwen te heb
ben
- hij durft of kan de hulpverleners geen vragen te stellen
- hij v/eet niet hoe hij moet reageren op ziekte of pijn;hoe op angst
- men beschouwt het als waardevol een "moedige patient" te zijn
- er bestaat angst voor isolatie.
Uit dergelijke punten blijkt, dat konformatie van de mens aan de
patientrol tot een diskrepantie tussen gedrag en emotionele
toestand van de patient leidt. Butrym (1970) vermeldt, dat in
een ziekenhuis de onpersoonlijke aspekten van onderzoek en behan
deling overheersen, hoe goed artsen en verpleegkungigen ook zul
len trachten hun relatie met de patient een persoonlijk karakter
te geven.Het zal bij de patient een gevoel van onmacht geven en
angst veroorzaken. Dit kan de motivatie om bepaalde therapieën
op te volgen beïnvloeden. Een maatschappelijk werkster zou een
deel van de sociale begeleiding op zich kunnen nemen. Van Beern
en Van De Reep citeren Zola (197b)» die artsen en verpleegkundi
gen meer sociale en psychologische kennis aanbeveelt.
Naast deze sociale variabelen (verwachtingen, rol, kommunikatie)
speelt natuurlijk ook de persoonlijkheid van de patient een rol:
Hoe ervaren verschillende mensen eenzelfde situatie.
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Evans (I960) vond bij tuberculosepatiënten die langdurig in een
ziekenhuis werden verpleegd, dat patiënten meer ongenoegen met de
ziekenhuissituatie hadden en minder aangepast patientgedrag ver
toonden naarmate zij hoger skoorden op een normloosheidsschaal.
In een litteratuuroverzicht noemt hij een onderzoek van Coser(1956)
die bij een intervieuw van 51 ziekenhuispatiënten bij ontslag uit
het ziekenhuis vond dat er twee groepen waren te onderscheiden
wat betreft hun evaluatie van de verpleging in het ziekenhuis:
De eerste groep zag het hospitaal vnl. als bron voor bevrediging
van primaire behoeften (aandacht, rust, vriendschap). De tweede
groep beschouwde het hospitaal als instrument (meest geschikte
plaats om beter te worden).De tweede groep vindt de professione
le dimensie van de arts belangrijk, de eerste de sociale dimensie.
1.1.2. Het genezingsproces van een hartpatiënt.
Zijn ziekte zal de hartpatiënt er vaak toe dwingen zijn gedrag te
veranderen. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis en daarna in
zijn kontakten met de polikliniek zullen de hulpverleners hem
hiertoe trachten te brengen, o.a. door het geven van informatie.
Deze informatie kan erg verschillen van zijn eigen opvattingen en
gewoonten. Hij zal er eerst van overtuigd moeten raken, dat ge
dragsverandering voor hem noodzakelijk, is, en de informatie moeten
internaliseren voor hij tot werkelijke akseptatie van de verande
ring zal komen en zijn gedrag zal veranderen. We hebben hier te
maken met een proces van geïnduceerde gedragsverandering.
Een schematische weergave van de processen, fases en verschijnse
len die in het algemeen aan geïnduceerde gedragsverandering in
herent zijn,hebben we gevonden bij Van Beugen (1968)(zie hiernaast)
Van Beugen stelt, dat een kliënt in de eerste fase van het ge
dragsveranderingsproces aan zijn hulpverlener macht toeschrijft op
grond van diens professionele mogelijkheden; er is afhankelijkheid,
onzekerheid bij de kliënt. In de tweede fase (beweging) is de
kliënt minder afhankelijk geworden; hun relatie heeft een meer
voorwaardelijk: karakter gekregen:'het was alsof hij de omgeving
gebruikte, of de normen van andoren als een spiegel om een ab
strakt kriteriuin van zijn eigen gedrag te on Iwikkeleri '(looking
glass self, Coole;/). Er is geen onderwerping en rebellie van de
kant van de kliënt rneor aanwezig.

s

Schema
f asen

: Een gedragsmodificatiemodel
uitgangssituatie
cliëntsysteem

modificatie - mechanismen
evaluatief* cognitief
actief

macht sverhouding
dv.s. -c.s . * •

permissief
klimaat

positiegericht

eff eet

ont dooi ing

excessief
gesloten
di sson anti e*"

"uit
doven"
van
oude
gedragspatronen

au thentieke respon si e s " "

open

beweging

matig open

open

herbevriezing

matig gesloten

def en si eve
identificatie
posi t ieve iden
tif icatie

reductie
van
di sson ant ie

ontk enning
van weder
kerigheid
herstel van
sociale
consonant ie
f eedback

optimaal open

experimen te
ren met
nieuwe
gedr agspa t ron en

negatieve
indepen
d e n t !e
relatie
gericht

aut onomie

t rai ning
van
nieuwe
ge
drags
pat Co
nen

a ccept at i e
van veran
dering

zaak geri cht

integratie

* evaluatief = directe emotionele waarde-toekenning aan en reflexief keuren van het door het
dienstverlenend systeem aangebodene.
** dv.s. = dienstverlenend systeem; c.s. = cliëntsysteem
**" dissonantie is aanwezig, als twee elementen (gegevens) met elkaar strijdig zijn.
**** d.z. antwoorden, die niet uit verdedigingsmechanismen t.o.v. de helper voortkomen.

a. de cliënt poogt dissonantie tussen aangeboden en beschikbare kennis te reduce
ren; dit is de basis van het leerproces. Te grote dissonantie (d.w.z. kennis maken

b.

c.

d.

e.

met inzichten, die overstelpend vreemd zijn) leidt er evenwel toe, dat de cliënt zich
voor die informatie afsluit. O.i. kan onvoldoende begeleiding in de periode van
dissonantiereductie tot vervorming van de nieuwe feiten leiten. BOLTANSKI (5)
bijv. ontdekte in Frankrijk dat men de boodschap 'de zuigfles en de speen moeten
regelmatig worden uitgekookt' had vertaald in de gewoonte 'de zuigfles en de speen
1 x per week uitkoken, zoals men met lijfgoed ook moest doen'.
een cliënt verkeert in een .permissief klimaat, als hij gevoelsmatig bereid is tot
verandering alsook tot reflectie op het eigen gedrag. In de ontdooiingsfase moet dit
bereikt worden.
O.i. is het nodig, dat er ter bereiking van voedingsgedragsverandering ook een
permissief klimaat bij zijn publiek (d.w.z. in zijn sociaal milieu) aanwezig is. Voe
dingsgedrag is immers een sociaal gedrag.
in de eerste fase van het veranderingsproces stelt de cliënt zich zeer afhankelijk op
t.o.v. de dienstverlener; soms alleen maar om in de gunst te komen van die
dienstverlener. Dit kan leiden tot gedragsverandering-voor-de-schijn. In deze fase
kent de cliënt nl. aan de dienstverlener macht toe vanwege diens deskundigheid en
vanwege de deskundigheid van het apparaat, waarvan hij deel uitmaakt.
in de tweede fase krijgt de relatie dienstverlener en cliënt een ander karakter: de
dienstverlener wordt nu de referentiepersoon, aan wie de cliënt zijn gevoelens, zijn
kennis en zijn gedrag toetst.
in de derde fase herovert de cliënt als vanzelfsprekend zijn zelfstandigheid t.o.v. de
dienstverlener, omdat hij zich het nieuwe gedrag nu zodanig eigen heeft gemaakt,
dat hij voelt geen begeleiding meer nodig te hebben.
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In de herbevriezingsfase vindt men een meer zaakgerichte oriënta
tie; het aksent ligt nu meer op de intrinsieke waarde ven de in
houd van de verandering. Een verschuiving in de machtsverhouding
tussen kliënt en hulpverlener vindt plaats; het kliëntsysteem
herovert een grote mate van zelfstandigheid; er ontstaat een af
lopende relatie (het dienstverlenend systeem wordt 'afgezet').
In deze fase moet het aangeleerde gedrag zich integreren in het
totale gedrcg, het moet een gewoonte worden.
Het model moet nog aan de realiteit getoetst worden, voor men er
vanuit de hulpverlening therapeutisch en preventief mee kan gaan
werken.Beperking van het model is, dat er geen plaats wordt in
geruimd voor de sociale omgeving. De omgeving kan medebepalen in
hoeverre de patient evt. veranderingen in zijn gedrag kan doorvoe
ren. Hoe de patient de reaktie van de omgeving op de gedragsver
andering ervaart, noemen we de permissieve dimensie.
Een voorbeeld van het kader, waarin het model in de praktijk bij
de voedingsvoorlichting gebruikt kan worden, vinden we in een
artikel van Edema (1976).In ditzelfde artikel noemt zij acht
premissen voor de planning van een programma voor voedingsgedragsverandering, die wij hierbij overnemen voor de evaluatie
van de hulp die de patient krijgt bij het veranderen van zijn
voedingsgewoonten:
e£n_programma_voor voedingsgedragverandering
1. Het begrip voedingstoestand is een medisch-fysiologisch begrip
en kan worden opgevat als de resultante van de interaktie
tussen de kwaliteit van het fysisch milieu, de kwaliteit en kwantiteit van het agens 'voedsel' en het fysiologisch incas
seringsvermogen van de gastheer.
2. De voedselopneming van de gastheer wordt mede bepaald door de
plaats, die hij c.q. zijn verzorgers in de sociale struktuur
van de samenleving innemen en tevens door het kulturele sys
teem dat daar funktioneert.
3. De mens is een rationeel wezen, maar handelt vanuit de hem
bekende relaties van oorzaak en gevolg. De bewijslast, dat
iemand t.a.v. zijn eigen voedselopneming of t.a.v. die van een
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door hem verzorgde persoon irrationeel handelt, rust op- de
beschuldiger.
4. De mens heeft naast fysiologische basisbehoeften(bijv. zijn be
hoefte aan voedsel en slaap) ook niet-fysiologische basisbe
hoeften(bijv. zijn behoefte aan erkenning, genegenheid, gebor
genheid). Daardoor is hij ook psychisch en sociaal kwetsbaar
en niet slechts fysiek.
5. De eerste taal die de mens leert soreken én verstaan, is de
de taal van het voedsel: door de wijze waarop vanaf het moment
van zijn geboorte in zijn fysiologische behoefte wordt voorzien
leert hij voedsel krijgen te verstaan als een synoniem van er
kenning, aandacht, zorg, nabijheid, genegenheid, liefde. En
daarmee wordt het omgekeerde, dus niet krijgen van voedsel,
een teken van verwaarlozing, liefdeloosheid, afwijzing, afstand
vijandigheid.
6. nVil een gedragsverandering zich bij een individu verankeren,
dan moet die gedragsverandering ên gevoelsmatig èn intellektueel als wenselijk worden erkend. Bovendien moet er bereid
heid zijn om het oude gedrag los te laten en het nieuwe door
oefening te leren beheersen.
7. Omdat voedingsgedrag een publiek gedrag is, moet dit publiek
de gedragsverandering toelaten. Dit zal gemakkelijker zijn als
het publiek gevoelsmatig en verstandelijk achter die verande
ring staat en de konsequenties van het nieuwe gedrag wil ac
cepteren.
8. Het is het doel van een voedingsvoorlichtingsprogramma nieuwe
voedingsgewoonten zodanig in een samenleving te verankeren,
dat de gepropageerde veranderingen na beëindiging van het
programma beklijven. Er moet echter voor worden gezorgd, dat
deze veranderingen voor volgende voedingsvoorlichtingspro
gramma's geen belemmering; zullen vormen.
De medische hulpverlening heeft tot doel de hartinfarktpatient
te genezen en te mobiliseren. Dit is een autoritair medisch uit
gangspunt.We willen graag weten wat de patient zelf ervaart met,
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en heeft verwacht van de hulpverlening:
- wat zijn zijn ervaringen m.b.t. de ziekte en de hulpverlening ?
- welke hulp ontvangt hij ?
- hoe ervaart hij die hulp ?
- wat verwacht de patient van de hulpverleners ?
We willen proberen vanuit de patient te inventariseren welke
problemen hij tegenkomt op zijn weg van"harfcpatient"tot "mens-methartklachten-in-de-maatschappij" en zijn ervaringen onder te breng
en in het schema van Van Beugen. Hierbij letten we o.a. op de be
tekenis van het dieet, de rust, de medicijnen, de kennis, de in
formatie en de rol van de hulpverleners in het proces van ge
dragsverandering. Steeds staat hierbij de patient centraal en
wordt de invloed van de sociale omgeving en de hulpverleners op
de gedragsverandering, waar mogelijk, beschreven volgens het al
eerder geschetste relatiemodel.
We veronderstellen dat bepaalde ervaringen, die de patient op
doet, van invloed kunnen zijn op het opvolgen van zijn voorschrif
ten.Het doel van hulpverlener en patient zou hetzelfde moeten
zijn. Door een gelijkgerichtheid wordt gestreefd naar een optimaal
resultaat. Bestaan er kommunikatiestoornissen, of krijgt de pa
tient een ervaring te verwerken, die hij niet had verwacht, dan
kan dat tot gevolg hebben, dat hij niet op die wijze reageert op
voorschriften van de hulpverleners,als zij zich dat hadden voor
gesteld.
Barnard e.a.(1975) ncemen in een verslag van hun longitudinaal
onderzoek van 57 patiënten in een middelgroot ziekenhuis o.a.:
- gebrek aan informatie omtrent de interne organisatie.
- bij opname was de kennis van de patient over de aandoening en
evt. te volgen therapieen onvoldoende.
- de informatie hierover was, na al dan niet vragen, vrij inten
sief, maar lang niet altijd effektief. De patient begreep de
arts niet altijd door verschil in taalgebruik en referentiekader.
- tijdens zaalvisites was er geen tijd om vragen te stellen. De
hulpverleners maakten een zeer gehaaste indruk. De sfeer was
eerder zakelijk dan persoonlijk. Sommigen hadden het (positieve)
gevoel,"dat er aan (je gewerkt werd".

12
- de patient werd niet altijd van te voren ingelicht, wat er met
hem te gebeuren stond wat betreft therapieën.
- de patient wenste een persoonlijke relatie met de verpleegkun
digen.
- punten m.b.t. de interne organisatie, waar opmerkingen over
kwamen, waren o.a.: mate van privacy, duur en tijdstip van
bezoekuren, rekreatiemogelijkheden(in de ziekenrol ben je pas-";
sief).
Cassee(1973) konstateert een negatieve relatie tussen preventief
gedrag en de waarde die men aan gezondheid hecht. Hij vindt verder
dat gebrek aan kennis op medisch gebied gepaard gaat met gevoel
van machteloosheid t.o.v. ziekte en met skepsis t.a.v. de moge
lijkheden van de medische wetenschap.
We willen de hartpatiënt evenzeer volgen in zijn ziekte en de
punten trachten op te sporen die in de relaties met zijn hulpver
leners en zijn sociale omgeving buiten het ziekenhuis van invloed
kunnen zijn op het opvolgen van diverse voorschriften, vnl. m.b.t.
voeding en gezondheid.
Hiertoe zijn naast gesprekken met de patient ook omschrijvingen
van het werk en de samenwerking tussen de diverse hulpverleners
noodzakelijk (voor zover de patient hiermee te maken krijgt en wij
die hebben kunnen waarnemen). Voor de diëtist bestaat er een al
gemene funktieomschrijving, die wij kunnen toetsen aan de praktijk
en kunnen vergelijken met de werkelijke taak van de diëtist in het
ziekenhuis van onze stage.(ned. Ver. voor diëtisten, nov. 1975)
Vraagstellingen zijn dan o.a. :
- wat zijn de verwachtingen van de patient t.a.v. de hulpverlener
tijdens zijn behandeling
- v/at zijn zijn ervaringen
Het geheel zal een inventariserend en deskriptief karakter hebben.
1.2. Doelstelling.
Het inventariseren en evt. analyseren van faktoren, die een rol
spelen in het al dan niet opvolgen van (dieet)voorschriften.
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II. Praktisch gedeelte
II.l. Methoden
We zijn begonnen met te luisteren naar de voorschriften en advie
zen, die door de diverse huigverleners gegeven worden:
De cardioloog hebben we horen praten tijdens de zaalvisites.
Consulten van revalidatiepatienten zijn niet bijgewoond. In de
teamvergadering vertelde hij nogal eens over patiënten^ evenals
de maatschappelijk werkster. Haar hebben we af en toe in haar
gesprekken kunnen observeren.Bovendien hadden we toegang tot de
statussen van de revalidanten, waarin ook de verslagen van haar
gesprekken met hen zaten.
De verpleegkundigen konden wij in hun gesprekken en bezigheden
volgen, wanneer wij op een van de kamers op de hartafdeling weren
De diëtist nam ons mee, wanneer ze naar patiënten van de hartaf
deling ging. We zaten ook wel eens bij haar konsulten, m.n. als
revalidanten tijdens het vooronderzoek bij haar kwamen. Bovendien
praatten we met patiënten in hoar wachtkamer.
Met de keukenassistenten hebben we enkele dagen meegelopen en
hen geholpen met eten delen en ophalen bij de patiënten.
Met £§tienten

van

hartafdeling en die uit de hartrevalidatie

hebben we open gesprekken gevoerd( methode van de participerende
observatie).In enkele gevallen hadden we ook kontakt met hun ge
zinsleden. De gesprekken vonden plaats aan het bed van de patient
of in de zaal met meerdere patiënten tegelijk. Ook wel in het
dagverblijf op de afdeling. Verder bij de dietiste tijdens of na
een gezoek bij haar, en op de afdeling revalidatie in de kamer
van de maatschappelijk werkster, die er al dan niet bij aanwezig
was. Bovendien zijn er enkele huisbezoeken afgelegd.
Bij onze gesprekken gebruikten we meestal een inleidende vraag,
dat we gehoord of ervaren hadden, dat mensen, die bepaalde dieetvoorschriften moeten volgen, daar wel eens problemen bij kunnen
hebben; of dat de patient ook wel eens was overkomen. Het gesprek
kon dan de wending nemen naar onderwerpen i.v.m. de ziekte die
de patient belangrijk vond. Wel werd dan getracht die onderwerpen
samen met de patient in verband te brengen met de voedingsvoor
schriften en de motivatie zich er aan te houden»
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Over houding en opvattingen m.b.t. de hulpverlening en de inter
ne organisatie en samenwerking in het ziekenhuis is gesproken
met de diverse hulpverleners afzonderlijk.
Problemen die op deze manier aan de oppervlakte kwamen, werden
indien mogelijk meteen behandeld; anders geïnventariseerd. Deze
zullen in de verwerking worden opgenomen.
Een opmerking is op zijn plaats over het tijdstip, waarop de g§-_.
sprekken gevoerd werden. De Greve(1973) stelt in een bespreking
van een patient- exit-intervieuw. dat de distantie t.a.v. de zie_
kenhuiswereld tijdens het verblijf daar zeer gering is; eenmaal
thuis is die groot. De respons is in het ziekenhuis groot, erbui
ten kleiner. Onze gesprekken vonden zowel tijdens de opname in
het ziekenhuis plaats als na ontslag(revalidatiepatienten),waar
door dit effekt van verschil in distantie wellicht meespeelt.
Voor een inventariseren van ervaringen was het niet nodig deze
gesprekken te onderscheiden.
II.1.1. De methode van participerende observatie.
In veel boeken over sociale onderzoeksmethoden wordt participe
rende observatie genoemd als een techniek die uitstekend geschikt
is voor explorerend onderzoek.
Toch is ook binnen de techniek van participerende observatie on
derscheid te maken in de mate van gestruktureerdheid. Het ene
uiterste is, dat men volkomen ongestruktureerd begint, alles
bekijkt en alles vraagt wat interessant lijkt, het andere uiterste
is, dat men van tevoren heeft vastgelegd wat men precies gaat
observeren en vragen, hoe men de waarnemingen indeelt in kategorieën. Voor deze gestruktureerde observatie moet al bekend zijn
waar de problemen lig; en en wat de problemen zijn.
In ons geval was er in de litteratuur vrijwel niets te vinden over
de problemen van de hartpatiënt met zijn dieet. Het ongestuktureerde observeren lag dus meer voor de hand. Wel kregen we, al pra
tend met patiënten en staf enkele vragen die we ook aan andere
patiënten wilden stellen. We hebben nooit een napiertje met vra
gen meegenomen, maar stelden de vragen wanneer die te pas kwamen.

15
Het gevolg is dat we een grote variatie in informatie per patient
hebten en geen kwantitatieve analyse van ons materiaal kunnen
maken. Wel hebben we op deze manier een zeer grote verscheiden
heid aan informatie verzameld, die eventueel als basis zou kun
nen dienen voor een vervolgonderzoek dat meer kwantitatief van
aard kan zijn. We hebben bewust voor deze werkwijze gekozen.
Over de methode van participerende observatie hadden we ons van
te voren eigenlijk niet druk gemaakt. Het verging ons zoals
Verkley dat beschrijft in haar "Praktijkverslag van drie partici
perende observaties in drie gezinnen."(1976):
"Voor ik vertrok had ik mij slechts zeer globaal georienteerd op
de methode van participerend observeren en de daarbij te verwach
ten moeilijkheden.(

)Ik voelde me voldoende gewapend met be~ -

trekking tot de voedingstheoretische achtergrond van mijn obser
vaties. Immers, de sterke kant van participerende observaties '
v/as, voor zover ik wist, vooral om zo onbevooroordeeld mogelijk .
te kijken^ zodat nieuwe samenhangen duidelijk zouden worden."
Maar al doende voelden we ons onzeker of we de situatie die we
observeerden niet teveel beïnvloedden. Verkley schrijf t:"Het was
mezelf onduidelijk hoe ik evenwicht moest brengen in het leggen
van een goede relatie en het niet beïnvloeden van ;het gebeuren."
Verkley heeft achteraf een litteratuuroverzicht gemaakt over de
methode van participerende observatie. Daarin haalt ze o.a. Saberwal en He,nry, Stress anc"1 response in fieldwork. aan: "Zolang
er geen algemeen aanvaarde en uitvoerbare set richtlijnen

bestaat

voor het wetenschappelijk verantwoord uitvoeren van de part.obser
vatie zal dit spanning opleveren."
Deze spanning hebben wij ook ervaren, m.n. in situaties waarin .
een patient weinig bleek te weten over het hartinfarkt of de voe
ding: aan de ene kant wilde je graag helpen, aan de andere kant
wilde je graag weten waarom hij zich al of niet aan het dieet zou
houden..iHet al of niet krijpjen van informatie zou hierbij een rol
kunnen spelen.
Het gevolg van deze onzekerheid is geweest dat Inge erg terughou
dend is geweest met het geven van informatie, terwijl Hetty meer
informatie heeft verstrekt. Dit is niet bewust besloten, we heb
ben achteraf pas deze onzekerheid en de invloed ervan op ons han
delen onderkend.
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II.2.Beschrijving van de ziekenhuissituatie.
II.2.1.De afdeling hart- en vaatziekten (wordt G-2 genoemd'.
De opname
Patienten kunnen akuut ivn. een (dreigend) hartinfarkt of voor
observatie opgenomen worden.De afdeling heeft een kapasiteit
van ±30 bedden.Men heeft nog geen patiënten hoeven weigeren,
maar in het algemeen is de bezetting van de bedden toch ±80 100#.
Ala de patiënt niet akuut wordt opgenomen,wordt hij ontvangen
door een hostess,die permanent bij de portier gezeteld is.Zij
brengt de patient naar de betreffende afdeling,vertelt over de
organisatorische regels van het ziekenhuis wat betreft bezoek
tijden ed.;dan komt de pati«nt onder de hoede van het hoofd van
de afdeling.
Iemand,die akuut op de G2 komt,wordt meteen aan de monitor ge
legd,die is aangesloten op eerx coronaire unit.Zodra er een af
wijkend ECG voorkomt,geeft dit een signaal;de verpleegkundigen
kunnen zien op welke kamer dit plaatsvindt (dus geen echte co
ronaire unit,waar de pati'ènten te zien zijn vanuit de kontrolekamer).
Als er ruimte voor is,wordt een pati'ènt,die er ernstig aan toe
is,op een afzonderlijke kamer gelegd.Zodra de toestand van de
patiënt het toelaat,komt men op een kamer met 1-5 bedden te
liggen.Met hoeveel mensen men op een kamer komt te liggen,is
mede afhankelijk van het feit,of men eerste,dan wel tweede of
derde klasse verzekerd is.'"Klaasepati'ênten' liggen op een kamer
met 1 of 2 bedden,tenzij ze erom vragen op een grotere kamer te
mogen liggen.
Patiënt - hoofdzuster
Meteen bij opname op de (ï2 maakt de pati'ént kennis met de hoofd
zuster.Zij bezoekt elke patiënt,als het enigszins mogelijk is,
tweemaal per dag.'s Morgens vóór een arts eventueel zijn ronde
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doet,in elk geval voor het bezoekuur ( half 11).Dan in de loop
van de middag of avond nog eens.Ze hoopt op die manier het ver
trouwen te winnen van de patient en vraagt elke keer of er
klachten of andere dingen zijn,die de patiënt kwijt wil.Haar in
formatie kan het hoofd op haar beurt doorspelen aan de behande
lende specialist of arts-assistent.
Patiënt - specialist
De pati'ént wordt behandeld door één specialist.De afdeling 02
heeft drie cardiologen.Zij doen ieder afzonderlijk dagelijks hun
ronde en hebben op woensdagmiddag 'grote visite'.Ze overleggen
dan gezamenlijk de therapieën.
Pati'ént - arts-assistent
Op de afdeling zit permanent een arts-assistent,die allerlei
dringende en lopende behandelingen uitvoert.Hij is ook een soort
'uitvoerend orgaan' van de specialist.De arts-assistent houdt
het direkte overzicht over de medische toestand van de pati'ént.
Om beurten hebben de cardiologen gedurende enkele weken een
co-assistent onder hun hoede,die (gedeeltelijk) de taak van de
arts-assistent overneemt mbt. bepaalde patiënten van de betref
fende specialist.
Pati'ént - verpleegkundigen/huishoudelijk personeel
Sen aantal verpleegkundigen,leerling-verpleegkundigen en assi
stenten voor de huishoudelijke diensten houden zich bezig met
de direkte verzorging van de patiënten.
Verder is op de afdeling een sekretaresse voor de diverse admi
nistratieve taken.
De dagindeling van de pati'ént
Deze is globaal als volgt:
±5.30 uur:gewekt met een kopje thee
wassen
tussen 7.30 en 8.30 uur:ontbijt geserveerd
±10.00 uur:koffie

10.30 - 11.00 uur:bezoek
tussen 11.30 en 12.30 uur:warme maaltijd geserveerd
tot ±13.30 à 14.00 uur:verplichte rust
±15.30 uur:thee
tussen 16.30 en 17.30 uur:broodmaaltijd geserveerd
19.00 - 20.00 uur:bezoek
Op zondagmiddag is er een extra bezoekuur van 16,00 - 17.00 uur.
Het eten en drinken;de eetkaart
Is men opgenomen,dan komt,zodra dit mogelijk is,de keukenassi
stente de eetkaart invullen.Hierop wordt met plakkertjes aange
geven hoeveel en wat de patiënt wil eten (zie bijlage 2.3.).

Ts degene,die de kaart invult,niet goed op de hoogte van het
dieet van de pati*ènt,dan wordt nogal eens de kombinatie lichtnatriumbeperkt + vetbeperkt opgegeven (onder het motto:'het kan
nooit kwaad*).
Na enkele dagen hoort de eetkaart wat betreft het te volgen
dieet gekontroleerd te worden.Het komt echter nogal eens voor,
dat dit niet gebeurt,waardoor mensen som3 ten onrechte een dieet
voorschrift wel of niet op hun eetkaart hebben.
Menu
Vat betreft de warme maaltijd heeft men één menu,waarvoor menu
kaarten aanwezig zijn;kla3sepati*énten kunnen liezen uit twee me
nu'3,waarbij het A-menu overeenkomt met dat wat de andere patiën
ten krijgen.Het B-menu is over het algemeen iets zachter van
consistent ie.Men geeft op de eetkaart aan v/elk menu de patiënt
krijgt.hoeveel aardappelen hij wil,evt. of de portie groenten
1 ,V2 of % moet zijn ed.
Voor de broodmaaltijden kan men inviillen hoeveel sneden brood de
pati'ént wil,en welke soort brood,wat voor beleg,of hij pap wil,
evt. crackers of beschuit,ed.
Is op dat moment al bekend of de patiënt een dieet moet volgen,
dan wordt ook dat op de eetkaart aangegeven,en wel met cijfers
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boven aan de kaart:
1 = natrium-beperkt
2 « diabetes
3 = vetarm ivm. galblaaaaandOeningen
4 «= gepureerd
6 = licht verteerbaar,zachte consistentie
7 = vetarm ivm. hart- en vaatziekten;cholesterol-beperkt,
linolzuur-verrijkt
9 « calorieën-beperkt
10 » vloeibaar
In de keuken,waar het eten geportioneerd wordt,weet men dan
welke produkten gegeven moeten worden.
Het is in principe altijd mogelijk,dat deze eetkaart naar de
wensen van de pati'ênt veranderd wordt.Hiervoor moet de patiënt
de keukenassistent inschakelen,zodat iemand de verandering aan
brengt.
kanttekening:
Dat dit een kleine moeite is,en zo even gedaan kan worden,is
niet bij iedere patiënt bekend.Bovendien durven velen het niet
te vragen,bang om lastig te zijn.Soms komen daar klachten over
eentonigheid uit voort.(bv. 3 weken brood met kaas als ontbijt).
De portionering
De eetkaarten van elke afdeling worden met de etenswagen meege
geven naar de centrale keuken.
Hier wordt voor het hele ziekenhuis het warme eten gekookt en
alle maaltijden aan de lopende band geportioneerd.De eetkaart
wordt aan het begin van de band in een houder op een dienblad
gezet.Op dit blad komt de hele warme maaltijd of broodmaaltijd
van de pati'ênt,bestek en bij de broodmaaltijd een beker of kopje
voor melk of thee.
Het warme eten wordt opgeschept op een voorverwarmd bord,dat
door een metalen onderbord met ingebouwde pallet en een metalen
deksel warm gehouden wordt.De dienbladen met de maaltijden voor
de pati'énten van één afdeling gaan in een onverwarmde wagen en
worden hierin onniddelijk naar de afdeling gebracht ( de wagens

hoeven niet door de buitenlucht).
Op de afdeling wordt meestal snel het eten gedeeld.De bladen
worden uit de wagen gehaald en bij de patiënten gebracht.We heb
ben nooit klachten gehoord,dat het eten koud was,hoewel we het
een enkele keer hebben meegemaakt,dat de wagen ongeveer een
kwartier op de gang bleef staan.
Bij het portioneren aan de band wordt veel aandacht besteed aan
het uiterlijk:eventueel gemorst eten wordt altijd van hét blad
geveegd;de bakjes sla en de toetjes zien er leuk opgemaakt uit;
als de stamppot wat vochtig i3,wordt er minder jus gegeven,ed.
Er is een menu-cyclus met een duur van zes weken,zodat de kans
dat een patient twee cycli meemaakt erg klein is.De menu-cyclus
wordt in concept opgesteld door een subhoofd in de keuken samen
met de chef-kok.Dit voorstel wordt dan bekeken door de diëtisten
die eventuele schoonheidsfoutjes,zoals twee dagen achtereen ge
hakt, en fouten in de menu's voor dieetpatiënten eruit halen.Zij
letten er ook op,dat er geen vaste recepten voor vaste dagen in
de week zijn,zodat je niet kan zeggen:"Wat is het vandaag? Dins
dag? 0,dan is er stamppot."
Net feestdagen wordt ervoor gezorgd,dat de patiënten iets extra'
krijgen.De diëtisten proberen voor de dieetpati'ênten zoveel moge
lijk dezelfde soort gerechten samen te stellen als voor de ande
ren, opdat ze zich zo min mogelijk een uitzondering voelen.
Extraatjes betekenen een hoop extra werk voor de keuken.(NB. de
sinterklaasbakjes en de kerst- en paasslaatjes waren een lust
voor het oog!)
}£S2iiekening:
De patiënten waarderen deze extraatjes erg,maar jammergenoeg
hoort de keuken daar niet zoveel van:zo nu en dan eens via het
verplegend personeel;een enkele keer schrijft een patiënt een
briefje naar de keuken.
Ongeveer een half uur na het eten worden de dienbladen weer bij
de patiënt weggehaald.Op de G-2 worden de dienbladen op de kamer
afgeruimd,dwz. de vuile borden worden op de wagen gestapeld en
het bestek wordt in bestekbakken fvaak letterlijk) gegooid,wat
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veel lawaai veroorzaakt.De keukenassistent ia hier niet zo op
bedacht,maar van patiënten hebben we wel eens klachten gehad.
Een enkele keer lagen er al patiënten te slapen en werden hier
door wakker.Op een andere afdeling zagen we,dat ze daar de bla
den in de gang afruimden.Volgens ons is dit aan te bevelen.
Vlak na het infarkt
Heeft een pati'ént een infarkt gehad,dan is hij de eerste dagen
meestal te ziek om te éten."Daarom wordt hij in die periode op
een vloeibaar dieet gezet (pap,milk-shakes,ed.).Dit gebeurt
mede,omdat men de stofwisseling van de patiënt niet zwaarder
wil belasten dan nodig is;de gehele homeostase is even verstoord
geweest door het hartinfarkt.¥at zachtere melkprodukten zijn
in een dergelijke toestand licht te verteren en toch voedzaam.
Zonodig wordt de patiënt geholpen bij het eten en drinken.
kanttekening:
Het voeren vindt de patiënt meestal zelf ook wel nodig,maar hij
voelt zich daardoor vaak 'kinderachtig',en is blij,als hij zich
zelf weer kan redden.
Deze periode duurt meestal 2-3 dagen.
Eet men zi.jn bord leeg?
Gedurende ±2 weken hebben we geholpen met eten delen.Er is toen
geturfd adhv. wat er op de bladen opgediend werd en overbleef,
om een indruk te krijgen hoe er gegeten werd.Het bleek,dat er
over het algemeen redelijk tot goed gegeten werd.De mannen aten
praktisch altijd hun porties op.Enkele vrouwen aten wat minder.
Dit hing dan meestal samen met de geringe trek,die ze hadden
('ze deden immers niets?'),of met de te grote porties.Het ge
beurde bijna iedereen wel eens,dat hij bepaalde gerechten niet
lustte,waardoor hij het had laten 3taan.Een aantal patiënten
schaamden zich ervoor eten te laten staan en aten daarom alles
op,hoewel minder ook voldoende was geweest.

Het dieet op de hartafdeling
Omtrent de aard van de voeding op de hartafdeling bestaat onder
de hulpverleners geen algehele overeenstemming.De meeste pati'ênten (en alle infarktpatiënten) worden op een vetarm,cholesterol-beperkt,linolzuur-verrijkt dieet gezet als ze worden op
genomen.
kan11e kening:
Het is niet alle hulpverleners bekend,dat de algemene zieken
huisvoeding (samenstelling: ±17 cal.# eiwit,±38 cal.i* vet en
±45 cal.# koolhydraten) vetter is dan dit dieet.Sommigen vinden
het vetbeperkte,cholesterol-beperkt en linolzuurverrijkte eten
echt een dieet;anderen vinden,dat eigenlijk toch iedereen op
die manier zou moeten eten,en beschouwen het daarom niet als
een dieet.
Gebrek aan steekhoudende bewijzen om de noodzaak ervan aan te
tonen en financiële overwegingen zijn de argumenten,waarom de
cardiologen het (nog) niet bij de direktie hebben voorgesteld
het gehele ziekenhuis,inklusief personeel,een dergelijke voeding
te verschaffen.
Dit eten wordt door de pati'ônten vaak als 'flauw' ervaren.Men
denkt dan dat men een zoutarme voeding krijgt.
Indien een patiënt met een dieet is opgenomen,wordt dit doorge
geven aan de diëtiste door de afdelingssekretaresse of de keu
kenassistent. Als de tijd het toelaat,bezoekt de diëtiste de pa
tiënt,geeft uitleg over zijn dieet en vraagt of er klachten
mbt. het eten zijn.Zonodig kan zij veranderingen op de eetkaart
aanbrengen.
kanttekening:
In drukke tijden kan het voorkonen,dat een patiënt geen uitleg
of slechts een zeer summiere van zijn dieet krijgt.
Ontslag
Het ontslag van de patiënt wordt altijd aan de diëtiste doorge
geven, zodat alle mensen van de G2 met dieetrichtlijnen naar huis
gaan.Degenen,die geen speciaal dieet hoeven te volgen,krijgen
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de folder 'Gezonde Voeding' mee,opgesteld door de diëtisten.
(zie bijlage 2.4.)
lichamelijke aktiviteit.mobilisatie
Zodra de toestand van de pati'ènt het toelaat,krijgt hij wat
lichamelijke oefeningen van de fysiotherapeut.Pit begint met heen
en weer lopen over de gangen,wat trap lopen en wordt langzamer
hand opgevoerd met lichte gymnastiek-oefeningen tot twee keer per
dag.
Als de patiënt ontslagen wordt,krijgt hij richtlijnen en voor
beelden van oefeningen mee naar huis om thuis de oefeningen zelf
voort te zetten.

II.2.1.1 .De cardioloog.
In Ziekenhuis Ziekenzorg zijn drie cardiologen beschikbaar.Zij
zijn verbonden aan de polikliniek,naast de zorg voor de afdeling
hart- en vaatziekten.
Wordt iemand akuut opgenomen,dan behandelt degene,die op dat mo
ment beschikbaar is,de pati'ènt.
Elke cardioloog loopt eens per (paar) dagfen) zijrx patiënten
langs en overlegt met de arts-assistent en de hoofdzuster,welke
therapie gevolgd zal worden.
kanttekening:
Voor de patiënt maakt een dergelijke visite een zeer gehaaste
indruk;hierdoor komt het voor,dat de patiënt geen vragen durft
te stellen aan de dokter.Er wordt meer over dan tegen hem gepraat
De cardiologen zijn het er over eens,dat er een zo groot mogelij
ke openheid moet zijn in het ziekenhuis wat betreft ziekten en
therapieën.Zij vertellen de patiënt vat hem mankeert en wat ze
er aan zullen doen.
Het liefst zouden ze tot een institutionalisering van de gehele
patiënten-voorlichting willen komen.
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kanttekening:
De patiënt wordt inderdaad wel verteld,wat hem mankeert,maar hij
weet vaak niet wat dat betekent;wat ia er in zijn lichaam aan de
hand? Wat houdt dit in voor de toekomst? De hoofdzuster moet
dikwijls de woorden van de doktoren in een later gesprek verdui
delijken.
kanttekening:
Volgens een van de cardiologen horen zij zelf in de status van
de pati'ént te schrijven of,en zo ja welk dieet de pati'ént krijgt
Ook veranderingen in het dieet horen opgeschreven te worden.
Bij nalopen van de status met welk dieet de pati'ént naar huis
moest ('uitgeschreven werd'),stond dit er vaak niet in,en moest
dit telefonisch nagevraagd worden.
De cardioloog beslist in overleg met de arts-assistent en de
hoofdzuster of iemand al dan niet in de revalidatie wordt opge
nomen.(voor het beleid,zie TI.2.2.)
Als de pati'ént er om vraagt,kan een afspraak gemaakt worden
voor een persoonlijk gesprek met de cardioloog.
In de polikliniek zijn spreekuren,die meestal druk bezocht wor
den.Hier komen de mensen met hartklachten,doorvervrezen door de
huisarts,en degenen,die voor kontrole-onderzoek komen.De cardio
logen kunnen poliklinische patiënten doorverwijzen naar de di'é--'
tiste voor uitleg van het dieet,of zij kunnen ze zelf dieetvoorschriften geven.
îESSÎiSlSËSiüÊ» •
Doorsturen gebeurt alleen bij 'moeilijke di'èten' regelmatig.
De indruk van de diëtisten was,dat mensen met een vermageringsof cholesterolbeperkt-dieet slechts incidenteel worden doorge
stuurd. Als alle patiënten met deze diëten doorverwezen zouden
worden,zouden de diëtisten met hun toch al volle dagtaak het
echter beslist niet aan kunnen met z'n drieën.
r»nze indruk was,dat de cardiologen zich mogelijk niet altijd
realiseren,hoe groot de onzekerheid kan zijn,die een 'eenvoudig'
dieetvoorschrift zonder uitleg teweeg kan brengen.Soms verwacht
ten ze zelfs,dat een pati'ént zou afvallen,als hij de richtlijnen

voor een Gezonde Voeding meekregg,die daar niet voor bedoeld
zijn.
N.B.zou dit soms een deel van de mensen zijn,bij wie afvallen
'nooit lukt'?
Bij mensen,die chronisch angineuze klachten hebben of een afwij
kend ECG,dat niet duidelijk aan een hartinfarkt kan worden toe
geschreven,wordt soms een hartcatheterisatie uitgevoerd.Dit
biedt informatie over evt. vernauwingen in de coronairvaten.
Voor co-assistenten worden af en toe lessen georganiseerd door
de specialisten,zo ook door de cardiologen.

TT.2.1.2.De arts-assistent.
Deze is permanent aanwezig op de afdeling en houdt het direkte
overzicht over de medische toestand van de patiënt.Hij is een
soort 'uitvoerend orgaan' van de specialist in de zin van het
uitvoeren van de behandelingen of er de opdracht toe geven,die
hij samen met de specialist heeft vastgesteld.
De arts-assistent heeft een direkter en intensiever kontakt met
de patiënten dan de specialist.Hij is makkelijker bereikbaar en
daardoor ook beter aanspreekbaar voor hen.Vragen over de ziekte,
evt. gevolgen ervan en behandelingen,worden eerder aan hem ge
steld dan aan de specialist.De patiënt ziet hem vaker.
De arts-r-assistent streeft er naar,de pati'ént zoveel mogelijk te
vertellen,wat hem mankeert.Hier geldt echter dezelfde
kanttekening als bij de cardioloog:
De patiënt weet wel,dét hij bv. een hartinfarkt gehad hee-ft,
maar wat er precies met het hart en in het lichaam gebeurd is,
is hem onbekend,waardoor hij zijn mogelijkheden mbt. de toekomst
niet kan overzien.De dreiging van een reïnfarkt en het idee 'het
aan je hart te hebben' beperkt velen in hun toekomstperspektieven.
Volgens de arts-assistent vertelt de diëtiste de pati'ént altijd
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6f en zo ;ja,welk dieet er voorgeschreven is.Het wordt de patiënt
niet tijdens de visites verteld;ook hijzelf licht de paèiënt
niet daarover in.

Ret gebeurde ons meerdere malen,dat de patiënt niet wist of hij
een dieet voorgeschreven had gekregen."Dat moesten we maar aan
de dokter of de hoofdzuster vragen."
( Heeft de patiënt het vergeten of is het hem niet verteld?"*
De arts-assistent had het idee,dat het dieet dikwijls enigszins
in het gedrang kwam in vergelijking net andere therapeutische
maatregelen:als er tijd voor is,wordt het (goed) uitgelegd.
Hij vond,dat hij zelf te weinig van diëten afwist,om er een
goed oordeel over te hebben in hoeverre de informatie over voe
ding in relatie tot de ziekte en preventie van een reïnfarkt
voldoende was.
Soms konden we zijn ideeën over di'êten niet helemaal onderschrij
ven:

Rén keer vond hij tijdens overleg,dat ieriand maar een natriumbeperkt dieet moest houden,hoewel dit niet klinisch nodig was,
maar "dan eet hij tenminste niet zoveel."

II.2.1.3.De hoofdverpleegkundige.
Zij heeft de leiding in en de kontrole over de interne organisa
tie van de afdeling;is intermediair tussen artsen en verpleeg
kundigen.
Ze bezoekt zo mogelijk elke pati'ént 's morgens en in de loop van
de middag.Als familie opbelt en naar de toestand van de patiënt
vraagt,kan ze de omstandigheden van die dag vertellen.Ze vindt,
dat ze daar recht op hebben.Wet de patiënt zelf heeft ze daar
door een intensief kontakt.Ze ontdekt op die manier snel onre
gelmatigheden in de lichamelijke en/of psychologische toestand.

mevens

vraagt ze de patiönt altijd of er klachten zijn,hoe hij

zich voelt,hie het net eten gaat en of er nog andere dingen zijn
waar de patiënt mee zit.Ze spoort de mensen aan al hun evt.
klachten te uiten,zodat ze kan zien of er wat aan kan gebeuren.
Door klagen achteraf komen slechts geruchten en lasterpraatjes
in de wereld,vindt ze.Ze wil graag,dat ze verpleegkundigen en
keukenassistenten ook op dergelijke dingen letten,maar deze
vinden soms andere dingen belangrijker.
Als de patiënt wordt opgenomen,vertelt de hoofdverpleegster,dat
hij een vetarm dieet krijgt,zonodig zoutarm,en ze legt ook uit,
waarom.Na een paar dagen wordt het evt. veranderd.Vroeger werd
elke patiënt bij opname op een vet- en natriumbeperkt dieet ge
zet.Het herzien na enkele dagen werd wel eens vergeten,wat de
hoofdzuster erg sneu voor de patiënt vond.

Wij vonden bij kontrole van de eetkaarten aan de hand van de
statussen nogal eens,dat een patiënt op een natriumbeperkt dieet
stond,terwijl dat niet was voorgeschreven.
Bij de visites wordt niet met de patiënt over de te volgen
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dieetvoorschriften gesproken; er wordt alleen voorgeschreven.Ver
dere uitleg is de taak voor de diëtiste,ook bij ontslag.
De hoofdzuster vindt de zaalvisites sons huiveringwekkend voor
de pati'ént:een te groot aantal mensen (soms cardiologen,arts
assistent, co-assistent,leerling-verpleegkundigen,zijzelf) en een
onpersoonlijk karakter.Zij zélf wil er bij zijn om te horen wat
er over de patiënt gezegd wordt;voorts heeft zij de meeste in
formatie over de huidige toestand van de patiënt.Soms ziet ze
het gezicht van een patiënt betrekken bij bepaalde woorden van
de doktoren;zij moet dan naderhand dikwijls hun woorden uitleg
gen. Ze vraagt de cardiologen soms iets tegen de patiënt te zeg
gen.
7,e vindt,dat de patiënten weinig aan de doktoren vragen,maar
vindt ook,dat de doktoren het' zelf wel wat in de hand werken
door met zovelen tegelijk al pratend langs te komen.Ze stelt de
patiënt wel eens voor een gesprek met de dokter aan te vragen.
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Zodra ze merkt,dat iemand er behoefte aan heeft,schakelt ze de
maatschappelijk werkrstxer,de pastor of de nazorgzuster in.
Patienten,die niet in de revalidatie komen,laat ze de pip-film
zien,als ze meent hen daarmee te helpen.Dit altijd,nadat ze hen
'Keerpunt hartinfarkt' heeft laten lezen.Ze praat daarna altijd
even na over de ziekte en de toekomstmogelijkheden.Meestal zijn
daar andere gezinsleden bij.
kanttekening:
Het komt nogal eens voor,dat de hoofdzuster er geen tijd voor
heeft om iedereen in te lichten over zijn ziekte en toekomstperspektieven.Die patiënten weten meestal niet wat er met hun
hart gebeurd is.
De rest van het gezin betrekt ze altijd in de informatie,die ze
geeft.Ze vindt het belangrijk,dat allen,die met een hartinfarktpatiënt leven,weten wat de toekomst met zich mee kan brengen.
Daar het levenspatroon soms grondig gewijzigd dient te worden,
moet het gezin er in betrokken worden:"Zt$ moeten er mee verder,
niet wij!""Als de hartinfarktpatiënt een man is,en tevoren een
werkkring buitenshuis heeft gehad,zal het toch wel moeilijk zijn
te ervaren,dat de man de hele dag thuis zit."Voor de man zelf
ziet ze dit als een aantasting van zijn status;hij voelt zich
misschien schuldig niet meer de kost te verdienen.Ken goede bege'
leiding acht ze daarom noodzakelijk voor het hele gezin.

TI.2.1.4.De diëtiste.
In Ziekenhuis Ziekenzorg heeft men de beschikking over drie dië
tisten.
Zij hebben diverse taken:
- de diëten van opgenomen patiënten verzorgen;dwz.de patiënt
uitleg geven wat het dieet inhoudt en keuken evt. instrukties
geven om de maaltijden te bereiden.Als de patiënten ontslagen
worden,hen richtlijnen voor thuis meegeven.
- in het algemeen bij de patiënten nagaan of het eten hen smaakt
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en zonodig veranderingen trachten aan te brengen in hun menu.
fhiertoe zijn vele mogelijkheden:veranderingen van beleg;
yoghurt of pap ipv. brood;geen soep bij een natriumbeperkt
dieet;wat ala of appelmoes bij de warme maaltijd,voor zover
het dieet dit toestaat;ed.).
- poliklinische patiënten in hun dieet begeleiden.Dit zijn pa
tiënten, die onder kontrole van het ziekenhuis staan.Met name
het begeleiden van patiënten met een vermageringsdieet kost
hen veel tijd.
NB. men moet een verwijsbriefje van de arts of specialist heb
ben,anders mogen de diëtisten eigenlijk niet helpen.Patiën
ten,die met een verwijsbriefje van een huisarts ipv. één '
van een arts uit het ziekenhuis bij hen komen,moeten zij
doorverwijzen naar de diëtiste van een kruisvereniging.
- voedingslessen geven aan 'preNklinische leerling-verpleegkundigen.Praktische voedingslessen aan keukenassistenten.
- inventariseren van de dieetmaaltijden,die de keuken moet
klaarmaken (2 maal daags).
- evt.kontroleren aan de lopende band,waar de maaltijden geportioneerd worden.
- kontrole op de menuplanning.
- in samenwerking met de chef-kok zoeken naar recepten voor
feestelijke gelegenheden.
- invoeren van de normalisatie van diëten bij de artsen;hen be
wust maken van normale en afwijkende hoeveelheden fhet is
voorgekomen,dat een arts in een geval van een eiwit-beperkt
dieet een hoeveelheid eiwit invulde,die nog boven de normaal
aanbevolen hoeveelheid lag;in geval van een licht-,matig- of
streng natriumbeperkt dieet weten veel artsen niet hoeveel
zout daarbij hoort en wat de gevolgen voor de eetgewoonten
kunnen zijn;artsen gebruiken soms nog ouderwetse namen,zoals
zoutloos dieet fzonder gradatie),cholesterol-verlagend dieet,
het 'oliedieet•,het Meulengracht-dieet;ed.).
De diëtisten hebben de afdelingen onderling verdeeld.De diëtiste
van de (ï2 probeert haar werk zo in te delen,dat ze alle patiën
ten kan bezoeken.Se kijkt geregeld de eetkaarten na,waardoor ze

een inventarisatie kan maken van alle patiënten,die op dat mo
ment zijn opgenomen op haar afdelingen.Bovendien geeft de sekre
taresse of de keukenassistente van de afdeling door welke dieetpatiënten er liggenDeze patiënten bezoekt ze in elk geval.T!lr
wordt een anamnese opgenomen en aan de hand daarvan wordt een
dagmenu voor in het ziekenhuis en een evt.dieetlijst voor thuis
opgesteld.Tevens kan de eetkaart worden herzien.Ze legt de pa
tiënt uit,wat het dieet inhoudt,in het kort waarom hij dat
dieet moet volgen en zo mogelijk met de konsekwenties,die het
heeft»wanneer het dieet niet gevolgd wordt.
kanttekening:
De diëtiste vindt,dat ook de cardiologen zouden moeten trachten
het dieet en het belang zich er aan te houden aan de patiënt
in voor hem begrijpelijke woorden uit te leggen.Ze heeft het
idee,dat de mensen het belangrijker vinden,wanneer de dokter
er ook iets van zegt.
Ze geeft de pati'ént een dieetvoorschrift en vraagt hem het eens
rustig door te lezen,evt. met een bezoekend gezinslid door te
praten.Voor hij naar huis gaat,bezoekt de diëtiste hem nog eens
zodat de pati'ént evt.vragen,die dan al gerezen zijn,kan stellen
Mochten er thuis problemen ontstaan of vragen rijzen mbt. het
dieet,dan mogen de patiënten te allen tijde de diëtiste bellen.
Dit zegt zij hen;tevens staat het adres en telefoonnummer van
haar op de dieetlijsten.Er wordt echter zeer weinig gebruik van
gemaakt.
dommige patiënten laten de diëtiste bij zich roepen,wanneer ze
vragen hebben;deze weg is echter nog maar door zeer weinigen
gevonden.
Zodra de diëtiste bij een »dieet-patiënt' is,vraagt ze meestal
tegelijkertijd even aan de andere patiënten op de kaner of er
nog klachten of vragen zijn,ze kijkt of er nieuw-opgenomenen
op de kamer gekomen zijn en stelt zich aan hen voor.Op deze
manier kunnen ook patiënten,die niet een bepaald dieet hebben
voorgeschreven gekregen,hun evt. vragen kwijt.
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kanttekening:
Als deze hele procedure in een rustig tempo zou kunnen verlopen,
zou de diëtiste alle patiënten bereiken.Door haar houding: open
te staan voor vragen en klachten zou de drempel,die de patiënten
moeten overwinnen om hulpverleners aan te spreken,niet groot
zijn,hoopt de diëtiste.
échter: door de vele andere taken,die zij te vervullen geeft,
komt ze regelmatig in tijdnood.Er moeten spreekuren voor poli
klinische patiënten gehouden worden.Lessen aan de school voor
leerling-verpleegkundigen kost iedere diëtiste bijna een middag
per week.Bij toerbeurt worden de dieetmaaltijden geturfd voor
de keuken (per dag 1%-2 uur).Verschillende diëten moeten bere
kend en uitgetypt worden.Door deze taken kan de diëtiste niet
rustig de afdeling opgaan en zich door iedereen laten aanspreken
die dat wenst.Soms is het zo druk,dat alleen de patiënten be
zocht worden,die een speciaal dieet moeten volgen en dan nog
alleen om het voorschrift te overhandigen en enige informatie
erover te geven.
De manier waarop het doorgeven van een dieet aan de diëtiste
gebeurt,verschilt per afdeling.Op de n-2 belt de sekretaresse of
de keukenassistent het meestal door,evenzo wanneer iemand ont
slagen wordt.Hier ligt natuurlijk een mogelijke bron voor fouten:
boodschappen kunnen vergeten of fout overgebracht worden.
Mede daarom willen de diëtisten op alle afdelingen langzamerhand
een schriftelijke aanvraag invoeren.Dit ook in het kader van de
normalisatie,daar de typen diëten op dit formulier vermeld staan
zodat ook de artsen zich aan die benamingen houden.Ook op de
hartafdeling zou dit systeem,vlak na ons vertrek,ingevoerd wor
den.
ÎSâDÎiekening^
Het is erg belangrijk,dat de aanvraag van het dieet en de dag
van ontslag zo vroeg mogelijk aan de diëtiste wordt doorgegeven.
Het komt nogal eens voor,dat dit niet gebeurt,waardoor de pa
tiënt een uur voor hij naar huis mag de voorschriften pas krijgt.
"Rustig nalezen en evt. vragen stellen komt er dan niet meer van,
De patiënten zijn dan vaak zo,opgewonden,dat ze naar huis kunnen,
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dat ze zich echt niet realiseren,wat het voor hun konkrete situ
atie thuis betekent volgens de voorschriften hun eten te berei
den, of zich aan een bepaald schema te houden.
kanttekening:
Het zou tevens aan te bevelen zijn,dat de evt, echtgenote van
een mannelijke patiënt,die met een dieet naar huis gaat,uitge
nodigd wordt bij de uitleg van het dieet aanwezig te zijn.Zij
moet de pot meestal koken en komt vaak met praktische vragen.
Soms is zij er wel bij,maar dit is niet geregeld.
We hebben het werk van de diëtisten op de voet kunnen volgen,
daar we in één van hun kamers konden zitten werken.Hierdoor heb
ben we een vrij volledig beeld gekregen van hun werkzaamheden.
Vergelijken we die met 'de algemene funktiebeschrijving van de
diötist in het ziekenhuis' van de Nederlandse Vereniging voor
Diëtisten M975),dan blijkt deze bijna volledig te voldoen voor
de situatie in Ziekenzorg.
Een uitzondering moet gemaakt worden V < O T het punt,dat 'in voor
komende gevallen kontakt opgenomen wordt net familie/huisgenoten
van de patiënt' (zie boven),en mbt.het adviseren van de arts
over de toe te passen dieet- en/of voedingstherapie.Dit laatste
gebeurt zeer zelden.

TT.2.1.5.De verpleegkundigen.
Zij zijn belast met de direkte verzorging van de patiënt.Dit
neemt zoveel tijd in beslag,dat van een intensief kontakt met de
patiënt nauwelijks sprake kan zijn.
kanttekening:
Aangezien zij de patiënt verzorgen en daardoor het meest frekwent met hem omgaan,verwacht de patiënt een intensief kontakt.
Door hun vele bezigheden op de afdeling is dit echter maar
vluchtig.
Zij werken in ploegendiensten,elkaar afwisselend in dag- en
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nachtdiensten.
Op de afdeling G 2 vormden zij naar onze indruk met het hoofd
van de verpleging en de artsen een duidelijk op elkaar inge<*
apeeld team,dat wist wat er in geval van een akute situatie
moest gebeuren.

II.2.1.6."De fysiotherapeut en.
Déze afdeling hart-en vaatziekten mobiliseert de hartinfarktpatiënt zodra het enigszins mogelijk is.Dit in tegenstelling tot
andere ziekenhuizen,waarin het nog wel voorkomt,dat de patiënt
na zijn infarkt zes weken rust voorgeschreven krijgt.
De fysiotherapeuten doen wat lichte oefeningen met de patiënten,
ze lopen de gangen door,en zodra de patient het aankan,worden
trappen gelopen.Dit wordt in frekwentie en intensiteit opgevoerd.
Ze meten regelmatig de pols.Bij onregelmatigheden wordt de arts
assistent of cardioloog ingeschakeld.
Bij ontslag krijgt de patiënt een folder mee,waarin dergelijke
oefeningen in staan,en wordt hem aangeraden ze te blijven doen.

TT.2.1.7.De maatschappelijk werk(stNer.
Zodra de ( hoofd^verpleegkundigen merken,dat een patiënt met
sociale problemen zit,of wanneer hij of zijn familie er om
vraagt,wordt de maatschappelijk xrerk^ st^ er ingeschakeld.
Voor de patiënten,die na het verblijf in het ziekenhuis gereva
lideerd worden,is dit de maatschappelijk werkster van het hart
revalidatieteam.
Voor de overige patiënten een algeneen medisch maatschappelijk
werker,aanwezig in het ziekenhuis.Dit komt niet zo heel veel
voor,hetgeen stellig voor een deel het gevolg is van de zeer
persoonlijke begeleiding,die de patiënten van de hoofdzuster
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ontvangen.
De maat schappelijk werkster van het revalidatieam bezoekt elke
patiënt,die in de revaldatie komt.nog tijdens zijn verblijf in
het ziekenhuis.Zij vertelt hem,dat zij er is om een brug te
slaan naar alle sociale instanties,de doktoren,diëtiste,enz.Dan
wacht ze af,waar de patiënt mee kont.Ze doet aktief aan relatievormingjgeeft iets van zichzelf,om de patiënt niet in een
leegte te laten praten.Volgens haar doen de meeste hulpverleners
daar niets of niet veel aan,wat motivering van de patiënt be
moeilijkt.

II.2.1.8.De pastor.
Ook deze hulpverlener kan ingeschakeld worden.Op de afdeling
hart-en vaatziekten,waar mensen te maken krijgen met aandoenin
gen aan 'de enige motor van het lichaam' en tengevolge daarvan
dikwijls over de dood gaan nadenken,is deze hulp nogal eens ge
wenst.
fHoofd^verpleegkundigen vangen de wens van een dergelijk gesprek
nogal eens op van een patiënt,terwijl de familie S03ms gezegd
heeft,dat de patiënt geen behoefte heeft een dergelijke begelei
ding.

IX.2.1.9.De keukenassistenten.
Zij zijn belast met het uitdelen van het in de keuken geportioneerde eten.Zonodig moeten patiënten geholpen worden met eten of
drinken.De verzorging van drinken bij het eten is geheel hun
taak,evenzo de koffie en thee en evt. 'tussendoortjes*,die som
mige patiënten moeten hebben.
Bij het uitdelen van medicijnen hebben ze vaak een helpende
hand.
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Beide keukenassistenten hadden eigenlijk de verpleging in ge
wild,naar waren of afgekeurd of nog te .jong.
Wij hadden de indruk.dat ze het eten in de verpleging eigenlijk
maar bijzaak vonden ("Sommigen zeuren zo"),en liever hielpen
met de 'echte verpleging' 'nedicijnen delen,patiënten met bed en
al verrijden,patiënten op de po helpen,ed.}.Toch was hun houding
bij het eten delen en voeren erg hartelijk en vooral opbeurend.
Misschien zou bij het inwerken van hen en ook daarna meer nadruk
gelegd moeten worden op de rol,die eten kan spelen in de situa
tie van een patiënt;hoe belangrijk smakelijk eten,een gezellige
sfeer tijdens het eten en daarna (geen gegooi met bestek bij
het afruimen^ is.
Ze letten erop,of mensen voldoende eten,en wanneer dit niet het
geval is of wanneer er klachten over het eten zijn,die dikwijls
bij han terecht komen,dan geeft ze dit door aan hoofdzuster of
diëtiste.
kanttekening:
TTet doorgeven van 'slechte eters' aan de diëtiste gebeurt niet
regelmatig,meer bij toeval ala ze elkaar tegenkomen (dit komt
gelukkig veel voor).
"Oe diëtiste kan er bv. voor zorgen,dat iemand met een lichtnatriumbeperkt dieet bij de warme maaltijd een gram zout in een
zakje krijgt,waardoor de patiënt smakelijker eet.
Als de patiënt opgenomen wordt,vult de keukenassistent in over
leg met hem de eetkaart in,en verandert die bij evt. veranderde
wensen.Dit houdt in,dat de keukenassistent behoor]ijk op de
hoogte moet zijn van de diëtetiek:de eetkaarten mogen bij diëten
niet altijd zomaar veranderd worden.
"De diëtisten besteden hier aandacht aan in speciaal voor hen be
stemde lessen.

Tn

het veranderingen aanbrengen in de eetkaarten door de keuken

assistenten schuilt beslist een mogelijke foutenbron.In hun op
leiding wordt niet zo heel veel aandacht besteed aan de diëte-
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tiek."Bovendien mogen zij op lang niet ®lke afdeling in de status
van de patiënt konen,om evt.te checken of de eetkaart klopt met
wat er voorgeschreven is.Op de 0-2 mag dit wel.
kant tekening:
Evt.therapeutische veranderingen in het dieet moeten doorgege
ven worden aan de keukenasnistent,opdat deze de eetkaart veran
dert.Dit doorgeven van die informatie funktioneert siecht,waar
door de patiënt soms nog dagen op zijn 'oude* dieet staat.De
keukenassistente loopt meestal eens per week de statussen na om
de eetkaarten te kontroleren en brengt aan de hand daarvan ver
anderingen aan.
Tijdens het eten worden hen dikwijls vragen gesteld in de vorm
van verzuchtingen als:"Waarom moet ik toch dat smakeloze zoutlo
ze eten krijgen?"Ze gaan er dan meestal niet diep op in;hebben
daar ook de tijd niet voor.Dat moet de patiënt maar aan de doki
ter.hoofdzuster of diëtiste vragen.
De keukenassistent kan de patiënt kruiden geven om de maaltijden
smakelijker te maken,of een apart menu vragen bij een verjaar
dag.
kanttekening:
De patiënt moet zelf om kruiden vragen,maar weet vaak niet dat
hij die krijgen kan.Vóór er klachten zijn over smakeloos eten,
worden ze vaak niet gegeven.
Het zou aan te bevelen zijn,dat iedere patiënt een stencil
krijgt,waarop staat,welke kruiden hij kan vragen;dat hij zijn
menukaart kan laten veranderen;en dat hij om een diëtiste mag
vragen.

II.2.1.10.De nazorgzuster.
Vanneer de pati'ènt ontslagen wordt,kan het gebeuren.dat hij of
het gezin,waarin hij terugkeert,het thuis nog niet helemaal al
leen kan redden.^]r kan dan voor gezorgd worden,det regelmatig
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een wijkverpleegster langs komt.Het regelen van deze zaken wordt
gedaan door de verpleegster van de nazorgdienst,de 'nazorgzuster'.Zij moet gezien worden als een schakelend intermediair tus
sen de diverse hulpverleners,als de verbinding tussen eerste en
tweede echelon.
Via de receptie ontvangt ze van elke patiënt,die wordt opgenomen
een kaartje net naam,geboortedatum,adres,geslacht,burgerlijke
staat,nationaliteit en afdeling van opname.Op de afdelingen
heeft men formulieren,die samen met de patiënt ingevuld dienen
te v/orden. Naast de gegevens over de pati'ént staat hierop ook het
ziektebeeld,de therapie,en als hij ontslagen wordt,evt.welke me
dicijnen en welk dieet hem voorgeschreven zijn.Bovendien gege
vens, die voor de begeleiding thuis belangrijk kunnen zijn,en die
toevallig door de verpleegkundigen zijn opgevangen ( bv.huisves
tingsproblemen , gezinssamenstelling} .Ileestal vult het hoofd of
sub-hoofd van de afdeling het formulier in,soms ook wel een ver
pleegkundige.
:
1®
ï2
Op basis van de gegevens over leeftijd.burgerlijke staat (bv.ge

huwd,maar echtgeno^ os

e^ over leden), en nationaliteit heeft de

nazorgzuster vaak het idee,dat veel mensen voor nazorg in aan
merking komen.Van veel patiënten ontvangt zij echter geen formu
lier via de afdelingen.Soms beoordeelt het hoofd van de afdeling
dit (hopelijk in overleg met de patiëntN; deze mensen krijgen
thuis dus geen nazorg.Is de begeleiding op de afdeling goed,dan
staat de patiënt meestal vrij sterk en denkt hij het wel weer
aan te kunnen.Te overwegen is nu:
- de begeleiding is zo goed,dat de patiönt geen verdere begelei
ding nodig heeft.
- op de afdeling vond een intensieve begeleiding plaats;wanneer
de patiënt thuis kont,valt hij in een vakuüm.
De konkrete problemen ontstaan meestal pao thuis.
2e_kanttekening:
De formulieren zijn soms niet volledig ingevuld.Tvm. bv. injekteren,het gebruik van bepaalde hoeveelheden van verschillende
medicijnen,het volgen van een dieet,is het van belang,dat dit
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wel gedaan wordt.Anders moet een wijkverpleegster bij toeval

-

ontdekken,of het problemen mot zich meebrengt.
"He nazorgzuster bezoekt niet zelf de patiënt.Ze heeft dit wel
eens als ideaal gezien,maar alle patiënten,die opgenomen worden,
zelf bezoeken is qua tijd niet haalbaar,en op de afdeling heeft
de hoofdzuster meestal een beter kontakt net de patiënt op basis
waarvan overlegd kan worden,of nazorg gewenst is.Bovendien,vindt
de nazorgzuster,is het beter,dat de patiënt niet teveel ver
schillende hulpverleners te woord moet staan;de situatie is voor
hem dikwijls al verwarrend genoeg.
Als door de afdelingen van iedere patiënt zo vroeg mogelijk een
formulier wordt ingevuld,zijn door de wijkverpleegsters,aan wie
de informatie wordt doorgespeeld,heel x;at moeilijkheden te voor
komen. Zij verlenen hulp op de punten,waarop dit nodig is en/of
verwijzen naar de juiste instanties.Ze bezitten évaluatie-formu
lieren, die zo snel mogelijk ingevuld moeten worden en naar de
nazorgdienst teruggestuurd.Hierop staat oa.thoe vaak ze de men
sen bezocht hebben;waarover het betreffende gezin/de betreffende
patiënt informatie of hulp nodig had (bv.medicamenten,dieet,be
jaardenzorg^ ; of de verwachtingen tav. de hulpverlening vervuld
zijn (hier komen soms klachten over het ziekenhuis terecht,die
de mensen aan de wijkverpleegsters hebben verteld).Pe nazorgzus
ter stuurt deze evaluatie-formulieren naar de afdelingen,waar de
patiënten hebben gelegen.Vat men er daar mee doet,is haar onbe
kend.
Is een patiënt vóór zijn opneme in het ziekenhuis bekend bij een
wijkverpleegster,dan wordt bij opname,indien zij dit nodig acht,
informatie over de patiënt en zijn situatie verstrekt aan de na
zorgzuster."Deze speelt dit door aan de afdeling en hoopt,dat men
het gebruikt in de hulpverlening.
kanttekening:
Dit blijkt nog niet altijd voldoende te werken.De di'êtiste
krijgt deze informatie bv. nog niet altijd doorgegeven door de
afdeling,waardoor ze niet kan inspelen op de situatie van de pa
tiënt bij haar voorlichting.
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II.2.2.De afdeling hartrevalidatie.
Aanmelding
^en patiënt van de G2,die een hartinfarkt heeft gehad en weer
voor werkhervatting in aanmerking komt,wordt geselekteerd voor
de revalidatietraining.Dit gebeurt in het over].eg tussen cardio
logen,arts-assistent en de hoofdzuster,
geleid;
V7elke pati'ént wel of niet voor de training in aanmerking komt,
wordt bepaald door het aanmeldingsbeleid.In principe vindt men,
dat alle 'jongere' mensen (dwz.jonger dan ±60 jaar),die uit de
beroepswereld komen,daar als het enigszins mogelijk is,weer in
moeten kunnen terugkeren.
De praktijk wijst uit,dat het grootste deel van de revàlidatiepati'ênten bestaat uit nannen, jonger dan 60 jaar.
kanttekening;
T\Te

kregen de indruk,dat vrouwen wat dit betreft gediskrimineerd

werden.Bij navragen kon men ons dit voor een deel wel verklaren:
de vrouwen,die met een hartinfarkt worden opgenomen,zijn gemid
deld veel ouder dan de mannen.Alleen daardoor al zouden er min
der vrouwen gerevalideerd worden.Veel vrouwen,die in onze stage
periode met een hartinfarkt werden opgenomen,waren inderdaad
tussen de 60 en 90 jaar.
Bovendien waren de meesten afkomstig uit een gezinshuishouding
en zouden dus terugkeren naar een milieu,waarin ze de eerste
tijd over een hulp konden beschikken,en dan langzamerhand weer
gaan meedraaien in het huishoudelijk werk.Deze vrouwen revalide
ren zichzelf ahw.
Het kan echter voorkomen,zoals wij eens meemaakten,dat een vrouw
van ±55 jaar zonder training naar huis gaat,waar ze man en 4 '
kinderen te verzorgen heeft.
Na een gesprek over de funktie van de revalidatie (lichamelijke
konditie,maar ook zelfvertrouwen en een nieuwe levensstijl aan
leren),waren we het er over eens,dat eigenlijk iedereen een der
gelijke training zou moeten krijgen na een hartinfarkt,afgestemd
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op de peraoonlijke omstandigheden.Tijd-,geld- en ruimte-gebrek
maken dit echter onmogelijk.
Tav. mensen boven ±70 jaar bestaat bovendien de angst,of er niet
te veel risiko's worden genomen,wanneer zij in training zouden
gaan.De fysieke belasting kan te zwaar zijn.
Men wil trachten alle mensen jonger dan ±60 jaar te revalideren,
als hun toestand dat toelaat en ze het zélf willen.
Na de aanmelding
De pati'ênt wordt bezocht door de maatschappelijk werkster. Ze
voert met hem een gesprek over wat een hartinfarkt is,vraagt hoe
de patiënt het ervaren heeft,spraakt over de situatie thuis,over
verhoudingen met evt.echtgeno' o)t(e),kinderen,vrienden,werkgever
en wat de patiënt maar kwijt wil.Ze bereidt de patiënt voor op
de training,vertelt hem wat hem te wachten staat,geeft het boek
je 'Keerpunt hartinfarkt',dat hij rustig door kan lezen.
Ongeveer een week voor de patiënt het ziekenhuis verlaat,ziet ze
samen met hem en evt. gezinsleden,als die er bij willen en kun
nen zijn,de Pip-film.
Door de informatie van 'keerpunt hartinfarkt' en een gesprek na
de film,waarin evt. moeilijkheden of vragen behandeld worden,
krijgt de patient een beeld van vrat het betekent een hartinfarkt
gekregen te hebben,wat er in zijn lichaam gebeurd is en wat de
mogelijke toekomstperspektieven zijn.
tekening •
Zo rond het tijdstip, dat de pati'ênt ontslagen wordt, is er een
duidelijk verschil in kennis over het hartinfarkt en wat daarmee
samenhangt te konstateren tussen patiënten,die wel en die niet
in de revalidatie komen: de laatsten weten meestal niet wat een
hartinfarkt is;óf en zo ja,waarom ze een dieet hebben.
De revalidatiepatiënten vreten na het gesprek met de maatschappe
lijk werkster en het zien van de Pip-film heel wat meer.
Soms laat de hoofdzuster de Pip-film zien en 'Keerpunt hartin
farkt* lezen aan niet-revalidatiepatiënten en evt. gezinsleden,
en praat dit met ze door.( zie TI.2.1.3.) Tn die gevallen is er
minder sprake van verschil in kermis vergeleken met de revalida-
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tiepatiënten.
De fysiotherapeut intensiveert de oefeningen,die zij dagelijks
met de patiënt doet en geeft hem instrukties mee om er thui3
mee door te gaan gedurende de drie weken voor de training begint
Hij probeert de patiënt te motiveren,dit ook echt te doen,want
thuis komt het alleen op zelf-discipline aan;in het ziekenhuis
komt de fysiotherapeut de patiënt halen,dan neemt déze nog het
initiatief.Het is de bedoeling,dat de patiënt zich gewent aan
regelmatige lichaamsbeweging.
Het vooronderzoek
Ongeveer drie weken na het ontslag bezoekt de patiënt het revalidatieteam voor een onderzoek en gesprekken.
De sekretaresse weegt de patiënt.Dan wordt een ECG gemaakt,de
lo ngfunktie wordt getest,in het laboratorium worden bloed en
urine onderzocht,en de cardioloog vraagt naar het verloop van
deze eerste drie weken buiten het ziekenhuis.Zo ook de maatschap
pelijk werkster,die een gesprek voert net de patient en evt.
echtgen^o^t(e}.Zij motiveert hen al hun klachten ook met de car
dioloog te bespreken,hoe klein ze hen ook toelijken.
Naast evt. het behandelen van problemen,bereist ze de patiënt
voor op de fietstest,die uitgevoerd moet worden voor de training
begint om te testen of de patiënt het fysiek aankan;ze laat de
fietsergometer zien en plant een afspraak voor de test.
Na dit gesprek bezoekt de patiënt als regel de diëtiste.
kanttekening:
Dit is ingevoerd op voorstel van Inge.
^,lke patiënt krijgt dieetadviezen mee naar huis,en al zijn deze
de 'gezonde Voeding',toch houden ze dikwijls een omschakeling
van de voedingsgewoonten in,waardoor het nuttig is,dat na drie
weken ook dit aspekt van het levenspatroon geëvalueerd wordt.
Het i3 gunstig het bezoek aan de diëtiste op dat moment te plan
nen,daar de echtgenófo)t(e) er dikwijls bij aanwezig is,zodat de
voedingsgewoonten op het hele gezin gebaseerd kunnen worden;bo
vendien komen praktische problemen nbt. bereiding en smaak aan
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de orde.
Ze stel.t de mensen altijd in de gelegenheid even langs te komen
of op te bellen,wanneer er vragen of moeilijkheden zijn.Hiervan
wordt zelden tot nooit gebruikt gemaakt.
"^ietstest
De patiënt wordt gevraagd een maximale inspanning te leveren.
"De weerstand wordt regelmatig opgevoerd.Tijdens de proef wordt
een kontinu-T3C(r genaakt en af en toe de polsfrekventie gemeten.
Zodra de patiënt pijnen in de borat of beklemmingen voelt,moet
hij dit zeggen,"^vt. wordt gestopt.Bij algehele uitputting wordt
de test beëindigd (max.inspanning^.
De resultaten worden als volgt in de status weergegeven:
bv.inspanning
tensie

0-1,50 watt
125-190

enkele multivokale extrasystolen
geen ST-daling (O mm) (maat voor het al dan niet aanwezig
zijn van 0?-gebrek voor de hartspier)
geen angineuze klachten
gestopt wegens algehele uitputting
belasting

...io (te berekenen mbv.een tabel, opgesteld op ba
sis van geslacht.leeftijd,lengt en gewicht,
die de maximale verwachting weergeeft)
Dit wordt ook wel voor de maximale polsfrekwentie gedaan.

De training
Ala uit de fietstest is gebleken,dat de revalidant een bepaalde
belasting \i/el aankan,wordt binnen een week meestal met de trai
ning begonnen.Deze geschiedt in groepjes van 4 mensen.
Het trainingsschema is ala volgt:
- 8 weken driemaal in de week één uur
- 8 weken tweemaal in de week één uur
De revalidanten,die samen een groep vormen,verkeren alle in de
zelfde fase na het hartinfarkt.
De training begint heel licht en wordt in de loop van de weken
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in tampo en intensiteit opgevoerd,
ïïet doel van de tarining ia tweeledig:
a.De fysieke konditie van de revalidant te vergroten.Het hart
moet getraind worden bepaalde belastingen weer aan te kunnen
(herstel van het weefael).
b.Het zelfvertrom/en te herstellen.Er zijn mensen,die zich na
een hartinfarkt haast niet meer durven te bewegen.Ook is hun
direkte omgeving soms bang voor de geringste inspanning.Door
de training leert de ex-pati'ént zijn grenzen kennen en weet
daardoor hoever hij gaan kan.
bijkomende funkties zijn:
- Temand,die een hartinfarkt gehad heeft,voelt zich alleen staan
in zijn eigen omgeving.ïïoe meelevend nensen ook zijn,zich in
leven in zijn situatie kunnen ze niet.waardoor bij zich moei
lijker door (ervarings)problemen worstelt.In een groepje 'lot
genoten' wisselt men ervaringen uit;de relaties worden soms
zo hecht,dat ook problemen met elkaar worden doorgesproken.
- Tn het proces naar aannemen van een 'gezondere' levenswijze
leert men in de training zich aktiever te bewegenden wordt
gestimuleerd ook buiten de training en in het dagelijks leven
na de revalidatie veel aan lichaamsbeweging te doen.
(bevestiging van gedragsverandering door groepsleden^
Tijdens de oefeningen wordt regelmatig de polsfrekwentie geme
ten."Rr wordt steeds de nadruk op gelegd,dat iedereen moet probe
ren zo intensief mogelijk mee te doen,maar niemand mag zich for
ceren.Zodra iemand last krijgt van beklemming,moet hij 3toppen
of het rustiger aan doen.De fysiotherapeut wijst erop,dat de revalidant zelf de enige is,die dat kan merken,en dat hij daar ook
gehoor aan moet geven (naar je lichaam leren luisteren!).
kanttekening:
Ve hebben ervaren,dat mensen soms erg hard voor zichzelf zijn;
niet toegeven aan pijnen hoort daar eveneens toe.De motivatie
daarachter is,dat men denkt,dat het hart het nu veer aan moet
kunnen,en dat ze dus naar even door moeten zetten.
•/anneer de fysiotherapeut denkt onregelmatigheden te bespeuren,

wordt er een dan aanwezige cardioloog bi,-] geroepen en een T!on
gemaakt.Het ^0(7 hoeft nog niet afwijkend te zijn op het moment,
dat de revalidant zich onwel voelt.Al3 bv.een reïnfarkt i3 opge
treden, geeft een ^00- na 24 uur meer informatie dan dat van het
moment zelf.De revalidant wordt daarom gevraagd de volgende dag
nog even terug te konen.
Controle-onderzoeken
Tijdens de trainingsperiode worden de revalidanten regelmatig
getest (drie maal^.Ze doen dan een fietstest en verden door de
cardioloog,die aan het hartrevalidatieteam verbonden is,onder
zocht.De maatschappelijk werkster dringt er bij de revalidanten
altijd sterk op aan evt. klachten,al zijn ze nog zo licht,aan de
dokter te vertellen.De cardioloog voert naast het lichamelijk
onderzoek altijd een gesprek met de revalidant over de errvaringen van hem.Ook sociale en psychologische problemen kunnen dan
aan de orde komen.
Hierna volgt altijd een bezoek aan de maatschappelijk werkster,
waar evt.problemen en ervaringen nogmaals besproken worden.
De revalidant weet,dat de cardioloog en de maatschappelijk werk
ster in nauw kontakt met elkaar staan en hun ervaringen met el
kaar bespreken.
Teamvergaderingen
^lke week vindt een bijeenkomst plaats tussen de verschillende
hulpverleners van het hartrevaidatieteam:de cardioloog,de maat
schappelijk werkster,de fysiotherapeuten,de diëtiste en de sekretaresse.De toestand en situatie van de revalidanten,die voor
een voor-»- of kontrole-onderzoek zijn geweest,komen aan de orde.
Teder

geeft zijn visie en aan de hand daarvan wordt de verdere

begeleiding vastgesteld.In deze teamvergaderingen is een groot
inlevingsvermogen noodzakelijk in de omstandigheden van degenen
om wie het gaat;dit is ook aanwezig.
Dan is er eens per vier weken een vergadring van de cardioloog,
de maatschappelijk werkster,iemand van de CTem. Medische Dienst
( OAïO «n iemand van de Dienst Sociale Zaken ( Gemeente'* .
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Tndien

nodig wordt voor een reva&dant gezocht naar een passende

werkkring of wordt op grond van zijn medische en/of psychische
en sociale toestand besloten een blijvende uitkering aan te vra
gen.T)e revalidant weet van dit overleg en wordt op de hoogte ge
bracht van de evt.voorstellen;hij kan deze afwijzen.
Ook aanvragen voor uitkeringen ivm.evt,extra kosten kunnen via
dit overleg ingediend worden.
Beëindiging van de training
Na de periodes,waarin de trainingen gegeven worden,volgt een
laatste kontrole-onderzoek,waarna de ex-patiënt 'uit de revali
datie' wordt gedaan.
Hierna is het aan hen zelf zich een gezonde levenswijze op te
leggen.betracht is de ex-hartinfarktpatiënt inmiddels weer in de
arbeidssituatie opgenomen te hebben,maar niet altijd lukt dit
tijdig.Dan zal hij zichzelf moeten dwingen ook thuis zijn licha
melijke aktiviteit vol te houden,zodat de konditie niet teveel
achteruit gaat;het moet een 'gewoonte' worden.Het is echter een
keuze voor een bepaalde vorm van zijn gedrag,die men zelf moet
maken,wellicht daartoe overtuigd door de verkregen ervaringen en
informatie.
^r zijn een aantal mensen,die in de avonduren nog trainingen
volgen in het ziekenhuis,waarbij de leidinggevende fysiothera
peut door de mensen zelf betaald wordt.De ruimte wordt door het
ziekenhuis ter beschikking gesteld.^vt.hulpmiddelen voor het ge
val er iets gebeurt heeft men op die manier direkt bij de hand.
Deze traningen zijn behoorlijk inspannend en dragen een sterk
spelelement,waardoor de drang tot presteren ook een rol gaat
spelen.Niet iedereen verkeert na de revalidatietraining in zo'n
fvsieke konditie,dat hij aan de avondtraining kan meedoen.De een
heeft nu eenmaal een sterkere hartspier dan de ander.Het wordt
hem dan afgeraden door de cardioloog.Deze adviseert in dat geval
meestal om zelf oefeningen te blijven doen en te fietsen,wande
len of zwemmen.
Gedurende lange tijd na de beëindiging van de training blijft de
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ex-hartinfarktpatiërit onder kontrole van het ziekenhuis staan.
De cardioloog laat hen meestal eens per 3-6 maanden voor onder
zoek terugkonen,"^it gebeurt in de polikliniek.
weeft men sociale problemen,dan kan men ook nà de revalidatieperiode bij de maatschappelijk werkster terecht.Deze zal de expati'ént dan proberen te helpen en/of naar de betreffende instan
ties verwijzen.

II.2.2.1.De cardioloog.
Alle lichamelijke onderzoeken,die tijdens de revalidatieperiode
moeten plaatsvinden,worden door de cardioloog uitgevoerd.
Dikwijls komen ook sociale en psychologische problemen aan de
orde,waar de cardioloog ook zeker voor openstaat.In overleg met
de maatschappelijk werkster wordt de begeleiding vastgesteld.Het
afwegen van de mogelijkheden van iemand,die een hartinfarkt
heeft gehad,is af en toe zeer moeilijk.Medisch gezien zou iemand
soms eigenlijk in 3taat noeten zijn weer een bepaalde belasting
aan te kunnen,misschien (gedeeltelijk) een beroep uitoefenen,
maar psychisch kan hij het lang niet altijd aan en wj.l met rust
gelaten worden.Het doel,de hartinfarktpati'önt te mobiliseren,
heeft duidelijk zijn grenzen in een dergelijk geval,maar de de
finiëring daarvan is niet te voorspellen.Het gezichtsveld van de
cardioloog ligt daardoor op een veel breder terrein dan het
strikt medisch-klinische.
Het aannemen van een gezond leefpatroon wordt door de cardioloog
eveneens benadrukt,en wel in konkrete termen van dit dieet,die
beweging,niet roken,matig drinken,zoveel mogelijk spanningen
bermijden of uit de weg ruimen,ed.
Wordt een dieet alsnog voorgeschreven,dus niet al tijdens het
verblijf in het ziekenhuis,dan geeft de cardioloog zelf uitleg
over het dieet en de algemene richtlijnen.Alleen,wanneer het di
eet moeilijkheden oplevert voor de patiënt,stuurt hij deze naar
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de diëtiste.Zou iedereen.die richtlijnen krijgt,naar de diëtiste
doorverwezen worden,dan kan zij dat lang niet aan,gezien haar
toch al druk bezette dagtaak.
bunnen medicamenten het voorkomen,dat een dieet gevolgd moet
worden,dan zal de cardioloog die zeker voorschrijven;hij vindt,
dat een dieet zo min mogelijk gegeven moet worden,daar het de
mensen een stukje levensvreugde ontneemt.Wel moeten de hulpver
leners dan zeer attent zijn op evt.bijverschijnselen van bepaal
de medicijnen.
Over de motivatie zich aan een dieet te houden is de cardioloog
van mening,dat uitleg van het verband tussen voeding en gezond
heid een steunende funktie heeft;de angst voor een re'infarkt is
een andere faktor om het dieet op te volgen (dreiging).Hij heeft
de indruk,dat wanneer de klachten minder worden,ook de motivatie
zich aan het dieet te houden afneemt.Een extra keer uitleggen
van het belang van het dieet,het feit er zelf iets aan te kunnen
doen,is soms een steuntje in de rug;maar voor de één wel,voor de
ander niet;de cardioloog vraagt zich af,waardoor dit kont.
ISSIïiRekening:
T)e cardioloog heeft vastgesteld,dat mensen,die een vetbeperkt,
cholesterolbeperkt,linolzuurverrijkt dieet volgen,en degenen,die
zich aan een calorieënbeperkt dieet houden,soms klachten over
kouwelijkheid hebben,en wel voornamelijk tav.de voeten en benen,
soms ook de handen.Zou dit een samenhang met het eten kunnen
hebben? (relatief weinig verzadigde vetten)
Gewoonlijk wordt na de behandeling in het ziekenhuis niet de
huis- of bedrijfsarts van de patiënt ingelicht over diens toe
stand en de gevolgde behandelingen;wel als de arts erom vraagt.
De patiënt blijft onder kontrole van de polikliniek.

II.2.2.2.De maatschappelijk werkster.
Na aanmelding voor de revalidatie op de G2 heeft zij een infor
matief gesprek met de patiënt. Zij bereidt de pati'ênt voor op de

revalidatie door met hem het hartinfarkt door te praten:wat er
precies gebeurd ia met het hart,wat de mogelijkheden voor de
toekomst kunnen inhouden,ed.Zij geeft hen het boekje Teerpunt
hartinfarkt1 en vraagt hem het eens goed door te lezen.levens
maakt ze een afspraak on net de patiënt en evt.gezinsleden de
Pip-film te zien."Oit gebeurt ongeveer een week voor de patiënt
ontslagen wordt.
T)e maatschappelijk werkster is in staat in eenvoudige bewoordin
gen met aansprekende voorbeelden uit te leggen,wat het voor het
lichaam en voor het toekomstige leven betekent een hartinfarkt
gehad te hebben.
Na het ontslag akklimatiseert de patiënt drie weken thuis en
komt dan voor het 'vooronderzoek' voor de revalidatie,waarbij de
echtgenofoNtfe) meestal aanwezig is.
Fet de maatschappelijk werkster heeft men een gesprek over de
ervaringen van de drie weken ;evt.sociale»psychische en financië
le problemen kunnen aan de orde komen.Dikwijls liggen de erva
ringen op het vlak van het beleven van bepaalde situaties,het
leren kennen van fysieke en psychologische grenzen,waardoor de
maatschappelijk werkater vaak een funktie van psycholoog vervult
kanttekeningj
Ook andere hulpverleners ervaren dit.
Na het eerste bezoek aan de cardioloog gaat de patiënt met een
briefje van de cardioloog,waarop de resultaten van het bezoek
staan,terug naar de maatschappelijk werkster (hierop staat bv.
dat medicijnen voorgeschreven zijn,evt.werkhervatting mogelijk
is;de patiënt kan dit zelf ook lezen,alles gebeurt open^.
Zij bepraat met de patiënt de resultaten van het bezoek en geeft
indien nodig uitleg van bepaalde maatregelen.Zij fungeert hier
door als een soort brug tussen patiënt en arts.Evt.tvijfels van
de patiënt over de resultaten van het onderzoek worden bij haar
geuit,en via haar weer teruggekoppeld naar de cardioloog in de
teamvergadering 'met medeweten van de patiënt^.
Daarna toont ze de patiënt de fietsergorieter,waarmee de testen
worden uitgevoerd,en maakt een afspraak,wanneer de eerste test
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voor de training kan plaatsvinden.
Gedurende de hele trainingsperiode ia de matschappelijk werk
ster bereikbaar voor elke revalidant op elk moment van de dag.
Ts zij niet aanwezig in het ziekenhuis,dan kan men haar thuis
opbellen.
Zij tracht de patiënt te motiveren tot gedragsverandering of
zijn motivering te versterken.Ze helpt de patiënt en zijn gezin
weer een onafhankelijk,zelfstandige,volwassen rol op zich te ne
men.
Tn teamvergaderingen brengt zij",haai- bevindingen in; tevens naakt
zij zelf rapporten,die voor de cardioloog toegankelijk zijn (ook
voor ons,stageaires,in die periode^.
Ook belegt zij indien nodig vergaderingen met evt.bedrijfsartsen,
huisartsen,GMD,Sociale Zaken,ed.

Zij twijfelt er wel eens aan,of de cardioloog haar rapporten en
verslagen leest,en of dit al dan niet zou moeten.
tijdens en na de trainingsperiode probeert zij in samenwerking
met de revalidant en de diensten van het O-AK ( de GKD) en Sociale
Zaken werk te vinden,waarin de revalidant kan terugkeren,zodra
dit medisch en psychiscgh gezien mogelijk is.
De maatschappelijk werkster streeft ernaar,dat de 'patiënt' en
zijn gezin na ongeveer een jaar zijn infarkt 'vergeten' zijn en
zich gelukkig voelen in hun (nieuweN leefpatroon.
Meestal houdt een dienstverband in het begin geen volledige dag
taak in,maar is de mogelijkheid tot uitbreiding van de werktijd
wel aanwezig.
kanttekening:
Tn sommige gevallen wil het oude bedrijf,waarin de ex-hartinfarktpati'ënt werkzaam was,de werknemer weer terugnemen; in vele
gevallen echter niet 'men wil geen 'kneuzen'N.
Vaak wj.1 de gerevaideerde zelf niet meer terug naar de oude si^
tuatie,waarin hij zijn infarkt heeft opgelopen.
Passende arbeid te vinden in deze tijd van strukturele werkloos
heid mn.ook in

mwente

is een groot probleem.

50

Na de revalidatieperiode komt de ex-patiSnt nog slechts voor
vontrole in de polikliniek ( eens per 3-6 maanden).De maatschap
pelijk werkster heeft dan geen kontakt meer net hem,tenzit-j hij
dat zelf met haar opneemt.Dan zal zij hem helpen,als dat moge
lijk is,of verwijzen naar de betreffende instantie.

IT.2.2.3 « De fysiotherapeuten.
De revalidatietrainingen worden geleid door drie fysiotherapeu
ten, die elk hun groepen hebben.
Ze bouwen hun trainingen op:beginnen net wat lichte grond- en
bal-oefeningen en intensiveren deze zowel in frekwentie als in
zwaarte.Regelmatig kontroleren ze de polsfrekwentie van iedereen
en die wordt steeds genoteerd.
Ze zien,dat de mensen in hun lichamelijke konditie vooruit gaan,
maar merken ook vooral het zelfvertrouwen op,dat de hartinfarktpatiënt herwint.
kanttekening:
Tiet is een moeilijke situatie,wanneer er iets met iemand ge
beurt. Wanneer iemand bv.sterke beklemmingen krijgt of begint te
hyperventileren en er is niemand anders bij (bv.tijdens de tes
ten),dan moet de fysiotherapeut hulp halen en mag eigenlijk ook
de patiënt niet alleen laten.De kamers van de cardiologen zijn
wel dichtbij,maar het is even een kritieke situatie.
De fysiotherapeuten zijn aanwezig bij de teamvergaderingen en
verschaffen evt.informatie over hoe de patiënt reageerde tijdens
de trainingen en testen.Deze informatie kan zowel de lichamelij
ke reakties betreffen,als de sociale bv.in de groep.
Bovendien horen zij in die vergaderingen zelf deevt.medische,so
ciale en/of psychische problemen van de patiënt,zodat zij er in
dien nodig rekening nee kunnen houden tijdens de trainingen.
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TT.2.2.4.T)e

diëtiste.

Ts de patiënt aangemeld voor de hartrevalidatie,dan krijgt de
diëtiste daarvan een schriftelijke kennisgeving van de sekretaressen van het team.
De revalidant is in het ziekenhuis op de gebruikelijke wijze be
geleid door de diëtiste.Zij zal hem aanraden de vragen en/of
problemen,die thuis net het dieet ontstaan,op te schrijven en
mee te nemen,wanneer hij voor het vooronderzoek komt.Men is dan
drie weken thuis geweest en heeft ervaren,vat het betekent vol
gens de voorschriften te leven.Ook het leven volgens een 'gezon
de voeding' brengt meestal veranderingen van het leefpatroon met
zich mee»Bovendien komen bij het vooronderzoek meestal de echtgenf o^tfe"^ en soms de kinderen ook mee,zodat het dieet met zijn
konsekwenties voor de gezinssituatie besproken kan worden in
groepsverband.
Het gewicht van de revaHidant wordt gekontroleerd en indien nodig
blijft hij onder kontrole van de diëtiste.

Sommigen vinden dit voor zichzelf een goede 'stok achter de deur'
anderen denken het zeil eigenlijk wel te kunnen-, dan vindt er
geen kontrole plaats.
De revalidant is dikwijls in het ziekenhuis voor de trainingen,
zodat hij makkelijk even langs kan lopen,wanneer er vragen zijn-,
van deze gelegenheid wordt zelden gebruik gemaakt.
kanttekening:
Toch hebben sommigen af en toe wel behoefte aan even een 'steun
tje in de rug',merkten we.Een praatje over het eten en de moei
lijke momenten van de dag was vaak al weer voldoende om iemand
over zijn twijfels heen te helpen, bellte vragen waren er op dat
moment echter niet,hetgeen misschien verklaart,waarom er zo wei
nig gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid bij de diëtiste
langs te gaan.
Lim '1976"* beveelt voor diabetes-patiënten een regelmatig ge
sprek met een diëtiste aan,ook als 'steuntje in de rug'.
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rie diëtiste bezoekt de teamvergaderingen,waarin over de revalidanten gesproken wordt,die voor het vooronderzoek geweest zijn.
^vt.mielijkheden worden dooi'gesproken. Over andere revalidanten
vindt eneneens overleg plaats,bv.wanneer de diëtiste merkt,dat
iemand niet afvalt;ook door de andere hulpverleners zal er dan
nog eens op aangedrongen worden en uitgelegd worden,dat het voor
hem belangrijk is,zich aan het dieet te houden.

^at de diëtiste bij het vooronderzoek en teamvergaderingen is
betrokken,is op voorstel van Tnge geïnstitutionaliseerd.TTet
dieet met zijn evt.problemen wordt nu in het kader van de gehele
sociale situatie van de patiënt geplaatst.

r~

J)

TT.2.3.Inventarisatie

van voorgeschreven diëten.

De diëten,die aan de hartinfarktpatiënt voorbeschreven worden,
zijn:
- natriumbeperkt_dieetj_lichtj_matig_of_streng.
^r bestaan geen scherpe grenzen,aan de hand waarvan men de di-,
verse gradaties van natriumbeperking voorschrijft.Pet is oa.
afhankelijk van de leeftijd van de patiënt."Ren jong iemand
krijgt een natriumbeperking aangeraden bij een systolische
bloeddruk van meer dan 90 mm.Hg. Oude mensen vaak nog géén bij
een tensie van 180/90 mm.ïïg.T.eeftijdsgrenzen zijn er evenmin
aan te geven;het wordt van persoon tot persoon bekeken.
Als een natriumbeperking mbv.medikamenten voorkomen kan worden
dan zal men dit in dit ziekenhuis zeker doen,daar het slikken
van medicijnen beschouwd wordt een minder grote inbreuk op de
voedingsgewoonten te zijn en minder levensvreugde te ontnemen
dan een dieet.Dit geldt ook voor de overige diëten.Vrel moet er
goed gelet worden op evt.bijverschijnselen van de medicijnen,
^en strenge natriumbeperking wordt praktisch niet voorgeschre
ven.ïïet i3 een zeer moeilijk te volbrengen dieet ; slechts wan
neer in het ziekenhuis de patiënt in een zeer kritieke toe
stand verkeert,zal men dit gebruiken.
Als de patiënt oedematisch is,bv. tgv. dekompensatie,wordt
allereerst geprobeerd met diuretika het vocht kwijt te raken.
Zonodig wordt daarbij een natriumbeperking voorgeschreven.
- serumlipiden-verlagend_dieet
Praktisch iedereen op de 02 wordt op een vetarm,cholesterolbeperkt,linolzuurverrijkt dieet gezet.
Trenswaarden,waarboven strikte cholesterolbeperkte voorschrif
ten gegeven worden,zijn:
7.2 mriol/l cholesterol
±2

mmol/l triglyceriden

Als de patiënt ontslagen wordt,hangt het van zijn bloedlipidenwaarden van dat moment af,of een folder over gezonde voe
ding dan wel een dieetlijst voor een cholesterolbeperkt,linolzuurverrijkt dieet wordt meegegeven.
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Iedereen,die met een hartinfarkt wordt opgenomen,wordt de
eerste dagen op een algeneen vetbeperkt,cholesterol beperkt,
linolzuur verrijkt dieet gezet;zodra er meer bekend is over
cholesterol- en triglyceridenwaarden kan evt.een.bepaald type
dieet worden voorgeschreven."Direkt na het infarkt is de gehele
stofwisseling nog enigszins verstoord,en dan is een algemeen
vetarm dieet een veilig dieet om van uit te g&e.ri.Pit werkt op
zich meestal al serumlipiden-verlagend.Bestaat het vermoeden,
dat er sprake is van een erfelijk verhoogd serumlipidengehalte
dan wordt een typering volgens ^rederickson gedaan;niet bij
alle hartinfarktpati'ënten.
kanttekening:
Mochten alle patiënten al ingedeeld kunnen worden volgens de
typering,dan wordt nog getwijfeld aan het nut ervan,daar een
algemeen vetbeperkt,cholesterolbeperkt,linolzuurverrijkt dieet
meestal gunstige effekten heeft op de serumlipideri.T'en moei
lijk dieet volgens de typering is dan wellicht overbodig.
Tfordt

de "Prederickson-tvpering uitgevoerd,dan ook volledig,

dus naast de cholesterol en triglyoeridenbepalingen ook een
scheiding van de verschillende lipidenfrakties.
"De bepaling wordt tevens niet zomaar bij iedereen uitgevoerd,
omdat hij tamelijk duur is (± ƒ46,- p.p.);gezien de toch al
hoge kosten in de gezondheidszorg en de twijfel aan het nut
ervan vindt men het niet verantwoord klakkeloos de bepaling
bij alle hartpatiënten uit te voeren.
kanttekening:
Vanneer ontdekt wordt,dat iemand een familiaire hartaandoening
heeft,worden soms ook zijn gezin en evt.andere familieleden
gescreened.T)e resultaten ervan worden doorgegeven aan hen,maar
verder worden van de kant van het ziekenhuis geen stappen on
dernonen."Ren huisarts of wijkverpleegster zou ingeschakeld
kunnen of moeten worden om de andere familieleden te begelei
den, daar evt.hoge waarden veel onrust Icunneri veroorzaken bij
de diverse familieleden, zonder dat ze weten,vrat ze eraan kun
nen doen.Tiet ziekenhuis kan in dezen (nog?) niet preventief
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werken;het zou precedenten scheppen voor anderen,en daar heeft,
men geen tijd en geld voor.Men ia dan ook zeer terughoudend om
familie te screenen.
- calorieën-beperkt_dieet
¥anneer iemand te zwaar is,belast het overgewicht het hart
extra.Veel hartinfarktpatiënten zijn te zwaar.De norm,die ge
hanteerd wordt,is niet erg scherp,maar komt in grote lijnen
overeen met die,zoals die vermeld staat in 'Het Hartinfarct'
(1974).
De mate van caloriebeperking hangt af van de lichamelijke aktiviteit van de pati'ént,het voedingspatroon zoals hij dat eer
der gewend was,en het aantal kilo's,dat er af moet.Iemand op
eens op een vermageringsdieet van 800-1000 kcal. (=3.4-4.2 MJ)
zetten,terwijl hij gewend was meer dan bv.2500 kcal. (=10f5MJ)
op te nemen,is een erg rigoreuze aanpak.Een geleidelijke be
perking heeft meer effekt voor het opvolgen van het dieet op
langere termijn.
- overige_diëten
Er komen natuurlijk allerlei diëten voor,die aangeraden worden
bij stofwisselingsstoornissen (bv.diabetes),of orgaanaandoe
ningen ( bv.galblaasaandoening^,evenals een eiwit- en calorieverrijkt dieet.wanneer iemand moet aansterken.
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III.Bespreking van de ervaringen.
In dit hoofdstuk zullen we de ervaringen weergeven,zoals de pa
tiënten ze ons verteld hebben.Er is getracht uit dit materiaal
een eerste analyse op te stellen.
Uitspraken over voeding zijn in het kader van het kultureel
systeem geplaatst.
TTI. 1.De ervaringen van de patiënt in het ziekenhuis.
Opgenomen worden in een ziekenhuis is een aangrijpende gebeurte
nis, voor de meeste mensen.Degenen,die dit overkomt ivm.de toe
stand van hun hart en/of bloedvaten,vormen een kategorie op
zichzelf.Er zijn verschillende redenen,waarom men wordt opgeno
men:
- na een hartinfarkt of bij een dreigend infarkt.
- ter observatie.
Ook kunnen we de patiënten,die voor het eerst gekonfronteerd
worden met het feit 'het aan hun hart te hebben*,onderscheiden
van degenen,die al langere tijd klachten hebben of al eens eer
der een hartinfarkt gehad hebben.
Voor hartchirurgie gaan de meeste patiënten uit deze regio naar
het akademisch ziekenhuis in utrecht ; onderzoek en evt.catheterisatie wordt wel in Ziekenzorg verricht.
Mensen,die met een (dreigendN infarkt zijn opgenomen,zijn de
eerste dagen nog zo ziek en voelen zich zo ellendig en angstig,
dat op dat moment nog geen gesprekken te voeren zijn over hun
ervaringen.Na enkele dagen zijn de meeste er echter wel aan toe
hun gevoelens eens kwijt te kunnen.
Patiënten, die voor observatie worden opgenomen, zi jn de eerste
dagen beter aanspreekbaar,maar ook zij moeten even akklimatiseren en hun onzekerheid wat de baas worden.
Daarmee komt meteen het eerste probleemgebied naar voren:
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IT 1.1 .1. De angst en onzekerheid van de pati'ént tav.zi.jn licha
melijke gesteldheid.
Overheersende gevoelens en gedachten op het moment van opname
zijn:
'Wat is er met mijn lichaam aan de hand?'
'Overleef ik dit wel?'
'Hoe moet het nu thuis?'
'Waardoor heb ik dit gekregen?'
'Hoe moet het nu straks met mij verder?'
'Kan ik dit weer krijgen?'
•Waaróm juist ik?'
In het ziekenhuis opgenomen te zijn en aan de monitor te liggen,
neemt iets van die angst weg en verschaft een gevoel van bewaakt
te worden,veiligheid,zekerheid;het idee,dat er dan niets meer
fout met je kan gaan.
Bovendien voelt men zich meestal erg dankbaar voor de opvang en
de verzorging.
l^en moet een paar dagen echt 'uitzieken',nen voelt zich te el
lendig om wat ook maar te doen.
In deze periode ontvangt de patiënt nog geen informatie over de
ziekte,konsekwenties en evt.toekomstperspektieven;dit laatste
is op deze termijn ook nog niet mogelijk.
De patiënt wordt geholpen met eten (gevoerd),hetgeen door veel
mensen als 'kinderachtig* ervaren wordt:"Ik weet me geen houding
meer te geven."
Aan de toekomst willen velen nog niet teveel denken.Ze zijn blij
nog te leven."Ddt komt wel weer",maar toch vraagt men zich te
zelfdertijd af:"Hoe en wat kan ik dan nog?"
Na een paar dagen begint men weer wat aandacht te krijgen voor
de mensen om zich heen.Temand vertelde depressief te worden door
de ellende,die ze om zich heen zag,terwijl ze zichzelf net weer
wat beter ging voelen.
Het beeld van de toekomst begint weer wat te leven.Hommigen
krijgen het gevoel,dat het voor hen eigenlijk niet meer hoeft;
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ze moeten verder,maar hebben er de moed nog niet voor;ze waren
maar het liefst dood geweest.
Depressieve periodes doorloopt praktisch elke hartinfarktpatiënt
de eerste tijd af en toe.Het gevoel in de put te zitten,de toe
komst niet meer te zien zitten,alleen te staan met je ellende,
overkomt iedereen.Als men zich daarbij ook echt ziek voelt,is
het moeilijk er bovenop te komen.M.n.de hoofdzuster heeft hier
een zeer geoefend oog voor.Temand,die zich in een dergelijke si
tuatie had bevonden,vertelde,dat hij door zijn gevoel van een
zaamheid en ellende geen klachten of pijn meer aan de dokter of
zuster had doorgegeven,omdat het leven hem niet meer interes
seerde.Toen hij dit in een gesprek met de hoofdzuster fop hé&v
initiatief) er toch wist uit te brengen,heeft zij hem meteen een
penicilline-kuur tegen de koorts gegeven,en na een paar dagen
had hij weer moed om verder te gaan,"Gewoon, doordat hij zich
niet meer zo ziek voelde."
Veel patiënten zijn in paniek geraakt na hun infarkt door alle
onzekerheden,die ontstonden,"^en uitspraak:"Ik overzie deze ziek
te niet,wat is er nu precies gebeurd in nijn lichaam?En wat wil
len ze daar nu aan doen?¥at betekent dat voor de toekomst?"
Direkt samenhangend met de onzekerheid tav.de lichamelijke ge
steldheid is het tweede probleemgebied:

ITT.1.2.De onbekendheid van de pati'ént met de ziekte.
Vragen,die opkomen,zijn bv.:
'Wat is er met mijn hart gebeurd?'
'¥at is een hartinfarkt nu eigenlijk precies?'
'V/at heb ik fout gedaan,dat mî$ dit nu overkomt?'
'Ben ik nu voor altijd hartpatiënt?'
'Zijn hart-en vaatziekten erfelijk?'
'Heb ik door mijn manier van eten een hartinfarkt gekregen?'
'Heb ik me teveel ingespannen?'
'Had ik toch al eens eerder moeten vermageren?Kaar ik had toch
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nergens last van?'
'Hoe kan ik nou toch weer een hartinfarkt gekregen hebben?Ik heb
me altijd precies aan de regels gehouden!*
Sommige mensen denken voor de rest van leven volledig uitgescha
keld te zijn,en dat was het laatste wat ze op hun leeftijd had
den verwacht.
(Dit probleemgebied heeft Barnard (1975) ook herkend;zie blz.10.
"Bij Cassee ( 1973) komt naar voren,dat door gebrek aan kennis
een gevoel van machteloosheid kan ontstaan; zie blz.'11)
relatie patiënt-cardioloog
De cardiologen in Ziekenzorg zijn het er over eens,dat hun ver
houding met de patiënt zo.open mogelijk moet zijn.Ze vertellen
de patiënt tijdens hun bezoeken,wat hij (gehad) heeft,wat de
prognoses zijn en hoe ze die zullen trachten te bereiken.De in
formatie betreft konkrete zaken,zoals de adviezen,die voor de
toekomst gegeven worden inzake roken,voeding en lichamelijke aktiviteit,plus in het kort de motivatie daarachter;bv.:
"Tj hebt een flink hartinfarkt gehad, zodat u de eerste tijd rus*
tig aan zult moeten doen."
"We zullen u op een zoutloos(!) dieet zétten tegen de hoge
bloeddruk."
"Rookte u veel? Dat kan gevaarlijk voor het hart zijn;het is be
ter als u dat voortaan laat."
De patiënten vertelden over hun ervaringen met de cardiologen:
"Ze zijn erg deskundig,waardoor ze ons kunnen helpen.Je geeft je
over in hun handen."
f De professionele dimensie van de artsenrol;Nuyens (1Q71\zie
blz.3)
De openheid ('dat je weet,wat je hebt') wordt zeer op prijs ge
steld."Hlen goede dokter zou kort,maar duidelijk moeten zijn,vond
iemand.^en andere patiënt vond echter,dat er wel wat menselijker
gepraat zou mogen worden.Deze vond,dat enige afstand tussen een
dokter en een patiënt wel nodig was,maar dat je niet alleen pa
tiënt was,maar ook nog een verder leven had.Over zijn leven,en
hoe hij als hartpatiënt daar nog in paste,werd niet gepraat.
vraag:Zou een menselijker benadering ook noodzaak zijn?
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(De sociale dimensie van de artsenroljNuyens (1971),zie biz.3)
De doktoren hebben het erg druk,en velen vinden dan ook,dat ze
hen niet moeten overbelasten door vragen over de ziekte te stel*
len.
Als de dokter iets zegt over de ziekte of de therapie,en het
wordt niet begrepen,vragen de neesten naderhand uitleg aan de
hoofdzuster.
We merkten,dat anderen precies de termen van de dokter overnamen
zonder te weten,wat het eigenlijk betekende.Dit vertelden ze wel
in de gesprekken,die we met ze hadden.
vraag:Spreekt de dokter niet dezelfde 'taal' als zij?
(¥ilson M970) beschreef de komnunikatie-barritere,die tussen pati'ènt en arts bestaat; zie blz.4)
relatie patiënt-hoofdverpleegkundige
Men heeft veel eerbied voor de hoofdzuster door haar manier van
werken.Gevoelens van ontzag,vriendelijkheid,menselijkheid en :
vertrouwen leven voor haar.Daardoor kan men zijn vragen en pro
blemen altijd kwijt.Velen hebben het gevoel van haar het meest
te leren over de ziekte;ze verduidelijkt de woorden van de dok
toren, ze legt onderzoeken uit,leert de mensen indien nodig zelf
hun pols op te nemen,legt verbanden uit tussen de adviezen en de
ziekte,ze laat mensen die niet gerevalideerd worden,en 'van wie
zdenkt dat zij het nodig hebben' Keerpunt Hartinfarct lezen
en de Pip-film zien,bepraat dit samen na met evt.familieleden,ed.
Het geeft veel patiënten het gevoel niet zo alleen te staan met
hun ziekte.Ze is een spreekbuis voor hun gevoelens.
vraag:Spreekt de hoofdzuster wel dezelfde 'taal' als de patiënt?
relatie patiënt-maatschappelijk werkster van de hartrevalidatie
Degenen,die na hun ontslag gerevalideerd worden,komen nog tij
dens hun verblijf in het ziekenhuis met haar in kontakt.Ongeveer
een week voor het ontslag bezoekt de maatschappelijk werkster
hen.Ze geeft hen veel informatie over de ziekte en evt.toekomstperspektieven (Keerpunt Hartinfarct en de Pip-film).Tevens legt
ze uit,dat zij er is om een brug te slaan tussen de patiënt en

de hulpverleners,niet alleen in het ziekenhuis,maar ook bij
allerhande instanties.Zij doet in haar manier van werken bewust
aan relatievorming met de patiënt.
T>e ervaringen van de patiënt:
t)e Pip-film met de informatie er omheen van de maatschappelijk
werkster maakt veel duidelijk,waardoor veel patiënten op dat mo
ment begrijpen,wat er in hun lichaam gebeurd is.
Men waardeert haar manier van werken zeer.De openheid,duidelijk
heid en hulp bij het opbouwen van hun 'nieuwe' leven,vindt men
uniek.Nen kan zijn hart eens luchten als men dat wil.Het is voor
hen erg belangrijk te weten.dat zij ook na hun periode in het
ziekenhuis iemand kunnen vinden,die voor allerlei probleempjes
openstaat.Ook zij is spreekbuis voor gevoelens.
Tn de begeleiding naar het 'gewone' leven na de periode in het
ziekenhuis voelen de meeste revaldatiepatiënten haar als de be
langrijkste helper.
Ze leert hen hun angst fbv.voor een reïnfarkt; en onzekerheid
goed beredeneren en hun grenzen kennen»hoewel die laatste soms
moeilijk te aksepteren zijn.
I>e andere patiënten,die niet gerevalideerd worden,voelen het
soms als een gemis niet een dergelijke begeleiding te krijgen.
Ze liggen meestal op eenzelfde kamer als een patiënt,die door de
maatschappelijk werkster bezocht wordt,en horen gesprekken.Ze
worden er wel over ingelicht,dat ze niet (meer) voor revaldatie
in aanmerking komen,maar ook zij zouden wel een dergelijke vorm
van begeleiding willen krijgen.
"^en aantal mensen weten niet,dat er een revalidatie bestaat
''vaak vrouwen en oude mensen^ en zullen daardoor ook de begelei
ding,zoals die daar gebeurt,niet missen.Zij zien echter wel vaak
problemen,hoe het thuis weer allemaal moet (zie ook TT.2.1.10),
en weten niet wat er precies in hun lichaam gebeurd is.
Een bron van onzekerheid voor veel mensen is:
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III.1.3.De onbekendheid van de patiënt tav.de verwachtingen.die
hulpverleners van de patiënt hebben.
De hoofdverpleegkundige en de cardioloog vertellen de patiënt,
dat hij moet bellen,zodra hij pijn voelt,of wanneer er andere
klachten zijn,zodat er iemand bij hem komt kijken.
Dit lijkt de meesten een duidelijk advies;toch ontstaan hierover
twijfels in de loop van de tijd.
"Als je aan de monitor ligt,word jo toch bewaakt? Dan kunnen ze
toch wel zien wanneer je pijn hebt?"
"Ik voel nu zoveel in mijn lichaam,dat ik niet meer weet wanneer
en bij welke pijn ik moet bellen."
De onbekendheid met de diagnostiek doet zich ook gelden bij de
zaalvisites van de doktoren.( zie ook Barnard ( 1975?,hier blz.10)
r,Tfat

moet ik hen dan vertellen? Willen ze weten,hoe je je voelt;

wat er voor je hartinfarkt allemaal gebeurd is;hoe de toestan
den thuis' zijn? Wanneer moet dat dan precies?"
"Ze praten dan steeds tegen elkaar.Daar kan ik toch niet zomaar
tussen komen?"
"Moet ik het aan de dokter vragen,als ik wat over mezelf wil we
ten?"
Hoe goed het kontakt met de hoofdzuster verder ook is op de af
deling, deze zelfde vragen bestaan óók in de relatie met haar.
Het probleem lijkt hier te zijn,dat de patiënt onbekend is met
de eisen,die een diagnostisch gesprek stelt aan de patiënt én
aan de hulpverlener.
vraag:Zou dit niet opgevangen moeten worden door de hulpverlener?
In de relatie patiënt-diëtiste treedt een dergelijk moment op,
wanneer de diëtiste de anamnese^X/opneemt voor het opstellen van
de dieetlijst;"Moet ik alles opnoemen wat ik eet?"

(

'Met anamnese bedoelen de diëtisten in Ziekenzorg de inventa

risatie van de voedingsgewoonten van de patiënt.Ze laten de pa
tiënt vertellen,wat hij zoal eet en drinkt op een 'gemiddelde'
doordeweekse dag.

Sommigen voelen op dat moment iets van schaamte om precies weer
te geven wat ze gewend zijn te eten en te drinken."Vinden ze
mijn wensen en gewoonten niet gek?"
""Ben ik niet lastig,als ik vertel,dat ik eigenlijk geen vlees
eet?"
Een patiënt vertelde,dat hij 's ochtends nooit at,maar 's avonds
nogal eens iets haalde bij de borrel.Hij zei er meteen bij,dat
hij er ook niet aan zou kunnen wennen 's morgens te eten,omdat
hij dan geen honger had.De diëtiste zei,dat hij dat toch zou
moeten proberen,en dan 's avonds laat niet meer te eten,omdat
dat gezonder was.Verder werd er niet op ingegaan.
De persoonlijke voorkeuren,de funktie die voeding op bepaalde
momenten voor de mensen heeft,en gevoelens daarbij spelen een
rol in de vorming van voedingsgewoonten,en lijken daarom belang
rijk om gerealiseerd te worden als die gewoonten veranderd zou
den moeten worden.Als dit doorgesproken wordt,zijn bepaalde ver
anderingen akseptabeler om ingepast te worden in hun sociale si
tuatie.
Dit moment van de anamnese lijkt aldu3 een eerste moment van
•ontdooiing' van gewoonten te kunnen zijn (zie model van Van
Beugen);een evaluatief moment in het diagnostisch gesprek tussen
patiënt en diëtiste.
vraag:Is de diëtiste zich daarvan bewust?
Ook weer direkt samenhangend met de onbekendheid tav.de verwach
tingen is het vierde probleemgebied:

TTI.1.4.De onbekendheid van de patiënt met de funkties.die de
verschillende hulpverleners voor de patiënt kunnen ver
vullen.
Gedurende de eerste dagen liggen de patiënten meestal aan de mo
nitor.Ze voelen zich erg ziek en angstig.Ze leren in die dagen
de cardioloog,de arts-assistent en hoofdzuster kennen;de ver-
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pleegkundigen stellen zich aan hen voor,zodra ze met hen te ma
ken hebben.Deze laatsten werken in ploegendiensten,waardoor men
steeds andere gezichten ziet.De assistenten voor de keuken en
huishoudelijke diensten komen hier nog bij.
Men moet echt leren,wie waarvoor zorgt en wie je waarvoor kan
aanspreken.(zie ook Barnard (1975),hier blz.10).
Praktisch iedereen waardeert het persoonlijk kontakt vanaf de
eerste dag met de hoofdzuster.Hdór kan men over alles aanspreken.
relatie pati'ént-verpleegkundigen
Tn

de dagelijkse verzorging komt de patiënt het meest fi*ekwent

in aanraking met de verpleegkundigen en keukonassistenten.De pati'ênt verwacht met hen persoonlijk kontakt te hebben.Al snel
ontdekken ze echter,dat ze het zo druk hebben met allerlei be-'
zigheden,dat de kontakten vaak wel vriendelijk,maar zeer opper
vlakkig zijn.Voor een aantal pati'énten i3 dat een tegenvaller.
"Ze hebben het blijkbaar zo druk met hun werk,dat ze aan een
praatje nauwelijks toekomen.Dan moet je het alleen hebben van
de kontakten met je medepatiënten."
(Ook Barnard (1975) konstateerde dit probleem,zie blz.11).
Bovendien kunnen veel patiënten al die verschillende gezichten
niet onthouden,waardoor ze hun persoonlijke problemen en/of ver
halen niet zomaar aan de eerste verpleegkundige vertellen,die op
dat moment aan hun bed komt.
De hulpverlening van de verpleegkundigen is blijkbaar een posi
tie-gerichte ,terwijl de patiënt een relatie-gerichte vervracht.
vraag:¥aar zou dit aan liggen?
-de struktuur van het werk?
-de aard van de opleiding?
-de intentie van de verpleegkundigen zelf?
relatie pati'ént-di'étiste

Het beeld,dat de patiënten van de di'ètiste hebben, is vrat vaag.
Velen weten niet precies onder welke omstandigheden ze bij hen
komt.Vaak weten ze ook niet,dât ze zal komen ivm.een dieet,dat
als therapeutische maatregel is voorgeschreven.
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Wen weet in deze situatie ook niet,dat men om een diëtiste kan
vragen.
Het is enkele keren voorgekomen,dat we gesprekken hadden net
mensen,die al jaren erg meger waren,en die graag iets zouden

,

aankomen.Ze kregen het zelf niet voor elkaar.Dat ze daór een di
ëtiste voor konden laten komen,was hen onbekend.Bovendien vonden
ze zelf,dat dót toch immers geen dieet was.
relatie patiënt-cardioloog
Dat met de cardiologen ook gesproken kan worden over een evt.di
eet en de problemen daarmee,is een zaak,die veel patiënten niet
weten,of niet aandurven ('niet lastig zijn1)Iemand,die zelf bv.wil afvallen tijdens de opname in het aiekenhuis moet een goedkeuring van de arts hebben om er met de dië
tiste voor te kunnen zorgen,dat hij een calorieën-beperkt dieet
krijgt.Dat hij de cardioloog daarom kan vragen,is onbekend,
^en patiënt was achtera? gaan tv/ijfelen of hij eetproblemen 6ók
aan de cardioloog had moeten vertellen bij opname,toen na een
paar weken werd ontdekt,dat de leverfunktie bij hem enigszins
verstoord was.Hij had thuis nl.al enige weken geen koffie en vet
verdragen,maar had dat aan zijn 'slechte hart' geweten,en daar
over niets aan de cardioloog gezegd.
Resumerend kan gezegd worden,dat een aantal patiënten bepaalde
funkties van de hulpverleners niet kennen,en als dit wel het ge
val is,er lang niet altijd om willen of durven vragen,on maar
niet lastig te zijn.
(Ook Tagliocozzo en Mauksch (1972) vonden dit;zie blz. 5 ) .
vraag:Wat zou dit kunnen betekenen voor het verloop van de gene
zing?
Zouden de hulpverleners deze situatie moeten opvangen?
Van een paar hulpverleners in het ziekenhuis is voor velen het
bestaan niet bekend.Dit betreft de medisch maatschappelijk wer
ker, de pastor en de nazorgzuster.
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Het vijfde probleemgebied:
III.1.5.De opvang van de situatie thuis en/of in het bedrijf.
In de eerste gevoelens van angst en onzekerheid spelen de zorgen
over hoe het nu thuis noet een grote rol.
Zijn er konkrete problemen,die de eerste dagen na opname reeds
naar voren gebracht worden,dan schakelt de hoofdzuster de maat
schappelijk werker in.
"Ren boer,die plotseling uit zijn bedrijf werd weggerukt,was erg
depressief.Zijn 'hulpbehoeftige' dieren zouden geen verzorging
krijgen als er geen vervangende hulp zou komen op de boerderij.
Zijn vrouw kon het niet alleen aan,en er was slecht aan hulp te
komen,wist hij.
Een otidere vrouw maakte zich zorgen om haar man,die ziek thuis
lag,en die zij nu niet kon verzorgen.Ze piekerde,hoe dat nu ver
der moest.
Mensen,die een verantwoordelijke positie bekleedden in een be
drijf, piekeren vaak,hoe alles daar nu zal verlopen.
Alleen de patiënten,die na verloop van tijd gerevalideerd worden
komen automatisch in kontakt met de maatschappelijk werkster.Zij
staat open voor allerlei moeilijkheden,waardoor de evt.problemen
thuis er meestal ook wel uitkomen.Veel patiënten hebben het ge
voel bij haar hun hart eens te kunnen luchten.
Patiënten,die niet gerevalideerd worden,zien er dikwijls erg te
genop om zo zonder meer weer naar huis te moeten,waar ze in dé
omstandigheden komen,waarin ze hun infarkt gekregen hebben.
TCen patiënt,die volgens de Rrederickson-typering een type-II-patiënt bleek te zijn,maakte zich zorgen,wat men zou doen net de
gegevens,die men over zijn familieleden had verkregen."Zouden
zij ook hartpatiënt zijn? Zouden ze dan ook begeleiding krijgen?"
Ook de cardiologen vonden dit een moeilijk punt.Ze wilden liefst
niet te veel familieleden onder de zorg van Ziekenzorg brengen
uit oogpunt van tijd en kosten.De patiënt wordt daarom nu meestal
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aanbevolen zijn eigen adviezen met zijn familieleden door te pra
ten, opdat zij ze ook kunnen opvolgen,of inlichtingen te vragen
bij hun huisarts.

In de therapie krijgen de meeste patiënten te maken met een
dieetadvies.Zowel bij hen als bij de hulpverleners bestaan hier
omtrent nogal wat problemen:
TTI.1.6.De onduidelijkheid over het begrip 'dieet'•

Als we vroegen,of de mesen een dieet hadden,en zo ja,welk dan,
bleek,dat een deel het vaak niet wist.Dót noesten we maar aan de
hoofdzuster vragen.
Hoe dit kwam,is niet geheel duidelijk geworden.Soms wordt tij
dens de visites aan de patiënt verteld,dat hij een dieet noet \
houden; de hoofdzuster zegt,dat zfj het de mensen vertelt; de di'êtiste,die in elk geval de dieetpatiënten bezoekt,vindt,dat zij
het de mensen dikwijls als eerste vertelt.
Sommige mensen hadden er ónvrede mee,dat ze naar hun mening niet
ingelicht waren over het feit,dat ze een dieet hadden.Dit werd
hen pas meegedeeld,toen ze naar huis mochten,en ze 'ineens' een
dieet meekregen.Anderen vonden het niet zo'n punt,
Eenmaal gebeurde het ons,dat iemand zijn menukaart van die week
liet zien,toen we vroegen of hij een dieet noest volgen.Bij na**
vragen bleek hij een lichte natriumbeperking te hebben.
Over eten en dieet vertelde men ons,dat de meeste mensen thuis
gewend waren de 'Gentse pot' te koken met behoorlijk veel vet.
Dat dat minder gezond zou zijn,hadden velen wel eens via de ra
dio of televisie gehoord,maar ach,ze hadden immers nergens last
van,dus die gevaren zouden zo'n vaart wel niet lopen.
Een dieet leek hen moeilijk;het zou een stukje vreugde ontnemen,
want de dingen,die je lekker vond,zou je nou net niet meer mogen
eten.

Wensen,die al ervating met di'éten hadden,reageerden meestal an
ders.Sommigen hadden er nog wel moeite mee en vonden eten niet
leuk meer.Anderen (bv.de meeste diabetici,velen met een dieet
volgens de Frederickson-typering,of met een licht natriumbeperkt
dieet) waren hun nieuwe eetgewoonten gaan waarderen.Ze voelden
zich er beter door.
Patiënten,die voor het eerst een dieet hadden,en wisten,dat ze
daar op de G2 op gezet waren,hadden diverse indrukken daarover:
- veel mensen valt een natriumbeperkt dieet erg tegen (wat ze
altijd een zoutloos,soms een zoutarm dieet noemen).Alles lijkt
flauw,maar vooral de soep en het vlees zijn tegenvallers."f^en
aantal mensen lijkt het thuis erg moeilijk het dan ook zo te
doen.
De motivaties voor het houden van het dieet lopen uiteen van
•voor de hoge bloeddruk*,'voor het hart* tot 'om af te vallenï
- de vetbeperkte voeding,die iedereen op de hartafdeling krijgt,
vindt de een wel een dieet,de ander niet,al naar gelang wat
men gewend was en wat men als gezond beschouwt (bv.'vet geeft
weerstand,dus dat heb je nodig).
- b i j calorieën-beperkte diëten zijn de reakties ook zeer ver
schillend. Be een had wel gedacht,dat het zo moeilijk zou zijn,
en dan vielen de smaak (vetbeperkt) én de hoeveelheden niet
mee.De ander viel het dieet erg mee;had nooit gedacht,dat je
op die hoeveelheid zou afvallen.
- een vrouw,die al jaren vóór haar infarkt bewust vetbeperkt at,
vond het diabetesdieet,waarop ze nu moest staan,niet zo erg.Er
veranderde voor haar niet zoveel.Alleen had ze moeite met de
juiste kombinaties van voedingsmiddelen,doordat ze de samen
stellingen ervan niet kende.
relatie patiënt-cardioloog
De cardioloog wordt door de patiënten gezien als degene,die met
zijn deskundigheid de beste dingen met ze zal doen.Als hij vindt
dat een dieet nodig is,dan zal het wel belangrijk zijn.

We hebben de indruk,dat men denkt,dat het dieet minder belang
rijk is,wanneer de cardioloog er niet of nauwelijks over praat.
De di'êtiate vertelt de patiënt dan dat hij een dieetvoorschrift
krijgt.Reakties als:"Heeft de dokter dat gezegd?",of:"Daar heeft
de dokter niets van tegen mij gezegd",krijgt de diëtiste dan te
horen,zoals wij ook enkele malen opvingen.
Be cardioloog wordt al gauw als 'de stok achter de deur' gezien
om de dieetvoorschriften op te volgen.
vraag:Is de deskundigheid,die men de diverse hulpverleners toe
schrijft ,bepalend voor het belang,dat men aan de maatrege
len hecht,die zij voorstellen?
(zie Tagliocozzo en Fauksch (I972};hier blz.5)
vraag:Wie zou deze situatie moeten opvangen?
Het komt voor,dat de cardioloog een patiënt de opdracht geeft om
af te vallen,zonder dat er voorschriften gegeven worden of een
diëtiste is ingeschakeld.Iemand,die dit was overkomen,meende dan
ook,dat hij geen dieet hoefde te volgen.
vraag:Realiseren de cardiologen zich wel altijd,wat het voor het
leven van iemand betekent,zo'n maatregel uit te voeren*?
Is het begrip dieet ook voor hén niet altijd duidelijk?
énkele malen hebben we gekonstateerd,dat een van de cardiologen
zijn positie als 'stok achter de deur' ook zo gebruikte in zijn
voorschriften door te zeggen:"Je zorgt maar dat je afvalt,anders
hoef je niet meer terug te konen."
Dikwijls gebeurt het echter,dat het_dieet_met_de_begeleiding
door de_diëti_ste_een_eigen, leven gaat, JLeiden,onafhankelijk van
de behandeling door de cardioloog.Zowel patiënt als cardioloog
spreken elkaar niet aan over het dieet !
Het is bv.eens voorgekomen,dat iemand jaren het 'scheurdieet',
een zeer streng en oud dieet van de Hartstichting,volgde op
voorschriften van vroeger.Dit was nooit bijgepraat tussen pa
tiënt en cardioloog,terwijl de patiënt niet onder kontrole van
de diëtiste stond;het gevolg was,dat hij het nu nog altijd volg
de.Dit dieet wordt allang niet meer gebruikt.
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relatie patiënt-diëtiste
De di'étiate geeft de patiënt meestal de informatie,waarom hij
een dieet moet volgen.Ze wijst hem'op praktische moeilijkheden
en mogelijkheden.Daarvoor is het nodig,dat de patient haar bij
het opnemen van de anamnese zoveel mogelijk vertelt over zijn
voedingsgewoonten.Op dit punt voelt de patiënt echter nogal eens
schaamte en onzekerheid (zie III.1.3.,blz.62).Ket gevolg is,dat
het gesprek vrij zakelijk en produktgericht is,zonder dat gevoe
lens of onzekerheden robt.het dieet aan de orde komen.
Bij de uitleg van het dieet voeren enkele patiënten hele gesprek
ken met de diëtiste over de motivatie en evt.moeilijkheden.Ande
ren (de meesten^ nemen de informatie aan en gaan er zelf mee
verder.
vraag:V7ie zou op dat moment het initiatief moeten nemen voor een
gesprek,waarin de gevoelens boven tafel komen?
Is de opleiding van diëtisten hierop gericht?
Soms ontstaan er geanimeerde gesprekken over diëten op de hele
kamer met de diëtiste.
Nadat de dieetvoorschriften zijn uitgelegd,reageerden de patiën
ten zeer verschillend tav.de motivatie,die zij al dan niet had
den om het dieet te volgen:
- "Het is wel eens goed om met je neus op de feiten gedrukt te
worden.Je weet best,dat je eigenlijk eens had moeten minderen."
- "Ik ben zo bang een wrak te worden als ik afval."
- "Moet vermageren nu echt? Vindt u me dik dan?"
- "Ik zal mijn ziekte moeten aksepteren,en daardoor ook mijn di
eet wel.Je hebt maar êêri hart,en dat moet je dan maar wat spa
ren."
- Sommigen begrepen toch niet goed,waarom ze nu een dieet moes
ten volgen.Be dokter had er toch immers niets van gezegd?
(zie blz.68)
- Iemand,die een natriumbeperkt dieet had gekregen,wist dat dit
tegen de hoge bloeddruk was,zoals de diëtiste ham had verteld.
Hij vroeg ons:"Tfat heeft zoutarm nu met hoge bloeddruk te ma
ken?" Dit had hij de diëtiste niet gevraagd.
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- "Sen aantal mensen was door de uitleg van de diëtiste volledig
overtuigd geraakt zich aan de voorschriften te kunnen houden:
"Ik geloof,dat mijn dieet van vitaal belang is om 'het' niet
weer te krijgen,dus zal ik dit wel volhouden."
- Anderen:"Ik denk,dat je je hart op deze manier wel kunt spa
ren,maar je moet toch in alles maar een stapje terug doen,en
dat zal niet meevallen.1'
De vragen,die de patiënt de diëtiste stelt over het dieet tij
dens zijn verblijf in het ziekenhuis,betreffen erg veel produktgerichte vragen,zoals:
- "Mag ik thuis nog een zoute of zure haring?"
- "Welke boter moet ik nu gaan gebruiken?"
De roomboter,( dieet"*margarine en i dieet)halvarine geven erg
veel verwarring.De meeste mensen komen er alleen echt niet uit.
- "Plag ik wel vette vis? Maar dierlijk vet is toch slecht?"
- "Mag ik thuis nog een borreltje?"
De laatste vraag over het borreltje zou tevens een aanknopings
punt zijn om de situatie te bespreken,waarin een borreltje ge
dronken wordt;velen vinden het een moeilijk punt om niet mee te
kunnen doen,of een ander 'er maar zo bij' te laten zitten.
T?en ander voorbeeld,waarin de diëtiste niet alleen informatie
geeft,maar ook met de situatie van de patiënt gekonfronteerd
wordt,is het volgende:
Een bejaarde man werd op een cholesterolbeperkt,linolzuurverrijkt
calorieënbeperkt dieet gezet.De diëtiste adviseerde hem oa.lie
ver niet meer dan twee eieren per week te gebruiken.Hierop rea
geerde hij:"Faar wat moet ik dan met m'n kippetjes? Daar werk ik
uren aan en ze leggen nu juist zo goed!" De diëtiste ging op dat
probleem niet in.
vraag:Zou een suggestie als 'de eieren weggeven aan bevriende
mensen of verkopen' hem misschien kunnen helpen?
Het probleem van de eieren moet opgelost worden op een
voor hem akseptabele manier.Zou hij zijn liefhebberij ver
liezen door zijn dieet?
Probleem lijkt hier te zijn,of de diëtiste zou moeten hel
pen bij het leren hanteren van de situatie.
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Ala de voorschriften langere ti,-jd voor het ontslag zijn bespro
ken,heeft de patiënt tijd om er over na te denken en het met ge
zinsleden door te praten,als die op bezoek zijn.Soms vraagt de
patiënt de diëtiste eens te komen praten tijdens een bezoekuur.
Kwesties als apart of voor het hele gezin dezelfde pot koken
kunnen dan aan de orde komen.
vraag:Zoe dit als regel voor elk gezin moeten gebeuren?
ïïitleg van het dieet op de dag van ontslag dringt vaak niet tot
de pati'ént door;hij is opgewonden,dat hij naar huis mag;geen en
kel voorschrift is hem dan te erg.
relatie patiënt-hoofdzuster
De pati'ént vertelt over zijn relatie met haar dikwijls,dat ze zo
hartelijk is en openstaat voor alle moeilijkheden,zo ook ivm.
zijn dieet.
Als de pati'ént niet weet of hij een dieet volgt,"moet u ( dwz.wij
stageaires) het maar aan de hoofdzuster vragen."
Degenen,die met haar de Pip-film hebben gezien,hebben ook wat
betreft het dieet van haar veel informatie gekregen.De andere
patiënten alleen,als ze er om vroegen.
relatie patiënt-keukenassistent
De patiënt kent de keukenassistent van het eten en drinken delen
en van andere huishoudelijke bezigheden.
Hij voelt zich dikwijls erg 'kinderachtig',als hij door de keu
kenassistent gevoerd moet worden.lïen enkele patiënt had de eer~
ste dagen zelfs een hekel aan hem,omdat hij bij het voeren zo
aandrong te eten,terwijl de patiënt er eigenlijk nog geen trek
in had.
Fen waardeert alom de vrolijkheid en hartelijkheid van de keu
kenassistent.
Vragen of moeilijkheden met het dieet zou men hem niet zo voor
leggen, eerder de hoofdzuster.
Toch worden onder het eten delen en later bij het afruimen,waar
bij de keukenassistent erop let, of de pati'ént wel voldoende eet
( dit werk deden wij ook enige tijd),nogal eens verzuchtingen ge
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slaakt over het eten,zoals:
- "Dit is toch geen eten,dit is maagvulling."
- "Hoe kan ik dit nou wegkrijgen? ïïr zit geen smaak aan."
- "Waarom moet dat zoutloze nou?"
- "Tk krijg niet genoeg;ik rammel nog." (cal.beperking)
Op vragen,die het dieet betreffen,of de motivatie,waarom het ge
geven is,gaat de keukenassistent meestal niet in.Hij zegt af en
toe,dat de patiënt dat maar aan de hoofdzuster of aan de dokter
moet vragen;dit gebeurt meestal niet.
vraag:Zou van deze ingang tot dieetproblemen en gevoelens tav.
het dieet gebruik gemaakt kunnen worden?
De keukenassistent fungeert zo nu en dan duidelijk als
* praatpaal• hiervoor.
Is de keukenassistent zich daarvan bewust?
"^en konkreet probleem binnen de moeilijkheden rend het dieet is:

ITT.1.7.Het meebrengen van 'eet- en drinkwaren' door het bezoek.
Bij opname van de patiënt krijgt deze of zijn familie een infor
matiemap je , waarin oa.staat,dat aangeraden wordt bloemen,fruit,
een tijdschrift,een pocketboekje,een knutselwerkje of borduur
werkje ed. te geven ipv. snoep en alkoholhoudende dranken.
"Dikwijls staan er andere geschenken op de kast jes: vruch te sappen
net of zonder suiker).allerlei koek en snoep,ed.
Wanneer een patiënt een dieet moet volgen,kan het bezoek een on
dersteunende funktie hebben door in elk geval die Produkten niet
mee te nemen.Bovendien zouden de dieetvoorschriften eens met el
kaar doorgepraat kunnen worden.
Het kan echter natuurlijk voorkomen,dat het bezoek uit onwetend
heid iets meeneemt,dat de patiënt beter niet kan gebruiken.
Of de patiënt die situatie aankan,is zeer de vraag.
"^en aantal mensen raakt geïrriteerd,als de diëtiste of de hoofd
zuster er iets van zegt,wanneer er dingen op het kastje bij het
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bed staan,die de patiënt zelf beter niet kan gebruiken,
énkele patiënten zeiden daarover:"Ik heb toch alJeen mezelf
daarmee? Daar hoeven zi,j me niets over te zeggen?"
Weer andere patiënten vonden echter juist,dat zo'n 'stok achter
de deur' wel goed was."Dan lette je tenminste op."
De diëtiste en de hoofdzuster zelf vinden het naar om voor politie-agent te spelen mbt.meegebrachte spullen,maar als ze het za
gen,zeiden ze er wel wat van.Dikwijls bleek nl.,dat de patiënt
niet wist,dat hij die dingen beter niet kon gebruiken.
Het leek de hoofdzuster en diëtiste een goed idee,nog eens een
stencil te maken,waarop stond wat het bezoek wel en niet me kon
brengen,als de pati'ènt een bepaald dieet moest volgen.
vraag:Zou dit de oplossing van het probleem zijn?
Is het een probleem van gebrek aan informatie,of zit ook
hier meer achter? Bv.het niet kunnen omgaan met de situa
tie van dat moment?
(zie ook Til.2.)

^a'n laatste duidelijk probleemgebied:
III.1.8.Het niet-roken.
In het ziekenhuis mag op de kamers niet gerookt worden.Dit wordt
ook zonder meer opgevolgd.Is men weer wat op de been,dan kan men
naar het dagverblijf gaan van de afdeling,waar wel gerookt mag
worden.
Zodra de therapeutische maatregelen ter sprake komen tijdens de
visites,wordt door de cardioloog verteld,dat men het roken moet
proberen te stoppen,'omdat dat beter voor het hart is'.
^en deel van de patiënten vindt de periode in het ziekenhuis een
goede leerschool voor thuis,em zal proberen thuis ook niet meer
te roken.Sommigen wilden eigenlijk al langer stoppen,en hebben
nu een 'stok achter de deur'.
^en ander deel rookt in het ziekenhuis geheel niet,maar ziet dat
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voor thuis nog niet zitten door spanningen,niets om handen te
hebben of gewoon trek in een sigaret.
Velen vinden het naar,dat er in het dagverblijf gerookt wordt,
maar ze durven er niet goed wat van te zeggen.Een aantal mensen
blijft nl.roken;is soms ook niet van plan ermee te stoppen.
ï)e hoofdzuster wijst het roken van de patiënten vol3.edig af,en
zegt er ook iets van als ze het ziet in het dagverblijf.Ze vindt
dit naar,daar ze ook op dit punt liever niet voor politie-agent
speelt (zie ook blz.73).
De patiënten weten en verwachten ook,dat ze zo reageert;ze vin
den meestal,dat ze wel gelijk heeft.Ze wijten hun roken aan hun
eigen zwakheid.
vraag:Ts dit ook niet het enige punt,waar ze op aangesproken
worden?
Hoe leer je niet-roken in je eigen situatie akseptabel te
maken?
Tn

de omgang met elkaar kunnen de patiënten elkaar erg beïnvloe

den. Aan de ene kant kunnen ze eikaars onzekerheden vertellen;hoe
rot ze zich erdoor voelen niet te roken;waarom ze eiegenlijk ro
ken,enz.Dit helpt soms het niet-roken te leren aksepteren in hun
gedrag.
Aan de andere kant stimuleert het soms toch maar weer te begin
nen,als men zijn medepatiënt ziet roken.

TTI.1.9«Overige problemen.
verveling
Patiënten,die weor wat mobieler waren,gingen af en toe eens naar
het dagverblijf,of maakten een praatje met elkaar op de kamers,
maar velen zeiden zich te vervelen in de uren tussen het eten en
het bezoek.
(Ook Barnard (1975^ konstateerde een gebrek aan rekreatiemogelijkheden;zie blz.11)

76

gtigmatisering
Mensen,die tegen ernstige ar^rthmieën net een defibrillator zijn
behandeld,houden daarvan meestal rode randen op hun borst.
Iemand vertelde.dat hij voor zijn leven getekend was.
storende medepatiënten
Vele patiënten hebben zich vóór het hartinfarkt vaak erg moe ge
voelden soms is dit erna nog het geval.Ze hebben vooral de eer
ste tijd behoefte aan rust en slapen erg veel.
Als men weer wat ambulant is,heeft men die lichamelijke rust ook
nog hard nodig.
iSnkele patiënten hebben er wel eens over verteld,dat één van hun
medepatiënten van de kamer 's avonds zó laat op de kamer kwam,
dat zij eigenlijk al sliepen, waardoor zij dan wakker werden.Ze
durfde er echter meestal niets van te zeggen.
Ook gebeurde het eens,dat een patiënt,die wat in de aar was,
's nachts zijn bed uitkwam en rondromnelde op de kamer.
?oen de kanergenoten daarover klaagden,kregen zij een f extra"*
slaaptablet je.Hierover waren zij minder tevreden."Vaarom wordt
zo iemand niet even apart gelegd? Uij komen niet aan onze rust
toe." Dit werd niet aan de verpleging of doktoren gevraagd.
medicijnen
Tijdens het verblijf op de hartafdeling en ook bij ontslag wor
den nogal eens medicamenten voorgeschreven,hoewel zo weinig mo
gelijk.Dit gebeurt dan tijdens de visites in het overleg tussen
de doktoren en hoofdzuster.De cardioloog legt dan meestal uit,
dät de pati'önt ze krijgt 'bv. plaapillen om het vocht kwijt te
rakenjpillen tegen de hoge bloeddruk;ed.N.De hoofdzuster verdui
delijkt dat later als de patiënt ernaar vraagt.
De meeste patiënten kunnen meestal vrij goed vertellen,watvoor
medicijnen ze moeten gebruiken en waarvoor.Ze vinden,dat men in
Ziekenzorg weloverwogen te werk gaat in het voorschrijven van
medicijnen.Men vindt het prettig,dat de verpleegkundigen ook
kunnen vertellen,wat ze je geven.
Anderen vinden echter,dat men over het algemeen veel te snel me
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dicijnen geeft,ook in Ziekenzorg;en dat er met de medicijnen,
die ze van andere doktoren krijgen,niet meer uit te komen is.
Op de hartafdeling streeft men ernaar,dat de patiënten naast de
door hen voorgeschreven medicijnen,geen andere meer gebruikt.In
dien nodig neemt men daarover kontakt op met andere artsen.Vaak
blijken patiënten op eigen initiatief allerlei middelen geslikt
te hebben.
Éénmaal kregen we de vraag,of we ook wisten,of er in Ziekenzorg
wel eens opium gegeven werd om de mensen rustig te houden!
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III.2.Beapreking.
Ala we de voorgaande probleemgebieden trachten te overzien.moe
ten we ona afvragen,hoe ze zouden kunnen ontstaan.
We zullen aan de hand van het model van Van Beugen voor gedrags
verandering ( zie onderstaand model} iets over de aard van de
hulpverlening proberen te zeggen.

Schema
f asen

: Een gedragsmodificatiemodel
uitgangssituatie
cli ënt sy st eem

modificatie - mechanismen
evaluatief * cognitief
actief

machtsverhouding
dv.s. -- c.s."

permissief
klimaat

positiegericht

eff eet

ontdooiing

excessief
gesloten
dissonan
tie"'

"uit
doven"
van
oude
gedragspatronen

authent ieke responsies•••*

open

beweging

matig open

open

herbevriezing — J

matig gesloten

defensieve
identificatie
posi t ieve ident if i catie

van
di sson an
ti e

experi
mente
ren met
nieuwe
ge
drags
pa t ronen

negat ieve
indepen
d e n t !e
relatie
gericht

aut onomie

ontk enning
van weder
kerigheid
herstel van
sociale
f eedback

optimaal open

reductie

consonant ie

trai
ning
van
nieuwe
ge
el ra g spat ron en

acceptatie
van veran
dering

zaakgericht

integratie

* evaluatief = directe emotionele waarde-toekenning aan en reflexief keuren van het door het
dienstverlenend systeem aangebodene.
** dv.s. = dienstverlenend systeem; c.s. = cliëntsysteem
"* dissonantie is aanwezig, als twee elementen (gegevens) met elkaar strijdig zijn.
**** d.z. antwoorden, die niet uit verdedigingsmechanismen t.o.v. de helper voortkomen.

"De meeate patiënten,die wij in onze gesprekken ontmoetten en van
wie de ervaringen hiervoor zijn beschreven,bevinden zich in
fase I (de ontdooiingsfase).
Afhankelijk van een aantal faktoren,zoals kennis van de ziekte,
staat de pati'ént minder dan wel meer open voor gedragsverande
ring.
T)e mechanismen,die in werking treden bij het advies zijn gedrag
op bepaalde punten te veranderen,zijn het evaluatieve,het cogni-
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tieve en het aktieve modifikatiemechanisme.Op alle drie nivo's
reageert een individu,wanneer er-inbreuk gemaakt wordt op zijn
gewoonten.
Wat hebben wij nu gekonatateerd?
In het ziekenhuis bestaat veel onzekerheid en angst,zowel tov.
zichzelf,de lichamelijke toestand,de prognoses,als tov.de (hulp
verlenende) omgeving.
Hoe speelt de hulpverlening daar op in?
Tav.de onbekendheid met de ziekte en evt.prognoses wordt infor
matie gegeven op het kognitieve nivo.De patiënt wordt verteld,
wat hij mankeert,en wat er geprobeerd wordt om eraan te doen.
Soma komt deze informatie niet of slechts gedeeltelijk over ten
gevolge van het feit,dat de basiskennis over het funktioneren
van het hart en het lichaam niet aanwezig is;noch patiënt,noch
arts praten daarover met elkaar.
Revalidatiepatiënten zijn dan duidelijk in het voordeel,doordat
bij hen dit automatisch aan de orde komt.
Het «valuatieve__nivo komt in de voorlichting minder aan de orde.
Hoe je je voelt op dat moment;dat je jezelf als uitgerangeerd
beschouwt,of meent,dat je waardeloos geworden bent voor de maat
schappij, zijn zaken,waarop de hulpverlening meestal niet gericht
is.De maatschappelijk werkster van het hartrevalidatieteam is de
enige,die bewust dergelijke dingen aanvoert.Soms voert iemand
een gesprek hierover met de hoofdzuster,maar andere hulpverle
ners worden over dit onderwerp niet aangesproken.Evenmin begin
nen die hulpverleners daar zelf over.De patiënt noch de hulpver
lener hebben het idee,dat men over gevoelens moet praten;eerder
dat dat iets is,waar je zelf moet zien mee klaar te komen.
Het aktieve_nivo komt in zoverre aan de orde,dat olv.een fysio
therapeut de eerste bewegingslessen gedaan worden om het lichaam
te trainen en te leren tot hoever nen zich kan inspannen.Ook het
evaluatieve aspekt komt hierin dikwijls naar voren,daar men
praat met elkaar terwijl men bezig ia.^r wordt gedrag getraind,
terwijl men over het gevoel daarbij praat.
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Hitspraken over wat men in de toekomst thuis of in het werk weer
zal kunnen,zijn op dat moment eigenlijk nog niet mogelijk.T)it is
een grote bron van onzekerheid voor de patiënt.Soms doet een
arts een enkele suggestie daarover,mogelijk ook om de onzeker
heid te verkleinen.Ken patiënt klampt zich daar echter vaak aan
vast,waardoor het aksepteren van bepaalde grenzen te hebben niet
makkelijker wordt.
Tav.het dieet en de uitvoering daarvan krijgt de patiënt schrif
telijke informatie.
Meestal wordt hem wel verteld of,en zo ja,welk dieet hij moet
volgen.Moet een aparte dieetlijst opgesteld worden,dan komt de
diëtiste een anamnese opnemen.Op dat moment spelen de gevoelens
en ideeën van de patiënt een grote rol.Toch is het gesprek mees
tal vrij zakelijk en produktgericht.Sons is een patiënt bang,dat
de diëtiste zi^n gewoonten gek zal vinden.
We vragen ons af,of de diëtiste zich hiervan bewust is.
¥ij hebben het nooit meegemaakt,dat tijdens een dergelijk ge
sprek gepraat werd over gevoelens tav.eten/drinken en het moment
waarop dit gebeurt.
"De voorlichting vindt voornamelijk plaats op kognitief nivo.
Waarom een dieet gehouden moet worden,legt de diëtiste of de
arts uit in termen als:"TTmoet wat afvallen,daarom zullen we u
een vermageringsdieet geven." Of:"We zullen u een zoutarm dieet
geven tegen de hoge bloeddruk." en:"Voor het hart en de bloedva
ten is het beter dat u een gezonde,vetarme voeding gebruikt."
Achtergronden over de invloed van een dieet op het funktioneren
van hart en lichaam kent men meestal niet.
Over de uitvoering van het dieet in de gezinssituatie wordt men
geïnformeerd door brochures en uitleg van de diëtiste.
NB. We moeten ons het volgende goed realiseren:
Het feit,dat iedere patiënt nu kan lezen en schrijven,een
enkele buitenlandse werknemer uitgezonderd,wil nog niet zeg
gen, dat iedereen schriftelijke informatie begrijpt en in
zijn situatie toe kan passen.
Kvt.vragen over de informatie kunnen altijd worden gesteld,maar
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de patient kan zich meestal nog niet precies voorstellen hoe hat
thuis zal gaan.Bovendien lijkt op dat moment niets op te wegen
tegen het feit weer naar huis te kunnen.Angst,zoals het feit,dat
man en/of kinderen het niet zullen aksepteren op de nieuwe ma
nier (mee) te eten en te drinken,en onzekerheid over hoe men
zich er bij zal voelen,komen op dat moment ( en ook vaak later)
niet aan de orde;
het evaluatieve nivo wordt in de dieetvoorlichting verwaarloosd.
Het aktieve_nivo wordt wel behandeld.De patiënt en/of zijn echtgeno^o^tfe) krijgen informatie over de manier waarop zij het di
eet kunnen uitvoeren.Konkrete oplossingen worden aan de hand ge
daan voor problemen als het bakken en braden in de juiste vetten
en pannen,het afmaken van groenten,geen aparte pot koken,het
smakelijk maken van een zoutarme voeding,enz.
Buiten de diëtiste geven de andere hulpverleners weinig informa
tie over het dieet.
Revalidatiepatiënten krijgen door Keerpunt Hartinfarkt en de
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Pip-film meer achtergronden te horen bij de maatschappelijk
werkster dan de andere patiënten.
Daar we het vermoeden hebben,dat het meer indruk maakt op de pa
tiënt,hoe belangrijk het voor hem is,zich aan een dieet te hou
den,als de cardioloog dat tegen hem zegt ipv.of naast de diëtis
te,is het zaak,dat de hulpverleners zich dit realiseren.
Zouden ze dit onderling moeten/kunnen bespreken?
Of de cardioloog in deze ( machtsv positie geplaatst wil wordren
door de patiënt,is de vraag.Enerzijds lijkt het er wel op,als
hij een dreigement gebruikt zoals:"Je zorgt maar,dat je afvalt,
anders hoef je niet meer terug te komen." Anderzijds hebben alle
hulpverleners er een hekel aan voor politieagent te spelen;ze
vinden dat de patiënt zelf ervan overtuigd moet raken te kiezen
voor zijn eigen gedrag.
De kontakten,die de patiënt heeft ivm.de begeleiding van dieetvoorschriften,zijn alle positie-gericht.Niemand van de hulpver
leners lijkt 'praatpaal' te zijn voor de gevoelens van de pa-"
ti'ént tav.zijn dieet,zijn houding en dit in relatie tot zijn om

geving.De keukenassistent lijkt de enige te zijn.Paar worden
nogal eens verzuchtingen toegeworpen bij het eten delen en af
ruimen.
Zou'de keukenassistent daar op in moeten gaan?
Is zij de geschikte persoon?

Het probleem van de meegebrachte spullen door het bezoek.
De diëtiste geeft informatie welke dingen de patiënt wel en niet
mag hebben.In een mapje van het ziekenhuis staat dat fruit,bloemen,lektuur en handwerkjes welkom zijn.Toch hebben de diëtiste
en de hoofdzuster nogal eens het gevoel voor politieagent te
moeten spelen.
^en uitgebreide folder voor het bezoek,passend bij elk type di
eet, lijkt hen zinvol.
Het model:
hulpverlener

bezoek

Als we redeneren vanuit het model van Van Beugen,is het de be
doeling, dat de patiënt een zodanige begeleiding van de hulpver
leners krijgt,dat hij leert zijn eigen situatie te hanteren.
vraag:Betekent dat niet,dat de patiënt zlef oplossingen bij de
hand zou moeten hebben,wanneer bezoek dingen meebrengt,die
hij niet mag hebben?
Het model:
hulpverlener

TTit

^ bezoek

de problemen,die er nu mee bestaan,lijkt dit nog iets erg

moeilijks voor de patiënt;hij heeft er vank de kennis nog niet
voor,en weet geen mogelijkheden hoe hij dit kan aanpakken.
vraag:Hoe zou de hulpverlening daarop in kunnen spelen?

83
Voor het niet-roken gelden dezelfde opmerkingen wat betreft de
voorlichting op kognitief^evaluatief en_aktief_nivo als die bij
de dieetnoeilijkheden gemaakt werden.
De patiënt wordt verteld,dat roken slecht voor het hart kan zijn,
en dat hij het dus beter kan laten.
Andersoortige begeleiding,bv.gesprekken over houdingen,emoties,
spanningen,relaties bij het roken,komt niét.voor;de patiënt
hoeft zich niet te realiseren wat voor funkties roken voor hem
heeft.
Roken f en niet-rokenN is een gedrag,dat dikwijls op bepaalde mo
menten plaatsvindt.Als dat ineens verboden wordt met wat voor
goede reden dan ook,dan zal de patiënt moeten Deren de situatie
op die momenten aan te kunnen.
Als hij 'smokkelt',wordt hij aangesproken - en zélf doet hij dat
ook - op zijn 'zwakheid'.
vraag: Is dit niet het enige,waarop hij wordt aangesproken?
Zouden de omstandigheden,waaronder hij rookt doorgenomen
moeten worden?
Wie zou dat met hem kunnen doen?

In het ziekenhuis komen deze problemen,die in relatie tot de
aard van de voorlichting staan,reeds naar voren.
Toch heeft de patiënt daar dikwijls niet zoveel keuze,welk ge
drag hij zal tonen.De mogelijkheden zijn beperktjhet eten staat
voor hem klaar;zich teveel inspannen zal ddór niet gebeuren;op
de kamers roken is dââv verboden.
Tn

de thuissituatie ligt dit echter heel anders.De keuzemoge-'

lijkheden en verleidingen zijn veel talrijker.Nog lang niet ie
dereen kan die situatie hanteren op het moment,dat hij het zie
kenhuis verlaat.
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III.3. De ervaringen thuis.
En clan moet men het thuis weer proberen. Le patient wordt nu
weer geconfronteerd met de gewone p.sng van zaken en hierin moet;
hij de door de hulpverleners aangeraden gedrap;sverarideringen gann
inpassen. De periode na het ziekenhuis kan men grofweg in drie
opeenvolgende fasen verdelen:
De eerste drie weken moet de ppt:>enb nog ajnsterken. Men is nog
gauw moe en de maatschappelijk werkster vertelde ons dat velen in
deze periode nogal aens depressief zijn. Deze tijd zit men nog
voornamelijk thuis. Sommigen vertelden ons zich soms zo te verve
len. Vooral met de kou durft men niet veel naar buiten. Dan duren
de dagen erg lang en kan men ook slecht slapen. Enkele patiënten
vertelden dat ze soms zo konden piekeren, over de toekomst, over
w. rken, wat zouden ze nu nog wel, en wat niet meo . kunnen en
waarom moest dit nu juist hèn overkomen. Deze eerste weken heeft
men weinig kontakt met de hulpverleners.
Als

de tijd verstrijkt begint men weer wat meer in beweging te ko

men, in de revalidatie begint men met de trainingen, men komt
weer wat meer buiten en gaat weer eens op bezoek. In deze perio
de is het de bedoeling dat de revalidant met hulp van het revalidatieteam zijn konditie gaat verbeteren en toe geat werken naar
geïntegreerde gedragsverandering, opdat hij na de revalidatie
zelfstandig een voor hem en zijn gezin acceptabel leven kan leiden.
Ook dit is nog een periode waarin men niet vrij is van klachten
als depressie en beklemming;. Iemand vertelde zich soms "net een
zieke kip te voelen". Mij ging dan '.nar stil in een hoekje zitten.
Na de revalidatieperiode gaan sommigen weer terug naar hun werk
of hebben ander werk gevonden. Anderen zijn nog naar werk ,;an het
zoeken of zullen hun verdere leven thuis doorbrengen. Het einde
van de revalidatie maakte een gerevalideerde, met wie we praatten
onzeker, depressief. Van een ander -'erd in de teamvergadering ge
zegd dat hij vrolijker en aktiever was geworden.
In de problemen die de patiënten ons v rtelden thuis te ervaren
was een duidelijke tweedeling aan te brengen; Enerzijds komt men
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praktische arol: lemen of kogaitieve veerstanden

(dieet houden is te duur, kinderen iieuoen vet nodig)" of men ver
telt dat de anderen nog vel iets "mogen nemen", anderzijds zegt
men van vrienden dat ze het niet accepteren als men zich anders
gedraagt. Zou men in het gezin gé<'n problemen met de acceptatie
ondervinden of praat men er alleen niet ovor? Lateri we eerst oens
inventariseren welke problemen de patient ervaart in een "vreem
de" omgeving waar hij mogelijk makkelijker Konflikten onderkent.
III.3•1.De ervaringen m.b,t. de sociale omgeving bulten het gezin.
Kontakt met kollega's wordt vaan erf-: gewaardeerd als men net
thuis is. Iemand vertelde dat het hem erg goed had gedaan dat hij
bezoek van het werk had gekregen. Een ander had een bloemetje
gekregen. Dat vond hij erg aardig, maar hij had liever bezoek gehad.
Dat men wat langer thuis zit wordt door kollega's niet altijd ge
accepteerd. Een kollega van een revalidant die nogal lang klach
ten heeft, had gezevd :" Als je in het ziekenhuis ligt, ben ,1e
ziek, maar als je zo thuis rondhangt niet meer."( voldoet niet
meer aan de ziekenrol, zie Parsons,pag. 3)
Een ander, die al weer werkte vertelde daarentegen dat hij zich
een volwaardig lid van de maatscha; oij voelde, maar dat de anderen
er niet mee overweg konden, volgens hem is er nog veel meer
voorlichting nodig.
t.a.v. rust/'lich. aktiviteit:
Veel patiënten vertelden dat hun kennissen hen ervan probeerden
te weerhouden te knutselen, steeds maar adviseerden kalm aan te
doen, terwijl de revalidatie juist probeert hen te aktiveren.
t.a.v. werk:
Wil men weer gaan verken, dan ontmoet men nogal eens een -fveren
de houding bij de werkgever: het bedr'jf heeft geen behoefte

an

kneuzen.
Of men ziet er zelf

eer tegenop -.an het werk te ga.an. ken is

bang weer "opgejaagd" re worden. Men vindt het moeilijk zijn nieuwe
leefpatroon in te passen j.n de werksi tua-tie. Iemand zei:" Kàlm
aandoen kan helemaal niet als /ie vrkt".
t.a.v. dieethouden:
Enkele patiënten die al jaren een dieet hadden vertelden ons da.t
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ze het op visite vaak moeilijk vonden zich aan.

het dieet ce houden

Een van hen zei:"men accepteert het gewoon niet als je niet snoept
Niet roken of niet drinken kan principieel zijn, mo ar als je niet
snoept moet je uit.lep;-ren waarom niet en dan accepteert men het
nog niet en komt aandragen ':iet voorbeelden van kennissen die ook
een dieet hebben en het toch ook namen"(voeding is een publiek
gedrag, zie Edema,pag. 9).

vertelde dat hij in 70>-< van de geval

len smokkelde als er anderen bij w. ren, hij wilde geen "spelbreker"
zijn.
Enkele, anderen vertelden ook deze moeilijkheden te hebben ondervon
den."Je moet hard voor jezelf zijn" of "je moet een tijdje volhou
den, dan accepteren ze het" volgens hen. Iemand anders zei:"Je
moet volhouden, maar wel zelf rondjes geven." Zelf nam hij dan fris
i.r-.v. alcohol en het werd volkomen geaccepteerd.
Iemand, die een p- ar weken thuis was, vetelde het erg benauwd te
hebben gekregen toen een gastvrouw sterk aandrong toch iets te
nemen wat hij niet mocht. Een ander vertelde altijd :an zijn vrouw
te vragen of hij iets mocht.Soms vond hij wel, dat hpi er op bezoek
"maar bekaaid afkwam".(Edema,premisse 5» Paë» 9) Hij had een erg
streng dieet(zgn* scheurdieet) gekregen enkele jaren terug en de
gastvrouw moest echt moeite doen iets te maken wat hij mocht. Soms
gebeurde dat, maar anderen "vergaten hem nogal eens". Hij ging er
niet minder graag om op visite, zo erg was het nu ook weer niet.
Hij vertelde dat zijn vrouw hem een makkelijke patient vond.
III.5•1•1•Achterliggende problemen.
Zitten er niet twee hoofdproblemen achter" deze klachten?
Wijzen opmerkingen als "kalm, aandoen kàn helemaal niet" of "op be
zoek kom ik er maar bekaaid af" niet op het ;.robieem:
probleem: Zelf moeten accepteren dat je gedrag moet veranderen,
leren hoe dit in te passen in je levenspatroon en leren
deze verandering positief te waarderen.(Edema premisse 6
zie pag. 9)
Daarbij, wordt dan gezegd, dat er"veei meer voorlichting nodig is",
of "je moet uitleggen da.P je niet snoept en dan nccenteren ze het
nog niet". De een wil geen spelbreker zijn, de ander is een makke
lijke patient, een derde geeft rondjes en zijn vrienden accepteren het
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Is dit niet het tweede probleem:
probleem: Bovendien nog tegenover anderen uit noeten leggen waar
om je ,je gedrag moet veranderen; hoe no et je dat u:i tleggen en hoe kan je met een gedragsverandering toch je
positie in ,1e sociale omgeving handhaven.(Edema premis
sen 4,5,6)
( daarbij moet eigenlijk bekeken worden, waarom
liet de een '.-/el lukt en de ander niet. heeft de een voor
zijn positie genoeg a au zijn persoonlijkheid en vervult
voor de ander misschien net dat borreltje of die sigaret
die hij nu niet meer mag de funk tie van steuntje bij zijn
positiehandhaving? Welke funktie vervult het roken of
het eten voor de patient?
Zijn dezelfde problemen nu te herkennen in de ervaringen van de pa
tient in zijn gezin?
III.5•2.De ervaringen in het gezin.
t.a.v. het dieet:
Het eten koken volgens de dieetvoodschriften of voedingsrichtlij
nen gaat men de eerste weken uitproberen. Sommige Datierten vers
telden ons in het ziekenhuis dat hun vrouw vast een grill gekocht
had en al aon het ui by,roberen was hoe hiermee te werken. Verder
zoekt men in winkels naar dieet:rodukten, de goede margarines,
het magere beleg e.d. (zie Van Beugen, experimenteren met nieuwe
gedragspatronen, pag. 7,8)
Voor sommigen betekende: de richtli ,nen haast geen verandering, het
hele gezin at voor die tijd al zo.
Voor anderen was het wel wennen, de smaak werd zo anders als je
weinig vet gebruikt. Enkelen ga,.n met hun vrouw samen zo eten.
Twee p ,;tienten probeerden hun vrouw,die net als zijzelf te dik aa_
ren, over te halen met hen mee te eten. Toen dit; bij de maatsch.
werkster ter sprake kwam, oraat le de vrouw van één van hen erover-heen, de vrouw van de ander vond haar man "er zo ongezond uitzien
nu 11ij afgevallen was."( de man w,s nu goed OP gewicht en voelde
zich er prima bij)
vraag : Wat zegt dit over de houd ing van de vrouw t.a.v. het dieet?
Vindt ze het dieet nodig voor haar man, voell ze het als een be
dreiging van haar eetgewoontes? Wat zoudit voor de man betekenen?
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Anderen neggen tep;en hun gezin: nenen jullie nop- maar een spek
lapje , jullie mogen heb nog.
vraap;; wat betekent daf voor her« ä «t hij hei nie!; raeer "rimg"?
Een man vertelde dat z'~n vrouw zich vrel eens schuldig voelde nis
ze van een srekla; je zat te genieten, ter'-'..'! lij een runderlapje
at. zij vroeg dan of h'j het echt niet erg vond. Hij lustte het
zelf ook graag, maar

11 je

et niet kinderachtig zijn".

vraag: wat betekent dat voor hein, no et hij zich nu ook nog flink
houden tegenover zijn vrouw? Zegt hij nee,om haar nie zier
niet te bederven of vindt hij het echt niet erg. öonnxgen
wil].en geen spelbreker zijn. Er kont niet heienaal uit hoe
hij zich voelt.
Wanneer wij patiënten vroegen of zij met het hele gezin volgens de
richtlijnen voor gezonde voeding gingen eten, werd er vaak gezogd
dat nen het voor de kinderen niet goed vond. "Kinderen hebben
toch vet nodig voor de weerstand". Veelal bleven de Liederen
volle melk drinken en voor de man (en noms zfin)vrouw)werd half
volle melk gekocht. Ook werd ons eens gevrangd of ...en niet meer
vet moest gaan gebruiken als men weer aan het werk ging, dat had
je toch nodig voor de weerstand?
vraag : wat betekent het een vetarm dieet te hebben ails je dit
denkt, houdt het dieet je slap? V/at zou uien in zo'n geval
voor hulp nodig hebben?
Bij een ander gezin eet iedereen, elke dag een ei, behalve de pa
tient, want "wij zijn niet dik" zegt de vrouw. Haar man had vroeger
al eens een vetbererkt dieet gehad, maar vas hoe langer hoe neer
met de gewone pot gaan meeëten. Tïij wil zich er nu echt aan gaan
houden, want"als je daarmee nu een nieuw infarlct kan voorkomen..."
Hij zegt dat hij af moet vallen, manr blijkt toch nogal veel te eten
ha onze uitleg wat calorieën zijn en waarom ze belangrijk zhn zegt
hij: "Ik zie dat ik gewoon minder moet eben, want overal zitten
calorieën in, vooral in vet." hven Inter vro; gt h'j of nicotine
soms ofp de maag werkt, hij heeft niet meer gerockt en hij heeft nu
steeds zo'n trek.
vraag : aan wat voor hulp heeft dit gezin nu behoefte, aan infor
matie ?
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Een ander vertelde tijdens het vooronderzoek steeds zo 'n trek in
koekjes te hebben, daar begreep hij nieOs von, dab had hij vroeger
nooit. Deze patient was nogal feschrokken van hot bloedonderzoek
dat men bij zijn familie had verricht en waarbij gebleken was, d"t
het hele gezin hofte cholesterol waar "en had. Le familie word niet
begeleid door het ziekenhuis, wat moesten die nu doen?
In het ziekenhuis had hi;" al ge ze p3 dat het hem moeilijk '.eek niet
te roken thuis,maar hij had volgehouden. Zijn vrouw probeerde hem
steeds aan de rauwkost te krijgen, maar dat was"groenvoer" vol
gens hem. Zij begreep niet & at eten zo belangrijk voor hem was.
"eten moet lekker zijn""volgens hem.
vraag : Wat voor funktie vervult eten voor hem? aan wat voor hulp
heeft hij behoefte?
t.a.v. roken:
Niet roken is voor sommigen een hele opgaaf. Soms kompenseert
men dit gemis met snoop of hartigheid. Iemnnd was $0 pond aangas
komen, nu hij niet meer rookte. Een ander vroeg zo nu en dan a n
zijn vrouw:"geef ne eens een sigaret". Zij gaf hem dan een sinaas
appel of v/at nootjes.
vraag : Kunnen ze samen niet over het premis van een sigaret praten?
Is een sinaasappel het juiste antwoord of wil hij. over zijn
gevoel op dat moment praten?
Sommigen vertelden na 5 maanden nog steeds trek in een sigaret
te hebben. Enkelen willen weer gaan roken, anderen kompenseren
met snoepen. Iemand zag dat dat jezelf voor Cle • ek houden is:
"Als je snoepje op. is, heb je weer trek in een sigaret, dus je
kan not zo goed niet snoepen."
Vraag : Wat heeft de sigaret voor funktic voor de patient?
t.a.v. werken/lich. aktiviteit:
Het kan ; en hele ommekeer zijn voor de no tient en zij,n gezin, wan
neer hij uit het ziekenhuis thuis komt. Opeens aordt hij gekonfronteerd met het gezinsleven overdag, het werk van zijn vrouw overdag.
Iets wat hij d- ervoor misschien incidenteel eens zag, omdat hij
overdag aan het werk was. Ook de vrouw heeft nu opeens de hele
dag haar man over de vloer. Een vrouw vertelde veel meer te zijn
gaan roken sinds haar man thuis was.
Vraag : Hoe ervaren man en vrouw het, zoveel samen thuis te zijn?
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lemoi.d vond dat je als hart atient zo inet je eip;en lic'r.a; m he zig
was, een ander vond de tijd zo langzaam gaar na bij niet i,ieer
werkte. Verschillende patiënten konden er volrens de mantseh.
werkster slecht teren zo thuis te zitten. Ze wilden het liefst
zo snel mop;elijk weer wat werken. Een p- tient had veel last v i
depressiviteit toen zijn kinderen in de paasvakantie thuis waren,
d-"t was te druk voor hem.
De trainingen ervaren velen als ren uitje, zo vertelden y.e ons.
Je was er eens uit, je zag wat andere revaldanten met wie je
ervariugen uit Kon wisselen en je krijgt weer wat meer zelfver
trouwen als je merkt dat je hoe langer hoe meer kan.
In de teamvergadering werd nogal eens verteld dat de vrouw nogal
anrstig was als haar man ging trainen of weer op het werk ging
kijken. Een vrouw had gezegd:"Als hem wat overkomt; voel ik me
schuldig dat ik hem heb laben ga n".
Vraag: Is dit een tweestrijd? Aan de ene kant wil ik mijn handen
vrij hebben in huis, aan de andere kant voel ik me schuldig;
als er iets gebeurt, omdat ik hem uit huis wilde hebben?
Wie is verantwoordelijk voor het gedrag van de man?
Het wordt niet duidelijk of dezelfde problemen van acceptatie en
niet uit kunnen leggen aan andoren ook in het gezin spelen.
Zitten ze mogelijk verborgen achter opmerkingen als"ik ben veel
meer gaan roken sinds mijn man thuis is" of "jullie mogen nog een
speklapje", kan men moeilijk praten over zijn gevoelens ten aanzien
hiervan ? Dit is voor ons niet na te gaan en kan alleen maar •
duidelijk worden in een gesprek met do patient.
Bespreking.
Als de patient moeilijk kan praten over zijn gevoelens t.a. v.
gedragsverandering is het de vraag welke invloed dit heeft op
het veranderen van zijn gedrag. Volgens Van heugen moet men op
alle drie do dimons.i es:kennis, gevoelens en aktiviteit achter de
gedragsverandering s baan vóór deze een geïntegreerd, deel van het
; ; od raig kan gaan vormen. Op welke dimensie heeft de patient hulp
nodig en op welke dimensie krijgt hij hulp?
Kaast de drie dimensies van Van Beugen kijken we ook naar de per
missieve dimensie: Wordt de patient ook geleerd hoe hij de gedrags-
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Verandering uit moet leggen en moet hanteren in relatie met z'. r.
sociale omgeving? Waar wordt de hulp ne pre ven in het model:
hulpverlener

patient

den

iC ognitieve )
evaluatieve) dimensie (permissief
aktieve

)

Laten we de hulp eens inventariseren.
III.4.1.De hulp van de diëtist.
Zoals in het hoofdstuk "de patient in het ziekenhuis''1 reeds is
"beschreven geeft de diëtist in het ziekenhuis vnl. informatie
over bereiding en produkten. Wanneer de revalidant bij het vooron
derzoek met z-ijm echtgenote bij haar terugkomt worden vaak '-'eer
dezelfde vragen gesfceldals in het ziekenhuis,naast vragen over
de bereiding. Volgens het schema van Van Beugen kan men dit in
terpreteren als reduktie van dissonantie: Men heeft nieuwe infor
matie gekregen en checkt nu of men het goed begrepen heeft.
Als er klachten waren dat men het toch nog niet zo lekker vindt
gaf de diëtist vaak suggesties voor kruidengebruik of hapjes
waarmee men het lekkerder kan maken. Vraagt men met zulke klrjch
ten om informatie of verlan; t men hulp bij het accepteren van het
dieet (de evaluatieve dimensie)?
Wanneer men vertelt dut het zo moeil'jk is om op visite verboden
dingen te weigeren wordt aangeraden het minst slechte te kiezen
of gezegd dat een keert,je smokkelen niet zo erg is. Wil de revalidant dat horen of wil hij horen hóe hij het aan moet pakken zó
te weigeren dat het wordt geaccepi' erd?(de permissieve dimensie)
Aan patiënten die erp: zijn gaan snoepen omdat ze moesten stoppen
met roken geeft de diëtist advies wat zij het beste kunnen nemen
om niet te veel aan te komen. Is dat de informatie die men van
haar verlangt? Wat voor funktie heeft ro^en voor de patient, moet
dat niet bespreekbaar gemaakt worden?
IIIt4.2. De hulp van de cardioloog.
T'jdens de revalidatie nesi.reekt de cardioloog verschillende keren

met de revalidant zijn situatie. Enkele revalidanten vertelden ons
dat ze de cardioloog vr.n de revalidatie "het meest menselijk"
vonden van d>e drie c...rdiolof-ren : "Hij heeft de meeste aandacht voor
<je, de anderen letten alleen maar op het lichaam".( sociale versus
professionele dimensie, zie Nuyens, nag.5).
Vaak tracht hij de revnli ant langhaam het gebruik van kalnerende
middelen te ontwennen om hem te lereu vre er meer indrukken uit de
omgeving te verkerken. Soms vragen revalidanten hun huisarts dan
weer om kalmerende middelen, zodat deze opzet mislukt.
Waaraan ligt dit? Wordt met de revalidant deze therapie ook be
sproken en woudt hem gelèerd hóe t.e reageren op de impulsen uit
zijn omgeving?
t.a.v. dieethouden: Een .revalidant werd doorgestuurd naar de di
ëtist omdat hij niet '-'as afgevallen. Hij. had zich precies aan het
dieet gehouden en had bijna ruzie gehad met de cardioloog omdat
deze zei dat hij zich er niet aan had gehouden. Hij bleek een oran
je lijst (advies voor gezonde voeding) te hebben. Deze lijst is
helemaal niet bedoeld om af Le vallen, hoe zou een patient zich
voelen als hij een "verkeerd" dieet heeft gevolgd? Is de cardio
loog zich bewust welk dieet hij geeft, als hij de patient een oran
je lijst meep;eeft?
Enkele revalidanten vertelden onsjvroeger al eens naar huis te
zijn gestuurd met de oadracht : "Je zorgt macr dat je afvalt, het
kan me niet schelen hoe (welke cardioloog dit gezegd heeft is
ons onbekend) het was hen niet gelukt, w'anron niet? Wat voor
hulp heeft de revalidant nodig om af te vallen en op welke dimen
sie wordt hier hulp gegeven?
t.a.v. roken: De cardioloog adviseert de revalidant in één keer
te stoppen met roken en niet langzaam te minderen. Hij wijst hem
er ook op dat het lang kan duren vóór ze reen behoefte meer aan
een sigaret hebben. Dit Ls hulp op de aktieve dimensie,

l'jkt

het. wordt er ook hulp gegeven op de kognitieve dirken sie(w arom
is roken schadelijk voor het hart), op de evaluatieve(hoe ervaart
de patient het niet te roken) en op de permissieve dimensie(hoe
weiger ik als er sigaretten worden a nggboden)?
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111.4.3. De hulp van de fysiotherapeut.
In de trainingen heeft de revalidant veelvuldig kontakt met de
fysiotherapeute. Zij voelt de pols en leert hem zijn grenzen te
kennen.
Veel revalidanten vertelden de trainingen erg fijn te vinden.
Ze kregen er weer zelfvertrouwen door.
In de teamvergadering vertelde de fysiotehrapeute verschillende
keren dat een revalidant haar een probleem had verteld. Hieruit
kan men konkluderen dat veel revalidanten relatiegericht tegen
over haar staan.
111.4.4. De hulp van de maatschappelijk werkster.
De maatschappelijk werkster heeft al vóór de patient naar huis
gaat benadrukt dat hij met alle probleempjes kan komen of op
bellen.
Tegen iemand die vrceg wat hij nu moest doen als er weer iets
gebeurde, zei ze :
1. nitrobaat nemen

-

gaat het niet over dan

2. huisarts bellen

-

wil deze niet komen dan

3. de revalidatie bellen .

Er móét iemand komen. Neem er

geen genoegen mee als de huisarts zegt dat je de volgende dag
maar op het spreekuur moet komen.
Ze adviseert de mensen niet te luisteren naar goedbedoelde
raadgevingen om toch kalm aan te doen. Tegen een patient zei ze:
deze eerste weken moet U wel wat beweging nemen

U moet niet de

hele dag stil in een stoel zitten. U mag gerust de gordijnen
dicht trekken, maar schiet er een haakje los, dan moet U er
niet bijklimmen om dit boven Uw hoofd weer vast te maken. Toen
hij vroeg of hij nu echt 's middags naar bed moest, zei ze :
Het gaat erom dat U rust, even ligt. Als U beneden een bank
heeft en het is rustig in huis, kunt U best beneden liggen.
Maar komt er dan een kollega van U, dan zegt U : Leuk dat je
er bent, joh, maar ik moet net rusten, ik ben nog aan het
genezen. Praat even met m'n vrouw, dan zie ik je over een half
uurtje. En dan gaat U wel naar boven.
Is de revalidant weer zover dat hij wil gaan werken, dan wordt
dit in het revalidatieteam besproken. Als het medisch gezien
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kan, wordt de patient gestimuleerd kontakt op te nemen met zijn
werkgever. Ziet de patient hierbij problemen, dan gaat de maat
schappelijk werkster met hem mee of neemt zij kontakt op. Is het
noodzakelijk ander werk te zoeken, dan probeert men ook de
patient zoveel mogelijk zelf te laten doen. Het kontakt met de
sociale instellingen of de geneeskundige dienst verloopt dan
vaak via de maatschappelijk werkster.
Enkele revalidanten zeiden ons dat de maatschappelijk werkster
zulke "praktische" hulp geeft. Duidt dit er niet op dat zij hen
leert hun situatie te hanteren, hun suggesties geeft hoe ze met
hun nieuwe gedrag tegenover de buitenwereld moeten reageren.
Model :
hulp gezin
hulpverlener
hulp patient

sociale omgeving
hulp

De maatschappelijk werkster vertelde ons dat iemand had opgebeld
dat hij niet naar de training durfde^niet lekker was. Ze had hem
gevraagd even langs te komen. Hij bleek wat depressief. Nadat
ze samen hadden gepraat en zij zijn pols gevoeld had, was hij
toch gaan trainen. Een ander had haar gezegd dat hij weer wilde
gaan roken.
Iemand zei over haar :het is zo'n fijne vrouw, ze begrijpt
meteen wat je bedoelt.
V/ijst dit er niet op, dat de revalidanten relatiegericht zijn
bij haar en dat zij de evaluatieve dimensie bespreekbaar m

kt,

ingaat op de gevoelens die liggen achter de praktische en doeproblemen ?
Gebeurt dit ook bij niet-roken en dieet houden ?
Als we nu de hulp die de revalidant krijgt overzien, dan blijken
er toch wel verschillen te zijn in de dimensies wa.irop hij van
de verschillende hulpverleners hulp krijgt op de diverse pro
bleemgebieden. Waaraan zou dit te wijten zijn ? Aan de persoon
lijkheid, de opleiding, het beeld dat de patient heeft van de
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funktie van de desbetreffende hulpverlener ?
Wat zou hierin moeten veranderen en hoe zou dit kunnen
gebeuren ?
III.5• Situatieschetsen van enkele patiënten.
van Beugen

Mw.N.

uitgangs
situatie

net 50 jaar.
Sociale situatie : alleenstaande vrouw,
2 kinderen - beide thuis wonend,
dochter + 17 jaar , is op de "huishoudschool"
zoon

+ 20 jaar,

net uit militaire dienst,
loopt in W.W.

Mw.N. deed het huishouden en was daar erg precies
in, ze kon "geen stof zien liggen".
Ze rookte zwaar.
Fysiek : ze had al jarenlang klachten gehad; af en
toe kwamen er pijnaanvallen, die in haar benen be
gonnen en naar boven in haar hele lichaam trokken
tot haar borst. Ze ging dan liggen en ze had wel
eens gedacht dan dood te gaan. De pijn trok lang
zaam weg.
De huisarts had niet kunnen vinden wat het was.
De laatste weken voor haar infarkt was ze ont
stellend moe

Ze sliep ook overdag erg veel.

Mw. N. heeft een dikke maag en buik, verder is ze
kennis

niet dik over haar lichaam. Ze begrijpt niet hoe
dat kan, en denkt dat ze één van de weinigen is,
die dat hebben. Ze heeft het zich erg aangetrokken
dat een arts eens tegen haar gezegd heeft :"U bent
net een augurk, een dikke romp met dunne pootjes."

gewoonten

Ze was gewend vet te eten, 's morgens niet te
ontbijten, daar ze dan geen trek had, en 's avonds
bij een borreltje nogal eens wat te eten.
Behalve in haar huishoudelijk werk had ze zeer
weinig lichaamsbeweging : ze liep dagelijks een
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medicijnen

Ze slikte al lang valium en kreeg op verzoek zo weer
nieuwe.
Half februari '76 kreeg ze haar infarkt. Opname.
Ze vindt het eten in Ziekenzorg niet geweldig.
Had geruchten gehoord dat het in Stadsmaten beter
(at lekkerder) was.
Mw. N i-s erg geschrokken

van haar infarkt, maar

vond het toch niet zo gek dat het haar overkomen was
gezien haar jarenlange klachten.
permissief

Ze wil afvallen om haar buik kwijt te raken, maar

klimaat

denkt dal? het er niet af kan. Spreekt met de diëtist
af dat ze een 1000-kcal. dieet krijgt in het zieken
huis.
Het lijkt haar onmogelijk thuis 'smorgens te kunnen
eten."Dan heb ik geen trek" "In het ziekenhuis krijg
je niet anders, dan eet je wel, maar thuis leef je
in een heel ander ritme."
De diëtist kan haar ervan overtuigen dat het weinig
zin heeft iemand in het -iekenhuis op een 1000-kcal.
dieet te zetten, zodat je er al wat aan went, als de
patient het thuis verder ook niet zou proberen.
Dat vond mw. N ook. Ze zou het thuis ook proberen.
na + 1 week:
de keukenassistent heeft met toestemming van mw. N
de eetkaart verandert in de gewone hoeveelheden (zon
der de diëtist op dat moment te waarschuwen). Mw. N
had haar nl. alle dagen uitgevloekt, dat ze haar Le
weinig gaf. (Zij moet het eten uitdelen) "Geef me

evaluatief
moment

g.v.d. suiker in mijn thee'.' "Nou moet je me meer stoet
,
-i „ ,
,
geven, anders lflat ik het; mijn zoon meenemen."ed.
Als de diëtist dit merkt, vraagt ze mw.N waarom ze
de eetkaart heeft laten veranderen. Mw.N zegt, dat
ze er niets van gemerkt heeft, dat dit gebeurd isj
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positie
gericht

^ ^

ze

toch op
dieet staat?
1

Als de diëtist het verhaal van de keukenassistent
vertelt, praat rnw.N daar overheen en komt met aller-

evaluatief lei punten aan, die het haar onmogelijk maken zich
moment

thuis aan het dieet te houden. Maar ze wil wel afval
len.
- denk eens aan mijn kinderenJ Die moeten toch een

L

goede maaltijd krijgen?
- denk eens aan mijn porternonnaiei Ik heb niet zoveel
geld voor een dieet.
nog geen
uitdoven
van oude
gewoontes

- wat zullen mijn kinderen wel denken, als ik met een
dieet thuis kom.
- weer het punt 's morgens niet te kunnen eten thuis.
Toen deze dingen doorgesproken waren, moest de diëtist
de eetkaart maar weer veranderen.
na weer + een week:
Mw. N lijkt gemotiveerd. Bij de wekelijkse gewichtkontrole was er 1 kg af, die gaf haar moed (het kan wél),

meer open Ze vertel., over haar dochter, die ia erg dik, dat zou
niet door het eten komen, maar door het drinken

.

(+ 1 fles frisdrank per dag). Die moet nu ook maar eens
stoppen en met haar mee doen. De diëtist versterkt dez
motivering.
Haar zoon redt zich goed in net huishouden, heeft mw.N
het roken thuis verboden. In het ziekenhuis heeft ze e
uitdoven
oude
gedrag.

geen moeite mee. Hij zal een ventilator in het raam ma
ken, zodat mw.N niet meer in een rokerige kamer hoeft
te zitten.
Mw.N vindt dat ze haast geen kontakt' heeft met de dok
ter. Hij heeft haar wel goed geholp: n en verteld dat de
genezing bij haar wat langer duurt dan bij de meeste an
deren, omdat ze na haar infarkt nop; 'hartkloppingen'
heeft gehad.

:ennis

Mw.N weet niet wat een hartinfarkt precies i;
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Ze zou graag thuis beter willen worden, daar de
narigheid, die ze om haar heen ziet, haar bedrukt
maakt.
Een p;.r r dagen later (twee dagen voor • ntslag):
permissief

Ze heeft van diëtist haar dieetlijstje gekregen en
ze is vast van plan de regelmaat, zoals ze dat hiet
gewend is, thuis te blijven volhouden.

kognitieve Ze zegt echter ook:"Maar thuis eet je natuurlijk niet
dissonantie
zoals hier, geen bloemkool uit net water, maar met
boter of een sausje enzo. Je hoort groenten immers
met boter af te maken? Thuis smokkel je wel hoor,
dan is alles veel lekkerder."
En:"Mijn dochter raoet er ook aan geloven, we gaan
samen op dieet."
Vraag: "Krijg je een hartinfarkt d<Jor een verkeerde
voeding? Daar geloof ik niks van."
Mw.N ziet het niet zitten dat ze zich niet meer zo
druk zou kunnen maken over het huishouden."Jullie
defensieve
identifikd
b i-0

jongeren zijn daar misschien makkelijker in, maar als
^ sto:p z^e liggen, dan ziet een ander dat toch ook?"
De diëtist za\ haar onder kontrole houden(poiiklin.)
lis + 1 maand thuis:
1

kontrole bij de diëtist: Mw.N is gegroeid op ha„r

verrnageringsdieet en weegt nu meer dan toen ze opge
nomen werd. Ze begreep er niets van, ze had zich er
toch aan gehouden, zei ze. Kon het niet aan de weeg
schaal liggen?
nu gesloten Ze had geen moeilijkheden ondervonden thuis met het
defensief
dieet en ze had geen vragen. Ze at wel 's morgens
Ze dacht dat zich toch maar strenger aan het lijstje
te houden, want thuis smokkelde ze wel.
Langer hebben we mw.N niet kunnen vervolgen. Dit waren twee en
een halve maand van een vrouwel'.ke hartpatiënt, direkt na ha r
hartinfarkt; iemand die zich een totaal ander voedings- en akti~.
viteitenpatroon zal moeten aanleren dan ze gewend was. Ze miste
de kennis vooraf, maar ook na haar infarkt orn de voeding in de
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kontekst van haar ziekte en toekomstige leven te kunnen plaatsen,
(kennis is niet e n voldoende, maar wel een noodzakelijke falctor
voor gedragsverandering) Daar ze niet gerevalideerd werd kreeg
ze de informatie van keerpunt Hartinfarkt en de PIP-film niet
De keer dat de diëtist met mw.N sprak n.a.v. het laten verande- .
ren van de

'.tkaart, had het evaluatieve aspekt waarschijnlijk aan

de orde kunnen komen of moeten komen, Stelde de diëtist zich op
dat moment niet te positiegericht (als politieagent) op, door
te vragen waarom ze dat gedaan had? Was een andere benadering
niet noodzakelijk? De gevoelens en houding t.a.v. het dieet had
den misschien duidelijk kunnen worden, m.n. voor mw.N zelf.
Zeer waarschijnlijk zou mw.N thuis in een voor haar bedreigend
milieu terecht komen met haar dieet, daar zowel zoon als dochter
er geen aanleiding toe zagen mee te doen. De struktuur van het
gezin werkte niet mee. Kan mw.N à e e situatie aan? Wist ze wat

a

ze kon zeggen en doen, als de kinderen het er niet mee eens waren?
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van Beugen

hr.C 3^ jaar.
sociale situatie: getrouwd, 2 kleine kinderen.
hr.C is aannemer, het bedrijf is net een BV gev/orden
op het ir.oment dat hr.C opgenomen wordt. Hierdoor "
komt hij in aanmer ing voor een uitkering.
fysiek: hr.C was in Ziekenzorg binnngebracht en was
er op dat moment erg slecht aan toe. Er is een <.
catheterisatie uitgevoerd, en op dat moment trad er
een hartstilstand op. Hr.C is toen akuut haar
Utrecht getransporteerd, waar een operatie is ge
pleegd. Deze is goed verlopen.
Hr.C is op zijn werk onwel geworden en in Utrecht
weer bij kennis gekomen. Die ervaring en het feit het
aan zijn hart te hebben, deden hem ontzettend schrik:
ken.
psychisch:Hr.C was altijd a$. een zeer drukke en ner-:veuze Ran, kan moeilijk iets uit handen geven en geen
ogenblik stilzitten. Het werk ging voor het gezin.
Zijn vertrouwen in de hulpverleners ligt voor een deel
in Enschede, voor cendeel in Utrecht; hij heeft het
daar moeilijk mee, vindt dat hij niet in beide tegelijk
vertrouwen kan hebben.
Na zijn periode in Utrecht is hr.C in Ziekenzorg
gerevalideerd en zijn de punten roken, eten, bewegen,
de spanningen e.d. met hem doorgepraat door de maat
schappelijk werkster. Hij heeft tevoren met haar de
PIP-film gezien en doorgesproken.
Hij is nu 8 maanden zoekend naar zijn eigen weg. Doet
het werk wat hij vroeger in de avonduren deed. Zijn \
vroegere taak kan hij niet meer aan, zodra hij zich
inspant krijgt hij beklemmingen. Zijn broer is in de
zaak gekomen en heeft de belangrijkste taken overge
nomen.
Hr.C heeft echter nog steeds pijnen. De cardioloog
vermoedt thoraxpijnen (na de operatie), maar hr.C ge
looft dit niet. Men wil in Utrecht wel een coronariografie doen, maar deze (agressieve) manier om zeker
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heid te geven heeft hr.C algewezen :11 Toen was ik ook
bijna dood." Hij zoekt nu zelf naar zekerheid, komt om
de paar &agen langs bij de maatschappelijk werkster
met een of andere vraag. Heeft al een paar keer een
ECG laten maken. Vindt dat nitrobaat niet helpt.
Wat betreft verschillende gedragsaspekten:
Hr.C wil niets horen over "stoppen als je pijn hebt"
"luisteren naar je lichaam","rustig aan doen", "op je
kennis

voeding letten". Hij kent alle adviezen en weet ze te

evaluatief plaa"tsen i-n de ziekte, maar weerlegt ze met argumenmoment
ten als:"je kan de zaak toch niet zomaar laten lopen,
authentieke lk
., moe .
„
n
"t wel" en "dan heb ik geen leven
meer", zei
i"spuxi s
steeds"ja, het is wel goed".
Over de samenhang tussen de

spanningen en beklem

ming wilde hij niets horen:" Ze kunnen wel zeggen
dat iltf me niet druk moet maken en me niet moet op
winden en haasten, maar die pijn komt niet zó maar,
dan is er iets niet in orde".
Dit ratelt hr.C op, terwijl hij over zijn woorden strui
kelt _en de ene sigaret na de andere opsteekt. Bij een
vraag over het roken, wil hij niet zeggen hoeveel hij
ï*ookt (voelt hij zich bedreigt?),. Hr.C was even ge:- .
stopt na de operatie, maar door de spanningen weer
kognitieve begonnen. Hij veg^elde zelf dat hetslecht voor je
dissonantie ,
, ,
hart kan zijn.
Slechts toen er over de financiële kant van de BV
werd gepraat werd Hr.C even rustig. Er kan nu niets
fout gaan en daar was hij gelukkig mee.
Zekerheid over zijn ziekte/lichamelijke toestand heeft
hr.C niet, waardoor hij buiten het ziekenhuis om naar
een 'kwakzalver* of1 'homeopaat' is gegaan. Deze gaf
evaluatief
moment

hem Stoferal als medikament. Met een zeei omzichtig
verhaal heeft hr.C toch eerst gevraagd in Ziekenzorg
of hij dit wel gebruiken mocht.
Volgens de cardiologen helpt het niet, maar kan het
geen kwaad, dus verbieden ze het niet."Als het psy
chologisch zou helpen heeft het toch zijn nut."
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Toch gaat Hr. C zelf steeds meer geloven, dat de
pijnen door de spanningen komen. Ook de cardioloog
twijfelt of het (alleen) thoraxpijnen zijn. Ze zijn
heviger bij inspanningen. En die laat Hr.C niet,
hij vindt dat hij toch in de zaak noet helpen. Toch
zal hij ook proberen zijn gezin wat meer centraal
te stellen. Zijn vrouw is onder behandeling van een
Duitse arts, doordat ze nog niet over de klap heen
is, vertelt Hr. C.
De voornemens van de Hr. C lijken hoopvol. Een in
tensieve begeleiding (motivering en versterking van
ideeën), m.n. op het evaluatieve nivo, zal waar
schijnlijk zeer noodzakelijk zijn, terwijl Hr. C
eigenlijk al "uit de reval" is. Door zelf steeds
langs te komen is dit bij hem toch nog mogelijk.
Hij selekteert sterk wat wel of niet goed voor hem
is (op zichzelf is dit goed en logisch !), maar
motiveert dat dan dikwijls met tegenstrijdige be
weringen,(kognitieve dissonantie).
Hij zal b.v. blijven roken en de "Gezonde Voedings
adviezen" in de wind slaan, daar je anders "geen
leven hebt".
Het is niet zo, dat het een gemotiveerde keuze is,
zoals : ik rook en blijf vet eten, ook al zou ik
daardoor kort(er) leven.
Het revalidatieteam blijft hem vervolgen, maar
vindt dergelijke "gevallen" erg moeilijk.
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van Beugen

Hr.L

45 jaar

sociale situatie: getrouwd, 2 kinderen - 6 en 14 Jaar.
werkt in een garage en staat daar waarschijnlijk
bloot aan relatief hoge C4?-gehaltes. Kent door zijn
werk enkele doktoren.
fysiek : had al een tijd klachten. Eén van de doktoren,
die hij via zijn werk kent, heeft hem verteld dat hij
het waarschijnlijk aan zijn hart had en hem aangera
den naar zijn huisarts te gaan. Deze geloofde eerst
niet dat het van z'n hart kwam, maar raadde hem,
toen de klachten erger werden, aan eens naar de
specialist te gaan. Toen hij daar donderdags kwam,
bleek hij de zondag ervoor een infarkt te hebben ge
had. Hij was erg geschrokken toen de specialist hem
had gezegd : "Je hebt geluk gehad dat je nog leeft,
dat is een kans van 50% geweest."
Was te dik (25 - $0 Kg. te zwaar) en had al eens ge
probeerd af te vallen. Houdt van wandelen en fietsen,
maar moest na 10 minuten stoppen wegens kortademig
heid.
gewoonten

rookte veel.
Was gewend overdag niet veel te eten of drinken.
Maar 's avonds at hij veel en ook vrij vet ; zijn
üevelingskost was bruine bonen met spek.
Opname. krijgt licht Na-beperkt vermageringsdieet.
Wanneer de diëtist de anamnese afneemt, gaat hij er
van uit dat hij thuis weer aan het werk is, met be
trekking tot zijn dieet.

permissief
klimaat

Wil er in het ziekenhuis wel hard tegenaan met ver
mageren - "Nu moet je het waarmaken". Hier lijkt het
ook niet zo moeilijk niet te roken,

aktief

valt de eerste week niet veel af. Blijkt 20 manda
rijnen op een dag te eten, omdat hij zo'n honger
heeft. Wist niet dat dat veel calorieën geeft.
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krijgt
informatie

Wordt aangemeld voor de revalidatie.
^^gc^appei
werkster van de revalidatie is
bij hem geweest en heeft hem verteld wat een hartinfarkt is en wat te dik zijn voor het hart betekent
"denkt U nu eens aan 10 Kg. vlees, hoeveel bloed
daardoor heen moet worden gepompt door Uw hart."
De dietiste heeft hem het dieet uitgelegd.
Hierna hebben wij een gesprek met hem :
het gaat goed met hem - in 1 week is hij 5 Kg. afge-

authentieke vallen. Hij kan het nu al merken : hij loopt nu
respons
zonder beklemd te raken twee trappen op, dat kon
hij een jaar geleden niet. Hij vindt dat logisch,
"als je kijkt hoeveel 5 Kg. vlees is, wat je meege
dragen hebt en hoeveel bloed daar voor nodig is,
dan zie je hoeveel werk je hart extra te doen had."
reduktie
Hij is blij dat hij nu weet wat een hartinfarkt is.
siddonantie
De maatschappelijk werkster had ook gezegd : "U weet
nu waar U aan toe bent ; U bent een gewaarschuwd
mens. Als U pijn krijgt weet U dat U rustiger aan
moet doen, terwijl veel van Uw kollega's dan door
gaan."
open

Thuis wil hij nu beslist doorgaan met het dieet en
met niet-roken. Hij lust alles wel en het lijkt hem
niet zo moeilijk zijn dieet te houden. Zijn vrouw
zal wel apart voor hem gaan koken, als hij tenminste
zoutarm moet blijven eten.
Bij ontslag : hij wil het wel proberen op dit dieet
thuis en hij komt over £ 2 maanden terug voor
kontrole.

experimen
teren met
nieuwe ge
drags
patronen

Vooronderzoek : Hr. L is nog steeds gemotiveerd om
zich aan zijn dieet te houden. Heeft het af en toe
wel eens moeilijk, maar dan verbiedt zijn familie
hem wel iets te nemen, wat hij niet mag.
Doet veel aan lichaamsbeweging.

negatieve
Hij wil weer gaan roken, heeft hij tegen de maat
independenschappelijk werkster gezegd. Deze heeft het hem ten
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stelligste ontraden, mede gezien zijn werkomgeving
met hoge CO-concentraties, en de gevaren ervan uit
gelegd.
Tijdens en na een training : Hr. L heeft veel meer
honger tussendoor; is veel buiten, fietst zo'n 2 - 3
uur per dag en doet dat met veel plezier. Valt wel
goed af, maar het gaat nu langzamer: nam nu eens een
appel of een boterham tussendoor. Vindt zelf de
"stok achter de deur" van de controle bij de dietiste
wel prettig. Denkt zelf op een 800-cal. dieet te
staan. Tot nu toe zijn er al 15 Kg. af en hij is
daar wel blij mee-, hij beweegt zich veel makkelijker
en kan weer "gewone" kleren aan; eerder moest hij ze
apart laten maken. Er moeten nu nog zo'n 10 Kg. af
evaluatieve voor hij op het streefgewicht is. Heeft nu echt een
ondersteu
opkikkertje nodig. Aan het eind van het gesprek zegt
ning
hij dat het wel zal lukken met het dieet. Hij zal
ook niet meer gaan roken.
Onderzoek : De bloedwaarden en de bloeddruk zijn nu
relatie
gericht

goed. Hr. L doet het erg goed in de training en werkt
erg positief in de groep. Heeft daar een stimulerende
werking op de anderen en de onderlinge verstandhou
ding. Hij pakt van de hulpverleners elke hulp met
beide handen aan en probeert het zo goed mogelijk te
gebruiken. Hij werkt nog niet, maar wil wel weer
eens wat gaan doen; het wordt hem nog even afgeraden,
tot de trainingen afgelopen zijn.

positieve
identifi
catie

Hr. L wil hier wel aan. Zal aktief meewerken zijn

evaluatief
moment

Kontrole bij dietiste : Goed afgevallen. Hij vraagt

leven zo gezond mogelijk in te delen. Geen kort
ademigheid meer.
zich af of dat zoutarme nu nog lang moet; dat vindt
hij toch niet zo lekker. Het volhouden niet méér te
eten blijft moeilijk. Thuis helpt men hem goed.
Hr. L zal spoedig weer halve dagen gaan werken; is
bang dan er bij neer te rollen als hij niet méér
zal eten.
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Team-vergadering:
Goed kontrole-onderzoek. Moeilijkheden bij het
volhouden van het dieet. De dietiste zal erop blij
ven letten. Gaat de volgende keer "uit de training".
We zijn benieuwd hoe het hem verder zal vergaan in
het proces van gedragsverandering. Alle faktoren
werken bij hem in de goede richting voor gedrags
verandering', zowel de cognitieve, als de evaluatieve
en aktieve aspekten zijn in de begeleiding aan de
orde gekomen. Zijn gezin steunt hem elke dag en het
revalidatieteam geeft hem zo nu en dan een extra
steuntje door informatie (gevaar van sigaretten),
aandacht en training, waar hij om vraagt.
Er zijn weinig tegenwerkende faktoren te bespeuren :
Hij kan zijn werk weer gaan doen als hij uit de
revalidatie komt en hij merkt de resultaten van de
verandering in zijn levenswijze en ervaart die als
positief (wilde eigenlijk al voor het infarkt dit
einddoel, maar er was niet zoveel aanleiding te gaan
veranderen).
De ont

was bij hem al aan de gang; het infarkt

bracht hem in de fase van de beweging. De informatie
en persoonlijke gesprekken brachten een reduktie van
dissonantie en het experimenteren met nieuwe gedrags
patronen.
Was hij in het ziekenhuis positiegericht door het
éénrichtingsverkeer van de informatie, in de revali
datie ontstond er een tweerichtingsverkeer en werd
hij daardoor meer relatiegericht ? (Vooral met de
maatschappelijk werkster).
Heeft nog veel steuntjes nodig, is nog niet aan een
autonome houding met betrekking tot zijn gedrag toe.
Hr. L is iemand, die zelf over zijn gevoelens begint
te praten (het waarderen weer zonder hijgen een trap
op te kunnen lopen, de kleren van z'n zoon weer aan
te kunnen, het moeilijk te vinden op de momenten dat
hij honger kreeg wat hij moest doen).
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Zou dit een voordeel zijn in het proces van gedrags
verandering ? En dit versnellen ? Komen deze dingen
(evaluatieve dimensie) anders niet aan de orde ?
Hr. M.
uitgangs
situatie

sociaal milieu: heeft een groentezaak; jonge kknderen
thuis. Zijn huwelijk is niet erg goed. In december
infarkt na dronkenschap.
Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis krijgt hij
een calorie-beperkt dieet. Hij zegt niet te weten,
dat hij moet afvallen. Denkt zelf, dat hij een zout
arm dieet heeft, vindt alles zo flauw. Wat zout lost
dit op. Als de die biste even langs gaat om te vragen
hoe het gaat en of er nog vragen zijn, reageert hij :
"Bent u daar nu alweer, dat is nu al de 4e keer !"
Hij voelt zich blijkbaar gekontroleerd.
Hr. M krijgt sla extra, daar hij erg kieskeurig op
de groenten is, maar eet ook dat lang niet op. Hij
is het niet gewend zonder olie, het smaakt zo zuur.
Bittere andijvie en lof laat hij staan. Bij de vrouw
thuis smaakt het allemaal niet zo gestoomd. Hij is
dol op champignons met uien. Zijn vrouw neemt dat
voor hem mee op bezoek. Bij het ontslag zegt hij,
dat hij thuis altijd drie biertjes per avond drinkt
(volgens zijn vrouw zijn het er zes plus nog enkele
cognacjes). Hij wil niet verder verminderen dan tot
één per avond.
Vooronderzoek (29-12)
Hr. M heeft 2e kerstdag een licht recidiefje gehad.
Hij is niet afgevallen. Zegt dat hij zich aan het
dieet houdt en 1 pilsje per dag drinkt. Op dit dieet
zou hij beslist moeten afvallen. Op onze vraag, of

positiegericht

hij een dieet belangrijk vindt, antwoordt hij :

evaluatief
moment

Hij vindt het erg niets te mogen doen; de tijd

"Het moet van de dokter voor het vet van het hart."
kruipt, vooral als je gewend was thuis nooit een
moment rustig te zitten.

lOß

Hr.M had altijd in Glanerbrug gewoond; werd door
schulden gedwongen te verhuizen naar Wesselerbrink
(een flat). Zijn vrouw hield het daar niet uit. De
maatschappelijk werkster heeft ervoor gezorgd dat
hij op een urgentielijst kwam te staan voor een
woning in Glanerbrug, wa,r ook zijn zaak is. Ze kun
nen nu in februari verhuizen.
Zijn werk en zijn schulden zijn zijn grootste zorg,
vertelt de maatschappelijk werkster, maar tegelijk
zijn excuus voor alle misstappen. "Ik werk toch zo
hard" en "Je moet wel" zijn de argumenten alleen
adviezen aan te nemen, die in zijn straatje passen
en andere naast zich neer te leggen.
Hij wil geen bijstandsaanvraag indienen voor een
andere groentenkar. Tegen het advies van de maatschap
pelijk werkster in, sluit hij weer een lening bij een
buurman en koopt weer een kar met een benzinemotor
i.p.v. een elektrische kar, wat minder zwaar zou zijn,
Zijn zoon van 16 jaar rijdt die nu zonder rijbewijs
en onverzekerd. Hij heeft zelf ook geen rijbewijs.
meer open

Hr. M lijkt onwillig voor de training. Op aandrang
van allen doet hij het toch.
januari
Hij krijgt nu een nieuw huis; wil voor februari nog
maar even het een en ander verbouwen, anders kunnen
de meubels er niet in en degenen, die het kunnen ver
bouwen, zijn nu nog in de vorstverlet.
Zijn eerste fietstest : 0-120 V/att, pols 65-115 pe^
min., geen ritmestoornissen of ST-daling, vlakke
T-toppen. Hij klaagt, dat hij snel moe is; de cardio
loog kan er geen verklaring voor vinden, dat zijn
pols zo laag is; vermoedt dat hij zich niet maximaal
heeft ingespannen.

reductie
van dis
sonantie

16 februari. Na een training zegt Hr. M dat je elke
50 cal., die je teveel eet, op de weegschaal kunt
zien.(staat op de dieetlijst). Toch valt hij niet af.
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De moeilijkheden met niet-roken komen pas met 4—5
maanden, vertelt hij mensen, die het er moeilijk mee
hebben.
negatieve

18 februari. Hr. M werkt weer, tegen de adviezen in,

dentie11

^ keer 2 uur per dag. Hij maakt zich boos om het ge
matigde tempo, dat hem voorgeschreven wordt. Eventue
le gevolgen van zich niet aan voorschriften of ad
viezen houden, worden negatief erkend : ze zullen een
ander overkomen, hem niet.

matig open

Hij is 5 Kg. gegroeid. Luistert vol belangstelling
naar de adviezen en heeft er geen vragen over, maar
de hulpverleners geloven niet meer dat hij ze opvolgt.
Hij zegt zich precies aan zijn dieet te houden. Dan
haalt de dietiste nog twee boterhammen van zijn lijst
je af. Hij zegt :"Zeg me maar wat aanzet, dan laat ik
dat weg". Als de dietiste vraagt of hij wat vaker voor
kontrole bij haar kan en wil komen om te kijken wat
het dieet doet, vindt hij dat ook een goed idee.
9 maart. Hr M is niet meer voor kontrole bij de
dietiste geweest en heeft ook geen afbericht gegeven.
11 maart. Hr. T4 zegt af en toe pijn te hebben, wan
neer hij het druk heeft of zich haast. In de training
heeft hij geen klachten.
Hij zal zich erg moeilijk kunnen handhaven met zijn
groentezaak; moet opkonkurreren tegen een grote
supermarkt.
11 April - na een training
"Die zaak, Lat wordt toch niks meer. Ik vind wel wat
anders. Het slimste is alleen, dat ik weer onder een
t>aas zal moeten werken, maar dat moet dan maar weer
wennen."
29 april - teamvergadering.
Zijn zoon en vrouw zei-;,en, dat hij stiekum rookt en
drinkt. Hij sluit zich daarvoor op in kamers; ook
neemt hij drank mee onderweg en drinkt in de kar.
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Zijn vrouw heeft radeloos opgebeld dat Hr. M zich
met Pasen bedronken heeft. Hr. M mag niet weten dat
ze gebeld heeft, want anders heeft ze geen leven
meer thuis.
Hr.M zou nu werk willen zoeken via de sociale werk
voorziening.
Het revalidatieteam heeft het gevoel totaal geen vat
op Hr. M te hebben; hij bepaalt zelf wel wat goed
voor hem is en pakt alleen de voordeeltjes mee. Is
erg vriendelijk en begrijpend als met hem iets be
sproken wordt, zodat het op dat moment lijkt of hij
er achter staat. Er is niet achter te komen wat hij
er nu precies van vindt. Hij ontkent te drinken. De
cardioloog zal de leverfunktie eens onderzoeken en
zo een diskussie over alkoholgebruik proberen op te
zetten.
Het lijkt hopeloos, vooral het drinken van Hr.M . Het lijkt of
daardoor alle aanzetten tot veranderingen teniet worden gedaan.
Zo nu en dan lijkt hij iets verder te komen met zijn gedrags
verandering (kognitief kent hij het dieet), maar er gebeurt
niets. Alle veranderingen, die ten goede zouden kunnen werken
(verhuizing, overgaan naar ander werk) lopen vast op de muur
van ontkenning van problemen. De hulpverleners kunnen er niet
achterkomen wat hij voelt, er komt geen emotie los. Er lijkt
ook weinig kommunikatie te zijn tussen hem en zijn gezin. Zijn
vrouw belt op, maar hij mag dat niet weten, Hij komt alleen naar
de revalidatie. Het gevolg is, dat hij alles alleen moet doen.
Hij aanvaardt geen steun van zijn sociale omgeving en hij kan
blijkbaar niet over zijn problemen praten. Alleen over praktische
of theoretische probleempjes wordt gepraat, de evaluatieve kant
blijft geheel onbesproken.

Ill

III»6.De ervaringen van de pati'ént in relatie tot het opvolgen
van voorschriften.
De hartinfarktpati'ént wordt door zijn ziekte dikwijls in een si
tuatie van dissonantie gebracht.Vil hij de kans op een tweede
infarkt verminderen en nog een poos 'gezonder' leven,dan moet
hij tov.eerder vaak veel leefgewoonten veranderen. Dit te doen
stuit op weerstanden van oude gewoonten,technisch onvermogen,be
vestiging of afwijzen en al of geen medewerking verlenen door de
omgeving,en psychische verwerking.Langzamerhand wordt de disso
nantie door informatie,experimenteren,bevestigingen en ervarin
gen uitgedoofd.Het nieuwe gedrag kan in de loop van een proces,
dat tijd en aanpassing vergt,geïnternaliseerd en tot gewoonte
gemaakt worden.De ervaringen,die de patiënten ons vertelden,
heeft ons geleerd,dat er verschillende faktoren zijn,waardoor
zij niet (meteen1* kunnen meewerken aan de therapieën,die voor
genezing en preventie zijn voorgeschreven:

x de verwerking van wat hen overkomen is,wat er nu in hun situ
atie verandert en wat de toekomst zal inhouden.
Psychologisch voelen velen zich de eerste tijd na hun infarkt
nog wat labiel;ze zijn 'zó van streek'.Verdriet en problemen
lijken veel grotere obstakels dan tevoren.Ook moeilijkheden in
gedragsveranderingen lijken soms onoverkomelijk.
Angst voor een tweede infarkt i3 vaak een motivatie voor het
opvolgen van voorschriften.
* het ontbreken van de juiste kennis,waarop de motivatie soms
voor een deel gebaseerd is (kognitieve ontwikkeling^.
Dit kan veroorzaakt worden door:
- een onvoldoende uitleg van de noodzaak de gedragsverandering
in het leefpatroon in te passen.Heestal is het verband ge
drag

gezondheid/risiko's niet duidelijk.

- het niet begrijpen van de uitleg,doordat aan de woorden een
andere betekenis wordt toegekend dan de hulpverlener bedoelt
Bv.een pakje Becel per dag eten,want dat zijn de 'goede'
vetten.
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- tegenstrijdige informatie,in verwarring brengende reklame,
of foutieve ideeën over de voeding (bv.dat een dieet er al
tijd wel op gemaakt zou zijn,dat je er zo'n 2CC-3CO cal.van
mag afwijken;dat vet weerstand geeft).
waarden_en_normen,waardoor men minder of meer openstaat voor
nieuwe gedragsvormen.
"^en aantal mensen voeltnzich net de voorschriften minder vrij;
het nieuwe leefpatroon is niet hun keuze,en lijkt minder waar
devol.
Doordat men soms beperkt is in fysieke aktiviteiten vergeleken
bij de tijd voor het infarkt,lijkt het leven nutteloos»waarde
loos. C-evoe lens een 'opgelapt lijf^ te hebben,maakt hen minder
waardevol voor de maatschappij.
Doordat men liever geen uitzondering wil zijn,vindt men het
moeilijk zich te rechtvaardigen tegenover anderen (dit kan op
alle gebieden voorkomen,in het werk,thuis ivm.een dieet,ed.)
Normen over wat wel of niet dik is,werken soms tegen om gemo
tiveerd te raken om af te vallen.
het kunnen uiten

tav.bepaalde maatregelen is

vaak onmogelijk (evaluatief nivo).
In bepaalde relaties van de hulpverlening v/orden gevoelens en
houdingen bespreekbaar gemaakt.Dit geschiedt bij de meer rela
tie-gerichte werkers,die in hun verhouding net de patiënt be
wust een band proberen te scheppen.Hierin is plaats voor het
uiten van gevoelens.De maatschappelijk werkster van het hartrevalidatieteam en de hoofdzuster zijn daar aktief mee bezig.
Dat bepaalde therapieën,zoals het opvolgen van een dieet,nietroken,met mate drinken,niet altijd slagen,kan mede als oorzaak
hebben,dat de patiënt zijn gevoelens of de situatie,waarin hij
die moet laten blijken tegenover anderen,niet kan hanteren.
Ook dit moet hij leren,en de begeleiding op dat nivo ( evalua
tief) schiet daarin nogal eens tekort.
moeilijkheden met het_uitdoven_van_oude_gedragingen.
Fensen,die lichamelijk verslaafd zijn aan nicotine,hebben
thuis soms de grootste moeite niet meer te roken;ze krijgen
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last van ontwenningsverschijnselen.
Door de gewoonte vet te eten vindt men de smaak van vetarme
voeding vaak een probleem."De verleiding toch weer vet te eten,
als de dreiging van een relnfarkt niet meer zo groot is,is dan
moeilijk te weerstaan.
Voor velen is het onmogelijk rust te nemen,zich niet te haas- .
ten en zich niet te ergeren.Ze zijn zo opgevoed en dit hun he
le leven gewend,waardoor de neiging bestaat zich weer zo te
gedragen,zodra ze in de oude situatie terugkeren.Het 'even
doorzetten' hoort daar ook bij,ook al voelt men beklemming.
bij het experimenteren met_nieuwe gedragingen spelen voorgaan
de faktoren natuurlijk ook een rol.Bovendien zijn de vaardig-'
heid en technieken van invloed op het slagen van experimenten.
Men moet soms bv.leren omgaan met een grill,met een tefalpan,
wat de nodige moeilijkheden en spanningen met zich meebrengt.
Tüen geheel op zichzelf staande rol kunnen medicijnen hierin
spelen,doordat zij de smaak en/of trek kunnen beïnvloeden.
Op dit punt kan ook de angst voor een reïnfarkt een rol spelen,
ofwel als dreiging,waardoor men juist veel gaat experimenteren,
6f als belemmerende falctor,doordat men minder durft (bv.kan ik
mijn lichaam nog bewegen? en hoeveel?).
de ( machtgWerhouding tussen de hulpverlener^ en de patiënt kan
van invloed zijn op het al dan niet opvolgen van voorschriften
Het blijkt,dat die tussen cardioloog en patiënt meestal zeer
positie-gericht is.Door zijn macht,kennis en kundigheid worden
maatregelen uitgevoerd.Dit wordt dikwijls ervaren als een
'stok achter de deur*,wat niet altijd als negatief gevoeld
wordt.Het nadeel is echter,dat vragen en problemen niet zo
gauw aan hen gesteld worden.
De verhouding tussen maatschappelijk werkster/hoofdzuster en
de patient i3 meer relatie-gericht.Hierin komen de vragen en
problemen van de patiënt wel naar voren.Men voelt vertrouwen.
Overtuigingen worden eerder als iets van de patiënt zelf ge
voeld.
De verhouding tussen de patiënt en de diëtiste is eveneens po
sitie-gericht.De patient ziet de diëtiste slechts enkele malen
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en voelt haar,vooral bij kontrole-bezoeken -, «.ls een soort 'stok
achter de deur'; degene,die hem precies vertelt,wat hij wel en
niet mag.Een begeleiding in de zin zoals die van de maatschap
pelijk werkster/hoofdzuster ervaren wordt,voelt de patient van
haar niet.Ze is geen 'praatpaal' voor de gevoelens tav.het di
eet.
* de strukturen,waarin de gedragingen geïntegreerd moeten worden.
Tn de gezinssituatie,in de omgeving,op het werk moet het nieu
we leefpatroon opgenomen worden.Hoe raen er daar tegenover
staat,en welke konsekwenties veranderingen in leefpatroon evt.
met zich mee kunnen brengen,is mede van invloed op het al dan
niet opvolgen van voorschriften.
Spanningen thuis bv.in de man-vrouw-verhouding,doordat de man
ineens veel thuis is,of doordat de vrouw 'er maar voor moet
zorgen dat de man het juiste te eten krijgt',of doordat de
vrouw bang is,dat de man zich weer teveel zal inspannen,of
«

een minder zekere financiële positie van het gezin,maken

akseptatie van veranderingen moeilijk.
Evenzo is het behoud van een eigen zaak soms op dat moment be
langrijker dan welke voorschriften dan ook.Dat het één niet
zonder het ander kan,wordt zo vlak na een infarkt meestal nog
niet overzien.

Bovendien stimuleert de sociale omgeving vaak 'weer mee te
doen'.Je bent toch immers niet ziek neer,als je weer wat kan?!
Als je laat merken er toch wel rekening mee te moeten houden,
spaart men je voor allerlei taken .
Zoals ook Westmaas-Jes f1976) het probleem schetst:voor de
ziekenrol is een omschreven en geaksepteerde rol;de rol van
'persoon at risk' is niet omschreven en geaksepteerd.ïTen neigt
ertoe zo iemand óf als 'ziek' 6f als 'gezond' te zien.
TTierdoor

komt de 'patiënt' nog geïsoleerder te staan.Hij kan

die situatie niet hanteren.
Veel ex-patiënten voelen een dringende behoefte aan een lande
lijke voorlichting hierover.
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III.7.Onze eigen ervaringen.
Voor onszelf waren de drie maanden,die we elk in Ziekenhuis
Ziekenzorg doorbrachten,een zeer nuttige tijd.Ze gaven ons een
beeld van de aktiviteiten,verhoudingen en het funktioneren in
een ziekenhuis.We zaten,zoals dat heet:midden in de praktijk!
En dit dan bovendien in dén van de weinige hartrevalidatiecentra,die ons land telt.
We werden gekonfronteerd met konkrete problemen.Bij het oplossen
daarvan merkten we beslist niet in vakjargon te kunnen spreken,
ook niet altijd met de hulpverleners.Ieder heeft een eigen denk
wereld achter de door hem gehanteerde begrippen.Maar vooral bij
patiënten moesten we duidelijk zijn;eenvoudige aansprekende
voorbeelden verzinnen om iets over te brengen,als dat nodig was.
Dit leverde best eens problemen op.Door open met de mensen te
praten hoorden we hun belevingswereld.
¥e werden gekonfronteerd net de nood,waarin vele mensen verke
ren. Krvoeren, dat het verwerken en tot een akseptabele oplossing
komen soms belangrijker is dan welke therapie dan ook.¥e moesten
ondersteunen in gevallen,waarin mennen hun dood onder ogen zagen.
Door deze ervaringen hebben we een breder beeld gekregen wat on
der de mensen leeft mbt.diëten en ziekten.
Bovendien zijn de praktijken van het medisch handelen en de
moeilijkheden,waar men zoal voor komt te staan,duidelijker ge
worden.
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III.8. Voeding als element in het kultureel systeem.
Teder mena maakt deel uit van een bepaald kultureel aysteem.
Hiertoe behoren alle materiële en geestelijke verworvenheden van
de groep,waarin de mena leeft.
Mensen,die in verschillende kulturele systemen zijn opgevoed,be
schikken niet altijd over dezelfde kennis en vaardigheden.
Bovendien kunnen de waarden en normen per kuituur verschillen.
Hoe de voeding,een onderdeel van het kultureel systeem,in de
Twentse subkuituur gezien wordt,welke gerechten en iidee'én daarin
passen en waar dat moeilijkheden met zich mee kan brengen voor
het opvolgen van dieetvoorschriften,is getracht uit de gesprek
ken te destilleren.
III.8.1.Tradities en gewoonten.
TTit

gesprekken met patiënten en uit het boek 'Twènter Laand en

Leu en Leven'(1937^ kregen we een indruk over enige tradities
uit de •oude tijd':
..Een zwangere vrouw mocht geen soep eten,daar ze dan kraamvrou
wenkoorts zou krijgen.Bovendien mocht haar eten niet worden
klaargemaakt in een pan,waarin net spek was uitgebakken.
..Vilde een meisje een jongen laten veten,dat hij bij haar geen
kans maakte,dan bakte ze een vrijerspannekoek met één stuk ge
spleten spek.Zat het wel goed,dan deed ze er veel ongespleten
in.
..Vóór de kerstening werd er bij het verbranden van de doden

-

veel paardevlees gegeten.In de christelijke kuituur paste het
eten van paardevlees niet meer,maar de traditie van eten en
trakteren bleef bestaan.
In latere tijden stond één van de buren ( noaberplicht'1 met een
kan jenever bij de deur van het huis van de gestorvene.Wie
wilde,kon een slok nemen tegen de •besmettelijkheid' (tyfus,
peat,pokken).
Volgena vele Twentenaren is de 3peklap een favoriet gerecht in
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Twente.De diëtisten,die geen van drieën uit Twente komen,beves
tigen dit.
"Ren wat oudere man gaf ons hiervoor de volgende verklaring:"Veel
mensen werkten in de textielindustrie,waren fabrieksarbeider.De
meesten hadden thuis een stukje grond en hielden daar een varken
opjbovendien teelde men zijn eigen aardappelen.Aangezien men
hard moest werken,kon men zwaar eten.Men at veel spek en aardap
pelen. Dat is een traditie geworden.De stedelingen aten niet zo
traditioneel."
Specilae gerechten,die hier in passen,en die nu nog veel gegeten
worden,zijn:
- aardappelpannekoekjes
- pannekoek met worst fkerstgerecht)
- humkessoep fmet allerlei bonen en veel worst en spek^
Reuzel wordt in allerlei gerechten gebruikt,maar vooral in di
verse stamppotten.
Over de Twentse gewoonten vertelden de diëtisten nog:
- rundvlees (ook biefstuk) is voor degenen,die gewend zijn tra
ditioneel te eten,geen lekkernij.
- k i p wordt wel gegeten,maar niet erg veel.
- de meer bijzondere gerechten,zoals wild,asperges,paprika,
schorseneren,worden niet als een traktatie beschouwd»
- in de winter zijn stamppotten van allerlei groenten met spek
erin favoriet.
III.8.2.Bepaalde funkties van het voedsel.
Hit de gesprekken met de patiënten hebben we diverse uitspraken
kunnen halen over het moment,waarop bepaalde voedingsmiddelen
gebruikt worden,over smaak en over betekenissen,die sommige Pro
dukten hebben.
1e.om de trek te stillen
..Een aantal mannen nam onder het werk veel koffie,als ze ergens
zin in hadden.
..Het komt nogal eena voor,dat er een visje of patat gehaald
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wordt op het werk.
.."Ren huisvrouw vertelde,dat het makkelijk was om thuis koek of
snoep te pakken,als je ergens trek in had;er was altijd wel
iets in huis,want 'niets in huis hebben' hoorde niet.
.."Ben andere huisvrouw nam nu een droge plak roggebrood om af te
vallen,terwijl ze eerder koek nam.
..Temand nara bij trek steeds fruit,waardoor hij tot zo'n kilo
fruit per dag kwam.ïïij was ervan overtuigd,dat fruit gezond
was.
2e.de smaak van het voedsel
Vooral als men gewend is de Twentse pot te eten,is de 'gezonde
voeding' evenals andere dieetvoorschriften een grote omschake
ling.Men vindt er in het begin niets aan:het eten smaakt niet
meer."het eten is alleen maar maagvulling."'
Mensen,die zich om niet dik te worden al wat beperkt hadden in
het gebruik van vette en/of zoete produkten,hadden minder moeite
met de smaak van de (ïezonde Voeding,
énkele konkrete uitspraken:
- "ttroenten zonder boter zijn niet zo lekker" (De meeste mensen
maken de groenten nog met boter af).
- "Stamppot zonder vet (reuzel) is droog."
- "Mager vlees heeft geen smaak."
- "We hebben behoefte aan iets warms;daarom lusten we geen rauw
kost."
3e.de betekenis van het voedsel
TTit

bovenstaande bleek,dat het eten volgens andere gewoonten

'alleen maar maagvulling' was.Het smaakte niet,en was niet ple
zierig meer.
^en uitspraak als:"Nemen jullie nog naar een speklap je, jullie
mogen het nog," wijst op een speciale gevoelswaarde van dit ge
recht.
Veel mensen geloven,dat een aantal voedingsmiddelen of -stoffen
van belang zijn voor het gezond blijven.Dit lijkt naar voren te
komen in de volgende idee'én:
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..een aantal mensen denkt,dat ze door een •gezonde voeding1 of
een vetbeperkt dieet geen weerstand neer zullen hebben tegen
griep,verkoudheid en andere ziekten.
Zo vertelde een vrouw ons,dat ze als kind veel vet had moeten
eten tegen de tbc.
"Sen man vond,dat hf^ dan misschien wel minder vet kon gebrui-:
ken ivm.zijn hart,maar dat zijn kinderen toch meer vet moesten
hebben voor de groei en de weerstand.
..e«n patiënt was thuis een kuipje Becel per dag gaan eten,omdat
het zo 'goed' voor je hart is.
..sommige mensen denken,dat we zonder suiker niet kunnen leven,
(ze bedoelen dan de suiker in de koffie ed.),want dat we dat
nodig hebben voor de spieren.
..melk en koffiemelk nemen een bijzondere plaats in onder de
zuivelprodukten wat de betekenis ervan betreft:
-Veel volwassenen vinden,dat kinderen alleen melk nodig hebben
'voor de groei'.Zelf drinken zij het niet;wel koffie,evt.met
koffiemelk.
Kinderen zijn 'groot',als ze ook koffie mogen drinken.
-De vrouw van een patiënt vertelde,dat je van melk en koffie
melk dik wordt.
..het idee,dat zuur slank maakt,leeft sterk bij velen.
-De verbazing is groot,als men hoort,dat men zijn zure haring
beter kan laten staan,als men moet afvallen.Van zure haring,
zure karbonades,grapefruit en citroen word je toch mager?
-"^en vrouw deed 'zuur' sandwich-spread op haar brood om af te
vallen.
-In een stamppot gaat meestal een flinke hoeveelheid reuzel;op
het bord krijgt men dan een scheut azijn over de stamppot om
het vet te'neutraliseren.'.
Wat voor betekenis het gebruik van paardevlees heeft,is ons niet
duidelijk geworden;we hebben er niet op doorgevraagd.Uitspraken
als:"Daar ga ik van achteruit trappen" en

nIk

houd van trap-

trap", vragen nog om opheldering.
De betekenis van het borreltje en de hapjes in gezelschap is wat
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duidelijker.Het weigeren ervan is 'ongezellig' of 'zielig',want
dan zit je 'er maar zo bij'.Bovendien ben je toch niet ziek meer?
En 'anderen doen het toch ook?' Goed bedoelde adviezen,dat er
'toch zo weinig in zit',laten blijken,dat je mee moet doen,geen
uitzondering mag zijn.
111.8.3.Normen over dik zijn.
Hoewel het in onze maatschappij bij bepaalde kategorie'én mensen
een kultus is om slank te zijn,komen er over de gehele bevolking
gezien veel dikke mensen voor.
Als ze van een arts het advies krijgen af te vallen en naar de
diëtiste vervezen worden,blijken velen zichzelf eigenlijk niet
dik te vinden.De diëtiste krijgt soms vragen als:"Vindt u het nu
ook nodig,dat ik afval? en "Vindt u nij nou dik?"
"Dikwijls gelooft men,dat dik zijn bij hen in de familie zit.
Een aantal vrouwen vond,dat hun dikte bij hun leeftijd paste en/
of door de overgang kwam.
111.8.4.Leemten in de kennis van voedingsleer.
Naast de moeilijkheden,die de mensen ervaren met het aanvaarden
en leren hanteren van hun dieetvoorachriften,blijkt er dikwijls
een grote leemte te bestaan in kennis omtrent voedingsstoffen,
samenstellingen en hoe de informatie toegepast moet worden bij
het kiezen van voedsel.
De vetten
De volgende informatie geeft veel problemen:
-minder eten,
-minder vet gebruiken,
-de goede vetten kiezen.
"Wat moet ik nu?"
"Wat kan ik wel en niet kopen?"
"Wat zet aan? Dan laat ik dat wel weg."
"Waarom geen pinda's en wel noten en vis? l)ie zijn toch ook vet?"

m

De verschillen tua sen boter, margarine, dieetmargarine,halvarine
en dieethalvarine zijn neestal niet duidelijk.Ze leveren grote
problemen bij de produktkeuze.De meeste mensen zijn het meest
gebaat,als de diëtiste naar een merknaam noemt voor wat ze mogen
gebruiken voor de broodmaaltijden en wat om in te braden.
Temand met een type ITa-dieet nam nu maar een kuipje 'met zo'n
verhaal erop',dan zou het wel een goede zijn.
Een ander meende,dat Becel niet vet was,want 'daar was alles
uitgehaald*.
Veel verwarring geven ook de 'slank'-produkten.
Een aantal mensen redeneert:"Daar word je slank van,dus die moet
ik eten" (soms extra veel om maar goed af te vallen},Bv.slaslank.
Cholesterol
Het advies het cholesterolgehalte in de voeding te beperken le
vert dikwijls problemen,daar onbekend is wat cholesterol is,en
waar het in zit.
Dat 'eenmaal per etmaal een eimaal' niet gezond is,wekt veel
verbazing,vooral als men zelf kippen houdt.
Dat lever nu ineens 'ongezond' zou zijn,wordt vreemd gevonden,
want vroeger moesten immers alle zwangere vrouwen lever eten
voor het ijzer?
Door de inforteatie,die over het dieet gegeven wordt,komen af en
toe ideeën over bepaalde voedingsmiddelen naar voren,die men
meestal ook zo-toepast bij de uitvoering van evt.dieetvoorschriften,als ze niet bij toeval door de di'êtiste zijn opgevangen en
zonodig uitgelegd.
Enkele voorbeelden:
..magere yoghurt met vruchten i3 gezond en lekker in een vermaringsdieet f onbekend is,dat er suiker in zit;.
..'rozijnen-koekjes' 'bedoeld zijn Sultana's) zijn voor suiker
patiënten; die mag ik dus wel als ik moet afvallen.
..jónge kaas is mager en bevat geen zout.
..ik drink veel water;daardoor val ik niet af.
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..van appelgebak wDd je niet zo dik als van slagroom- of vruch
tengebak.

..gekookte groenten met sausje zijn ongezond als je moet afval
len.Daarom eten we nu altijd rauwkost.
..er zit niks in een borreltje

1

bedoeld wordt suikerN; in een

cognacje zit echter nog minder.
..in diepvries- en blikgroenten zit geen zout.
Tegenstrijdige informatie
Tn de eerste plaats wordt er veel gepubliceerd over allerlei

-

vermageringskuren en diëten.Alle soorten lektuur besteden er
aandacht aan.Bovendien worden er diverse radio- en tv-programma's
aan gewijd.
Tijdens onze stage werd nogal eens gevraagd of het dieet van
dr.Van Swol 'het Atkins-dieet) goed was;ze hadden het tv-pro
gramma erover gezien.
Het komt voor,dat men zelf al eens een kuur geprobeerd heeft of
iemand in zijn direkte omgeving fbv.de sherrykuur^.Ook kent men
soms bepaalde di'ét en, bv.alleen biefstuk eten en suikervrije
dranken gebruiken,verder niets;of een karnemelk-banaan-dieet
(de vrouw gebruikte dit naast haar overige voeding,en viel maar
niet af).
Bovendien ontstaat er veel twijfel door de verschillende Produk
ten, die op de markt gebracht worden,en de reklame daarvoor,
énkele voorbeelden:

-de slankprodukten
-de halfvette produkten
-suikervrije produkten (vaak wel sorbitol^
-vermageringspreparaten
Op verpakkingen is dikwijls vermeld,dat het gezond voor je is,
goed voor je is,of goed voor de lijn is.Men gebruikt er soms
extra veel van.
De informatie uit de diverse bronnen kont vaak niet overeen,
waardoor de patiënt of zijn direkte omgeving niet meer weet wat
wel of niet goed is. fbv.eieren,vetten).
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IV.

Ideeën en problemen, gezien door de hulpverleners.

De hulpverleners worden vaak gekonfronteerd met de -ersoonlijke
prob emen van de patiënten; ze merken die meestal wel or> en
trachten de patient ermee te helpen. In veel gevallen, wanneer
het niet een konkreet probleem betreft, is het moeilijk de patient
ineens te overtuigen. Uit gesprekken met de hulpverleners kwam
b.v. naar voren:
- iemand, die nogal snel emotioneel reageert op zijn situatie,
krijgt meer mentale terugslagen te verwerken dan iemand, die
meer afstand neemt van zijn omstandigheden.
- het kan voorkomen, dat iernandjzich niet wil laten helpen, zijn
zorgen ontkent en zijn niet-kunnen niet zal toegeven.
- sommige mensen zijn 'hard' voor zichzelf; ze moeten maar even
doorzetten, zich niks van pijn aantrekken. Zo kan het gebeuren
dat mensen lijden onder de training^onder dat ze er iets van
zeggen; soms horen de hulpverleners dit via anderen.
- velen zoeken zekerheid m.b.t. hun lichamelijke toestand, hun
toekomst; deze is lang niet altijd te geven.
- enkele mensen dissimuleren.
T als iemand gespannen blijft, is het moeilijk hem te veranderen.
- soms blijven de mensen omzien wat er gebeurd is, en ze grijpen
daar steeds op terug; ze weigeren in de toekomst te kijken en
hum mogelijkheden te benutten.
- in een gezin met jonge kinderen is de opvang van het hele gezin
extra nodig,daar het voor de kinderen iets onbegrijpelijks is,
dat vader of moeder niet meer zoveel kunnen. Ze aksepteren het
echter wel snel.
- doordat een hartinfarkt een mens emotioneel meestal flink raakt
is hij vooral de eerste tijd erna meestal wat labieler dan tevo
ren. Hierdoor is het verwerken van oijn, verdriet, sterfgevallen
en persoonlijke moeilijkheden in relaties op dat moment vaak
extra zwaar en kost meer tijd.
Ook het aanvaarden van een ander leef patroon brengt dergelijke
moeilijkheden met zich mee; b.v.:
- een zelfstandige heeft meestal 'leefruimte' nodig. Het is moei
voor hem ineens weer in een vast patroon onder een baas te moe
ten werken.
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- het moeten erkennen grenzen te hebben en daarnaar te leven, is
niet makkelijk; ieder mens heeft zijn grenzen, ook de niet- hartinfarktpatient, maar velen letten daar niet op of negeren die.
- het gezin centraal stellen, of meer thuis zijn dan tevoren
brengt dikwijls spanningen met zich tnee in de man- vrouw-ver
houding.
- na een .jaar moet men, als de revalidatie en de terugkeer in de
maatschappij goed verlogen, eigenlijk zijn infarkt 'vergeten' zijn.
Men laat zich echter nogal eens gauw beperkingen opleggen door
zichzelf en door anderen, omdat men'het aan zijn hart gehad
heeft '.
- de gezinsomstandigheden brengen soms problemen .vet zich mee
in het aanbrengen van een nieuw levenspatroon. De begeleiding
moet soms aangepast worden, wanneer bv. de vrouw ziek is of
een baan buitenshuis heeft.
- mensen zijn soms te vriendelijk; durven üiet zich weerbaar op te
stellen in de maatschappij, maar winden zich wel op als er iets
niet zo verloopt als zij het graag hadden gezien.
- zich móeten dwingen niets overhaast te doen en zich niet zo
snel op te winden kan op zichzelf weer een spanning opleveren.
T.a.v. de hulpverlening heeft ieder zijn eigen specifieke px*oble
men, rnaar allen hebben zij te maken rnetjdiezelfde patiënten, waar
door de opvang en begeleiding een gezamenlijk probleem wordt.
Ook hierin enkele voorbeelden:
- een zo uitgebreid mo; elijke informatie

àan

elkaar over de me

disch- klinische en/of sociale en psychologische kenmerken van
iemand vindt men zinvol en noodzakelijk.
- hoe krijg je verstandig inzicht in het leven van iemand, die
een enorme prestatiedrang heeft, steeds de neiging heeft zich
te haasten, zich te ergeren aan het gedrag van anderen, en
vele dingen tegelijk wil doen? Ofwel iemand die een duidelijk
type A is? N.a.v. het boek van Friedman en Rosenman(1974) had
den we een diskussie over dit probleem. Soms zijn duidelijk men
sen met dit gedrag te herkennen; sorns echter slechts fragmenten
ervan.
Voor de leek lijkt het boek ons vr'j agressief; voor de hulpver
leners kan het aanknopingspunten bieden om de levensstijl van
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iemand te veranderen. Mensen die het"gedrag van type A verto
nen, beoordelen nou net zélf wel wat goed voor ze is.
- hebben de mensen meer vitamine B nodig? Is het een vitaal vi
tamine? De maatschappelijk werkster heeft het idee, dat men
zich dan beter zou voelen; het humeur zou erdoor beïnvloed
worden.
- het formuleren van standpunten mbt. het werk, de huiselijke om
standigheden en de verhoudingen,gebeurt door de patient soms
beter in eigen omgeving dan in het ziekenhuis. Dit is een moei
lijk punt, omdat de hulpverlening bijna geheel in het ziekenhuis
plaatsvindt.
- sommige huisartsen geven nog de meest extreme adviezen aan men
sen met hartfcaanloeningen (geen koffie, geen alcohol, geen vet,
geen CC^-houdende dranken, weinig inspannen e.d.). Hier moeten
de hulpverleners dan tegenin gaan, wat de mensen in verwarring
brengt.
- Er bestaat nog veel schroom om over geslachtsgemeenschap te
praten.
- een beperking van welke aard dan ook ontneemt mensen een stukje
vreugde ; de hulpverleners willen dit zoveel mogelijk voorkomen.
- de vertrouwensrelatie, die je opbouwt met een patient, kan een
nieuw dwangmiddel zijn in het opvolgen van de therapieën. Men
wil, dat de patient er zelf achter komt te staan wat hij doet,
er zelf voor kiest.
- artsen mogen en" kunnen in een vroeg stadium van de genezing niet
zeggen, of iemand na verloop van tijd bepaalde insoanningen wel
of niet meer zal kunnen leveren. Als zij dit wel doen geeft dit
soms valse hoop, andere keren teleurstellingen, het is haast
niet te voorspellen en hangt helemaal af van het verloop von
âe revalidatie, de psychologosche verwerking en de omstandig
heden van de patient,
- een aantal mensen houden last v:,n regelmatig arigineuze klachten,
hoe goed ze verder ooi; funktionneren.
Tijdens de stageperiode kwam o.a. hel volgende probleem naar voren:
een stageaire van de diëtisten had in een ziekenhuis gewerkt,
waar men de patient,die één van de anti-coagulantia Karcoumar of
Sintrom gebruikte, adviseerde niet Ue veel vit.K-rijke Produkten
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te gebruiken. De patient had permanent een pasje bij zich,waarop
de voorgeschreven dosis anti-coagulantia en de thrombosetestwaarden vermeld stonden. Achterop dit pasje stond:
"Voor een regelmatige leefwijze(slaap) en voedingswijze (m tire
vet- en kalorietoevoer, vermijden van eenzijdige en déficiente
voeding) moet worden gezorgd. Kool en spinazie moeten worden
verdeden. Het gebruik van alcohol en het roken dienen te worden
beperkt."
De voedingsbeperking van vit.K-rijke Produkten, als antagonist
van anti-coagulantia, was in Ziekenzorg onbekend.
We zullen dit bespreken in III.l.
De cardiologen zouden graag meer informatie willen hebben over:
- wat is hetjlange-termijn-effekt van het voorschrijven van een
calorieënbeperkt dieet(vermageringsdieet)?
- waarom houden mensen zich zo pijnlijk nauwkeurig aan hun dieet?
- waarom houden anderen zich er O D den duur helern al niet meer
a an7
- maakt het vetschil uit om mensen met een vetbeperkt dieet half
volle- dan wel dieetprodukten voor te schrijven?
(behandeling hiervan in III.4.)
Wat betreft de lange-termijn-effekten kunnen wij geen konklusues
trekken uit ons materiaal, daar wij de patiënten te kort vervolgd
hebben.
Eén der cardiologen wijst op een mogelijke relatie tussen het op
treden van kouwelijkheid in de voeten , onderbenen en evt. handen
en het volgen van een vetbeperkt dieet (relatief mine'er verza
digd vet)
.
Een mogelijkheid tot een onderzoek naar het lange-termijn-effekt
van het voorschrijven van een calorieenbeperkt dieet op het gewicht
is aanwezig. De cardiologen bezitten enkele duizenden statussen,
waarin.-gegevens van patiënten staan, die voor kontrole-onderzoeken komen (ong. twee keer per jaar). Hierin wordt het gewicht
van de 'ex-patienten' 'genoteerd, naast persoons- en therapeutische
gegevens. Dit zou op zichzelf geanalyseerd kunnen worden.
Er staan geen ervaringen met het dieet in vermeld, maar daarvan
zou een indruk verkregen «kunnen worden door een steekproef van
die populatie op te zoeken. Kogelijk zou daar de bijwerking van het
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van het dieet, zoals kouwelijkheid n a a r voren k u n n e n komen.
Omtrent de'verwachtingen, die de patiënten van hot ziekenhuis
had en, en de klachten tov. de hulpverlening aldaar, wees men ons
op informatie uit de enquêtes, die de direktie via de afdelingen
mee naar huis geeft. Die kan men thuis invullen en terugsturen.
Volgens het hoofd van de civiele dienst was de respons niet erg
groot (50 % ?), en de oordelen, die er uit naar voren kwamen
zeer positief. Tlij vermoedde, dat de mensen de hulpverleners, die
hen er toch maar weer bovenop geholpen hadden, niet graag een
trap na geven. Als de direktie de enquêtes vrijgeeft voor onder
zoek, zou er misschien wel wat . 00 te doen zijn. (zie ook VI.2.
voorstellen voor verder onderzoek.).
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V • Behandeling van enkele konkrete problemen.
V.l. De anti-coagulantia Marcoumar en äintrom en het gebruik

van vit.K-rijke Produkten.
Het boekje van Jaenecke (1971), dat we via [loffmann-La Roche
toegestuurd kregen, bo'od veel informatie.
De werking van vit. K in het wenselijk organisme is nog niet vol
doende bekend. In de lever worden o.a. de stollingsfaktoren II,
VII, IX en X gesynthetiseerd, waar de aanwezigheid van vit.K ven
betekenis is. Andere bevindingen hebben aangetoond, dat vit.K
van betekenis is bij de synthese van het prothrombine-komplex en
in de oxydatieve fosforr^lering.
Vit.

wordt intraveneus toegediend of oraal bij bloedingen bv.

na een overdosis anti-coagulans. De stof is dus een antagonist
voor anti-coagulantia, en m.n. de couraarine-derivaten (dicoumarol, tromexaan, Coumadine, marcoumar, sintrom).
Een coumarine-therapie wordt in de subacute fase wei voorgeschre
ven voor:
- verhindering van de progressie van coronaire thrombose.
- verhindering van de ontwikkeling van kamerwandthrombose en
arteriële embolieën.
- verhindering van perifere veneuze thrombose en longembolieën.
Evt. kontraindikaties zijn in het algemeen bloedingskomplikaties.
Jaenecke vermeldt :"Patienten, die onder een langdurige behande
ling met orale anticoagulantia staan, hebben uit het oogpunt van de
de stollingsremmende therapie geen_speciale_dieetadviezen nodig.
Gf het hogere vit.K-gehalte, speciaal in groene groenten, een
werkelijke storingsfaktor is, is tot nu toe niet be-vezen. Dit des
te meer, d; ar de herkomst en de bereidingswijze van de groenten
het vit.K-gehalte beslissend beïnvloeden. Het is daarom zinloos
aan te bevelen het gebruik van groene groenten (spinazie, kool
soorten) in totaal te verminderen.
Alle anti-coagulantia-patienten is aan te raden, een zoveel moge
lijk gelijkblijvende voedingswijze a-;n te houden en dieetbehandelingen, van welke aard dan ook, zonder bespreking van tevoren raet de
thrombose-arts achterwege te laten."
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Het lijkt ons derhalve niet nodig extra beperkingen op te leppen
t.a.v. vit.K-rijke produkten. Bij de therapie dient gewezen te
worden op een gezonde voeding met veel variatie. Het zal zelden
voorkomen, dat de voeding onverwacht grote hoeveelheden vit.K
oplevert, waardoor de anticoagulantia-we'rking beïnvloed wordt,
gelet op de hoeveelheden vit.K in de voedingsmiddelen en de evt.
vei-liezen bij de bereiding.
V .2. De Frederickson-typering.
De twijfels, die bestaan t.a.v. de toepassing van de typering en
de daaruit voortvloeiende dieten,slaan op het nut ervan voor de
patiënt. Een algemene kaloriebeperking, cholesterol-arm en linolzuurverrijkt , verbetert de gehaltes van de serumlipiden in het
bloed dikwijls al bevredigend. Moeten we de patient dan met een
moeilijker dieet naar huis sturen? (exakt welke produkten wel en
niet mogen en de hoeveelheden ervan). Elke beperking ontneemt de
mens een stukje levensvreugde.
Bovendien is de bepaling vrij duur ( de volledige scheiding van
de frakties kost + f76,- per persoon), zodat deze alleen bij het
vermoeden van een erfelijk type of bij extreem hoge serumcholesterol of triglyceriden-waarden wordt uitgevoerd.
Over het nuttig effekt van|de Fredericksontypering is men het niet
eefi.3. Doorenbos (1974) schrijft, dat de indeling van hyperlipoproteinaemieën hoofdzakelijk descriptieve waarde heeft. De bepa
ling is een momentopname, die inlichtingen geeft over de onder
linge verhouding van de gehaltes aan triglyceriden en cholesterol,
i'rimaire hyperlipoproteineaeraieên komen aanmerkelijk minder voor
dan :.-:en algemeen verondersteld heeft. Bij die aandoeningen is
naast het voorschrijven van een dieet volgens Frederickson medi
camenteuze beinvloeding rationeel.
Friedman en Wohl(1974) vermelden, dat zowel de vet- als de kool
hydraat-geïnduceerde hypertriglyceridaemieën blijken te reageren
op een lage kalorie-opneming.
Volgens bovenstaande is dus een kalorie-beperkt dieet, met evt.
adviezen gericht op de persoonlpke omstandigheden voldoende.
De Nederlandse Hartstichting (1974) vindt, dat voedingsrichtlij-

130
nen algemnee maatregelen zijn om licht verhoogde serumlipidenspiegels te korrigeren en om lage serumlipidenspiegels te houden. Bij
ernstiger afwijkingen acht ze die niet meer voldoende; dan moeten
meer stringente dieetvoorschriften gebruikt worden. Om dit te
bepalen moeten de serumlipidengehaltes in hun onderlinge verhouw
ding vastgesteld worden. De kriteria, die• gebruik t worden zijn:
volwassenen

serumchol. 5 mmol/1

25-75 jaar

serum TG

idem

serumchol. 6,5 mmol/1
serum TG

18-25 jaar
kinderen

0,9 mmol/1
dieet

1,4- mmol/1

serumchol. 4,7 mmol/1
serum TG

algemene richtlijnen

algemene richtlijnen

0,8 mmol/1

ser-imchol. 3,4- -4,1 mmol/1 algemene richtlijnen
serum TG

0,7 -0,8 mmol/1

Wij zijn geneigd ook het standpunt in te nemen van Doorenbos en
van Friedman en V/ohl, gezien het effekt van algemene richtlijnen
op de serumlipidengehaltes en de mindere last, die het de
patient veroorzaakt.
Wordt een erfelijk type ontdekt, en ook andere familieleden gescreened, dan zou dit tot gevolg moeten hebben dct ook zij in evt.
adviezen begeleid worden.
-

V«.3• Kriteria voor de dieetvoorschrijving.

Opdat de diëtisten zich strikt op de voorgeschreven dieten kun
nen richten, is het noodzakelijk, dat er duidelijke kriteria
gehanteerd worden,, op basis waarvan de diëten worden voorgeschre
ven. Ook bij de specialisten moet het duidelijk zijn wat de diëtist
bedoelt, als er gesproken wordt bv. over een matige Na-beperking
of een lichte kaloriebeperking. Wanneer er bij het voorschrijven
van het dieet een beetje geschipperd wor^t, is het voor de diëtist
moeilijk de konsekwenties voor het dieetpatroon van iemand te overzien en hem ervan te overtuigen, dot het toch zo goed voor
hem is zich eraan te houden.
De kriteria, die door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten bij
de normalisering worden voorgesteld, zijn voor de hier ter zake
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doende diëten: (zie Voeding $6(1975) 6» 309)
- kaloriebeperkt

licht

30 kcal/kg (2000 kcal)

matig

25 kcal/kg (1600 kcal)

sterk

20 kcal/kg (1300 kcal)

zeer sterk 15kcal/kg (1000 kcal)
x

- na: ;iumbeperkt

licht

1000-2000 mg Na in de voeding

matig

500-1000 mg Na in de voeding

streng

•C 500

mg Na in de voeding

Voor de diëtisten zou het overzichtelijker zijn, als zij regelmatig
de kontrole-bepalingen, voor dieetvoorschriften uitgevoerd, onder
ogen zouden krijgen. Zij kunnen dan zien of het door hen uitgelegde
dieet effekt heeft en daar op inhaken samen met de patient, wan
neer die woor kontrole komt.
-V'V .4-. Het gebruik van halfvolle, dan wel dieetprodukten.
In één van onze eerste gesprekken met de cardioloog van de hart
revalidatie werd gezegd, dat men graag enkele diëten met ons
wilde doorpraten, m.n. of men beter dieetprodukten dan wel half
volle produkten kan adviseren in een vetbeperkt dieet. Tot het
doorpraten van diëten zijn we niet meer gekomen. T.a.v. het ge
bruik van halfvolle i.p.v. dieetprodukten kunnen we het volgende
opmerken: De richtlijnen voor een gezonde voeding, zoals die in
het ziekenhuis worden geadviseerd zijn in overeenstemming met de
voedingsrichtlijnen zoals die vermeld staan in 'Het Hartinfarkt1
van de Hartstichting(197^0 en niet de adviezen in een artikel
van D. Kromhout, dat binnenkort: in het tijdschrift Voeding zal
verschijnen.(1977)
De enige produkten, waarbij men de keus heeft tussen halfvol of
volvet met 60% meervoudig onverzadigde vetzuren(m.o.v.), zijn
koffiemelk en halvarine/margarine voor op het brood.
Tijdens onze stage werd alleen aan patiënten die moesten vermage
ren halvarine aangeraden, de anderen werd aangeraden dieetmargarine te gebruiken.Deze adviezen stemmen overeen met de adviezen
die Kromhout in zijn artikel geeft.
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Wat betreft de kofî:i émelk kan men stellen dat dit produkt een
bescheiden aandeel levert in de totale hoeveelheid vet die per
dag wordt gekonsumeerd; De Nederlandse voeding bevat, globaal
genomen

,150 gram vet, waarvan 23 gr. m.o.v..

4- koppen koffie met een scheut,je halfvolle koffiemelk leveren
+ 1,6 gr. vet, met een scheutje dieetkoffiemelk 2,6 gr. vet
(waarvan 1 gr. m.o.v.)
Het verschil tussen halfvolle en oieetkoffiemelc lijkt ons daarom
te verwaarlozen. Op grond van financiële overwegingen zou men
dan halfvolle koffiemelk aan kunnen raden, aangezien deze goed-'
koper is en veel patiënten toch al het idee hebben dat 'gezonde
voeding' veel duurder is. Uit smaakoverwegingen prefereren som
mige patiënten wellicht dieetkoffiemelk. Het lijkt ons derhalve
dat de patient de keuze gelaten kan worden of hij halfvolle of
dieetkoffiemelk prefereert.
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VI. Konklusies en voorstellen voor verder onderzoek.
VI.1. Konklusies.
Uit de observaties, gesprekken en ervaringen, die we hiervoor
beschreven hebben, kunnen we konkluderen dat de patient in het
algemeen niet onwelwillend tegenover het opvolgen van voorschrif
ten st.uat, maar dat hij geremd kan worden door invloeden van al
lerlei aard, variërend van

de persoonlijke verwerking, de waarde

van oude en nieuwe gedragingen, de kennis (en dus de uitleg van
de voorschriften), de (machts)verhouding tussen hem en de hulp
verlener, tot de strukturen waarbinnen die voorschriften geïnte
greerd moeten worden.
Met het oog hierop kunnen we een aantal aanbevelingen doen, die
de hulpverlening waarschijnlijk ten goede zullen komen.
Wat betreft het intern funktioneren in het ziekenhuis en de on
derlinge samenwerking van de hulpverleners verwijzen we naar II.2,
waar telkens kanttekeningen in de tekst zijn aangebracht met kri
tische punten.
T.a.v. de organisatie van de hulpverlening

zijn enkele konkrete

punten te noemen:
- In onderling overleg zou vastgesteld moeten worden, wie de pa
tient informatie over de ziekte geeft, en welke therapeutische
maatregelen daarvoor geprobeerd kunnen worden.(Hieronder valt
óók het dieet) Dit zou moeten gebeuren in termen die de patient
'verstaat '.
- de patient op de G2 zou informatie kunnen krijgen over het ver
anderen van de eetkaart, het inschakelen van de diëtist en het
gebruik van meegebrachte spullen, do®r daar een stencil over
te maken en dit de patient bij opname of enige dagen daarna te
geven. Hierop zou bv. zijn te volgen dieet óók vermeld kunnen
worden.
- De hulpverleners zouden elkaar meer in kunnen schakelen om
informatie over de (toestand van de) patient te krijgen. Nu
wordt de patient nogal eens dezelfde informatie gevraagd.
Bovendien werkt overleg als een soort feedback voor de thera
peutische voorschriften.De diëtist valt vaak buiten het overleg,
zoals dat nu bestaat.
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- Het roken in het dagverblijf zou verboden moeten worden. Men
hindert anderen en moet zelf zijn eerste ontwenningsperiode
door.
- Er zouden meer vrouwen gerevalideerd moeten worden.
- In elk geval zou iedere hartpatiënt (indien zijn toestand dat
toelaat) een gerichte voorlichting moeten ontvangen, zoals de
revalidatiepatienten die nu krijgen.
Het verschil tussen revalidatiepatienten en hen die daarvoor niet
werden aangemeld in opvang is erg duidelijk: Voor de revalidatie
patienten was er iemand bij wie ze met alle problemen terecht kon
den, zij kregen in ieder geval hulp op de evaluatieve en permis
sieve dimensie. In de persoonlijke relatie tussen patient en ande
re hulpverleners zou nog het een en ander kunnen veranderen:
Het zou voor beiden duidelijk moeten zijn, wat de één van de ander
verwacht. Hiervoor is het misschien, noodzakelijk, dat de verhou
ding meer relatiegericht is (cf. III.2/3). Dan zou tevens voldaan
zijn aan het verlangen van de patient naar een menselijk kontakt
(niet alleen m "ar patient zijn) m.n. met de doktoren. De drempel
tot vragen stellen is dan wellicht kleiner, en persoonlijke pro
blemen komen eerder naar voren.
De gesprekken moeten in de taal van de patient gevoerd worden,
opdat dei'.nformatie overkomt. Hiervoor is het nodig dat de hulp
verlener zich inleeft in de belevingswereld van de patient.
Tijdens de visites in het ziekenhuis zouden de doktoren

de

patient moeten praten. Onderling overleg kon tevoren op de gamg
plaatsvinden, zodat op de kamer nier over de patient gesproken
hoeft te worden.
Bij een intensievere gerichtheid van diverse hulpverleners op
sociale en psychologische problemen van de patient worden zij
niet alleen als 'deskundigen'gezien en heeft begeleiding, juist
met het oog op die problemen waarschijnlijk effekt, de gevoelens
moeten bespreekbaar' worden.
Een regelmatig gesprek over evt. moeilijkheden kontinueert de be
geleiding en stimuleert de patient (heeft dikwijls even een steun
tje nodig). Ook in de begeleiding van de voedingsvoorschriften is
dit aan te bevelen, al is het de 'Gezonde Voeding', zoals Lim
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(1976) ook voor diabetici aanbeveelt.
Naast informatieve en evaluatieve hulp zouden de hulpverleners
de patient/revalidant ook meer moeten leren zgn gedragsverande-" .
ring te hanteren (bv. vriendelijk weigeren van aangeboden lekkers,
wel zelf lekkers aanbieden).
VI.2. Voorstellen voor verder onderzoek.
- Een lange-termijn-onderzoek naar het opnieuw inrichten van het
leefpatroon na een hartinfarkt, bv. door een aantal van de
patiënten met wie wij hebben gesproken nog eens op1 be zoeken.
= hoe ervaart de ex-hartpatient deze fase in zijn leven
= welke hulp krijgt hij dan ?
behalve de cardioloog, maatschappelijk werkster, diëtist,
fypiotherapeut nog belangrijke anderen '?
wie dan ?
= hoe is deze hulp (zie Van Beugen):
'

,-

verschaffen van informatie
- leren hanteren van de situatie
- de gevoelens bespreekbaar maken

deze vragen nu systematisch voor enkele patiënten inventariseren.
- Een verder onderzoek naar de moeilijkheden die in de ziekenhuis
situatie bestaan bij patient en hulpverleners.
= opzet van voorlichting over:- het hartinfarkt
- het leefpatroon op de afdeling
- de organisatie van de afdeling:
v/at kan men van de verschillen
de hulpverleners verwachten,
wat kan men hen vragen.
= aard van hulpverlening uitkristalliseren per hulpverlener:
. wat kan

hulp geeft de hulpverlener -informatie
-hanteren situatie
-bespreekbaar maken van
gevoelens.

. verwijst hij naar andere hulpverleners
. wat weet hij van de hulp die de andere hulpverleners geve.i
. stemt hij zijn hulp af op de hulp van de anderen en bepraat
men de verleende hulp onderling
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Met behulp van de enquetes die de patiënten na hun ontslag in
sturen kunnen evt. nog aanvullende gegevens gevonden worden.
Bij een verder onderzoek

kan ook het samengaan van klachten over

koude voeten met een vetbeperkt linolzuurverrijkt dieet in beschou
wing genomen worden.
Misschien kan men een steekproef van de statussen, waarin het
gewichtsverloop vermeld staat, nemen en deze patiënten bezoeken
om na te gaan hoe zij hun dieet hebben ervaren. Het nadeel is,
dat niet is na te gaan, van wie en welke hulp zij gehad hebben bij
het vermageren.
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VIT.2.Bi-i lagen

bijlage 2.1.

Verslag van een oriënteren gesprek over een evt.praktijktijd
van Tnge Swen en Hetty van Liere in het Ziekenhuis Ziekenzorg
te Enschede.
plaats:Ziekenhuis Ziekenzorg te Enschede
datum :26 september 1975
aanw. :Dr.Visser,cardioloog
Mw. Oskamp-Schorfhaar,maatschappelijk werkster
Fw.Diepenhorst,diëtiste
Mw.TCdema,wetenschappelijk medewerlster afd.Voeding
Inge Swen
Hetty van Liere-Veerman
Mw."Sdema legde uit,dat het idee hier een praktijktijd door te
brengen voortkwam uit het onderzoek,dat mmv.de Nederlandse
hartstichting is opgezet aan de afdeling Humane Voeding van de
LH,nl.dat naar de relatie cardioloog-diëtiste.
De bedoeling is nu,een onderzoek op te zetten,dat de relaties
patiënt-cardioloog/diëtiste/maatschappelijk werkster evalueert
uitgaande van de patiënt.
Door te weten wat de problemen van de patiënt zijn,waarmee hij
zit tijdens de begeleiding;hoe hij de ziekte,de therapieret di
eet ervaart;of hij zich aan de voorschriften houdt;of hij de be
geleiding juist vindt;enz.enz.,kan op langere termijn voorlich
ting over de levenswijze van de patiënt tijdens de medische en
sociale begeleiding nog meer effekt hebben.
^en dergelijke stage is binnen de afdeling Voeding nog nooit op
gezet, zodat een grondige oriëntering over de opzet van het on<derzoek en de mogelijkheden binnen de setting van het ziekenhuis
nodig zal zijn.
In het Ziekenhuis Ziekenzorg zijn de volgende invalswegen om ons
in deze problematiek te verdiepen aanwezig:
- observeren van de patiënten op de cardiologische afdeling
- open gesprekken houden met de cardioiogen,diëtisten,hoofdver-

pleegkundige en maatschappelijk werkster

J

'

- evt.het bijwonen van konsulten
- open gesprekken houden net patiënten
Tn

de wachtruimten van de cardiologen,maatschappelijk werkster

en diëtisten kan vrijelijk met patiënten worden gesproken.
Voor persoonlijke gesprekken is ruimte aanwezig in een vertrek
naast dat van "w.Oskamp of in de kamer van Dr.Visser.
Met de andere cardiologen heeft Dr.Visser kontakt gehad;zij
gaan met een dergelijke stage akkoord.Ook de hoofdverpleegkun
dige is ingeschakeld.De interne afdeling is niet op de hoogte,
maar als wij dit wenselijk achten,kan Dr.Visser kontakt opnemen
met de betrokkenen.
Wat betreft de interne struktuur is het wenselijk,dat er één
stageaire tegelijk aanwezig is.Dit lijkt voor het opzetten,ver
loop en vervolg van het onderzoek ook de meest geschikte vorm.
Aldus wordt besloten,dat

Tnge

Swen per 1 nov.1975 gedurende

drie maanden in Ziekenzorg kan werken,en Hetty van Liere per
1 febr.1976.
Vóór 1 nov. zullen Fw."^dema,Inge en TTetty werken aan de opzet
van het onderzoek en dit plan eind oktober in Ziekenzorg met
?fw.Diepenhorst,1"w. Oskamp en Dr.Visser bespreken.Bij dit bezoek
zullen we ook kennismaken met de direktie van het ziekenhuis.

bijlage 2.2.
"Sen eerste oriëntatie naar de patiënt en zijn probieren met zijn
ziekte in de ziekenhuis-situatie en evt. thuis.( protokolN
Zodra iemand in een ziekenhuis wordt opgenomen,wordt hij als
'pati'ênt' gezien en wordt van hem verwacht,dat hij zich als 'pa
tiënt' gedraagt,de rol van patiënt op zich neemt.
Verschillende personen (arts,verpleegkundige,familie) hebben mo
gelijk verschillende verwachtingen van 'de1 patiënt.Ook het om
gekeerde geldt: de pati'ênt heeft verschillende verwachtingen tav.
'de' arts,'de* diëtiste,*de' verpleegster,•de1 maatschappelijk
werkster,kortom 'het' ziekenhuis.
De verwachtingen,die de verschillende kategorieën (verpleegsters,
artsen) van de patiënt hebben,en de verwachtingen,die de patiënt
van zichzelf heeft,kunnen sterk uiteenlopen.Hieruit kunnen rolkonflikten en/of interpersoonlijke problemen voortkomen.
"Ren soort positie-schema kan ons misschien helpen de situatie te
overzien:
diëtiste
$
^ maatsch.werkster
gezin 4-

->

>

arts

>• verpleegster
TTit

dit schema blijkt,dat iedere kategorie slechts een deel van

de patiënt aanspreekt.
Vooral bij hartpatiënten zal hun ziekte hen ertoe dwingen hun
gedrag te veranderen.?ijdens zijn verblijf in het ziekenhuis en
daarna in zijn kontakten met de polikliniek zullen de hulpverle
ners hem immers hiertoe trachten te brengen.oa.door het geven
van informatie.
"Deze informatie kan erg verschillen van zijn eigen opvattingen
en gewoonten.Hij zal er eerst van overtuigd moeten raken,dat ge
dragsverandering voor hem noodzakelijk is en de informatie moeten

bijl.2.2.
internaliseren voor hij tot werkelijke akaeptatie van de veran
dering zal overgaan.We hebben hier dua te naken met geïnduceerde gedragsverandering.
Het proces,volgens welke gedragsverandering verloopt,staat sche
matisch weergegeven op de volgende blz.
Tijdens dit proces kunnen problemen optreden,bv.:
- andere interpretatie van de gegeven informatie
- in interpersoonlijke verhoudingen
Het doel van ons onderzoek zal zijn:
Inventariseren en evt.analyseren van de rolrelaties van de pati'ênt en zijn hulpverleners,en de invloed daarvan op het proces
van de gedragsverandering.
We willen beginnen met een inventarisatie van de problemen,die
de staf voor de patiënt ziet,en de problemen,die de patiënt zelf
onderzindt,dmv.ongestruktureerde gesprekken.
We willen daarnaast ook nagaan,welke informatie de hartpatiënt
krijgt over zijn ziekte en hoe deze informatie door hem wordt
geïnterpreteerd.
De voorlopige indrukken,die worden opgedaan in de eerste fase
zullen dan kwalitatief gewogen moeten worden en kwantitatief"on
derbouwd.
De eerste fase in het bijzonder zal explorerend van karakter
zijn.

<
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Schema

t Een gedrogsroodificatiemodel
uitgangssituatie
cliëntsysteem

I

excessief
gesloten
ontdooiing

fasen

modificatie - mechanismen
evaluatief * cognitief
actief

machtsverhou ding
dv.s. -c.s."

permissief
klimast

positiegericht

diesonantie*"

"uit
doven"
van
oude
gedragspatronen

authentie
ke resp o n s i es****

open
11

matig open

c

•H
er
at
»

open

-Û

defensieve
i dent i ficatie
positie
ve identifica
ti e

reductie
van
dissonan
tie

experi
mente
ren met
nieuwe
ge
drags
pat ronen

ontk enning
van weder
kerigheid

negatieve
indepen
dent!e
rel at ie
gericht

au t onomie

acceptatie
van veran
dering

herbevriezing

1

matig gesloten

effect

herstel van
sociale
consonanfeedback
t ie

optimaal open

t rai n in g
van
ni euwe
ge
drags
pat ron en

zaak geri cht

integratie

* evaluatief = directe emotionele waarde-toekenning aan en reflexief keuren van het door het
dienstverlenend systeem aangebodene.
** dv.s. = dienstverlenend systeem; c.s. = cliëntsysteem
*** dissonantie is aanwezig, als twee elementen (gegevens) met elkaar strijdig zijn.
**" d.z. antwoorden, die niet uit verdedigingsmechanismen t.o.v. de helper voortkomen.
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GEWICHTSTABEL VOOR MANNEN EN VROUWEN NAAR LENGTE EN LEEFTIJD:
MANNEN:
lengte in cm.
155
157,5
160
162,5
165
167,5
170
172,5
175
177,5
180
183
185,5
188

1 5 jaar
48,5 kg.
49,8
51,2
5354,8
56,6
58,4
60,2
62,1
64,3
66,6
68,9
71,1
73,4

20 jaar
53 kg.
54,4
55,7
57,5
59,3
61,2
6364,8
66,6
68,4
70,7
72,9
75,2
77,5

25 jaar
54,8 kg.
56,2
58,59,8
61,6
63,4
65,2
67,68,9
71,1
73,4
76,1
78,8
81,1

30 jaar en ouder
56,6 kg.
58,59,3
61,2
6364,8
66,6
68,4
70,7
72,9
75,7
78,4
81,1
83,8

1 5 jaar
47,1 kg.
48,5
49,8
51,2
52,5
54,4
56,2
5859,8
61,6
63,4
65,7
68-

20 jaar
50,3 kg.
51,6
5354,4
55,9
57,1
58,9
60,7
62,5
63,9
65,7
67,5
69,8

25 jaar
51,6 kg.
52,6
53,9
55,7
57,1
58,4
60,2
62,1
63,9
65,7
67,5
68,9
70,7

30 jaar en ouder
53,- kg.
53,9
55,3
56,6
58,4
59,8
61,6
63,4
65,2
67,68,4
70,2
72,-

VROUWEN:
lengte in cm.
150
152,5
155
157,5
160
162,5
165
167,5
170
172,5
175
178
180

OPMERKING:
Gewicht in kg., gewogen zonder kleren.
Bovengenoemde gewichten zijn gemiddelden. Dat betekent dat een afwijking van ± 10%
zal optreden bij licht gebouwde (naar beneden) en zwaar gebouwde personen (naar boven).

ADVÊEZEN VOOR EEN GEZONDE VOEDING
ZORG VOOR HET JUISTE LICHAAMSGEWICHT. (Zie gewichtstabel).
Indien blijkt dat Uw gewicht te hoog is, moet U minder eten en vooral
bezuinigen op suiker en suikerhoudende artikelen en op vetrijke levensmiddelen.
Daarnaast moet U meer beweging nemen.
GEBRUIK DE JUISTE LEVENSMIDDELEN', zodat U voldoende eiwitten,
mineralen en vitamines opneemt. Deze zijn nodig voor groei en onderhoud
van het lichaam. In de tabel op blz. 3 kunt U vinden welke hoeveelheden
van deze levensmiddelen worden aanbevolen.
BEPERK HET GEBRUIK VAN VETTEN, VOORAL VERZADIGDE VETTEN,
die voorkomen in vlees met vetranden, in varkensvlees, in gewone melk en
melkprodukten, in vette kaas, in gebak en snacks, in sommige plantaardige
Produkten, afkomstig van kokosnoten.
Gebruik halvarine op het brood en een dieet-margarine voor het bakken en
braden.
BEPERK HET GEBRUIK VAN CHOLESTEROLRUKE LEVENSMIDDELEN,
door gebruik te maken van ten hoogste:
1 x per week: orgaanvlees (lever, nier, hersenen, zwezerik)
mosselen, garnalen, krab en kreeft.

flP

x per week: eieren, ook gerechten meegerekend waarin eieren
verwerkt zijn.

GEBRUIK i.p.v. DIT:
volle melk, yoghurt, bulgaarse yoghurt,
kant en klare nagerechten, gewone
koffiemelk, koffieroom, slagroom, calorie
arme toppings, roomkwark, roomijs,
koffiemelk in poedervorm.
volvette kaas, roomkaas.

vet rundvlees, varkensvlees en lamsvlees,
gemengd gehakt, rookworst, verse worst,
saucijsjes, hamburgers, frikandellen,
slavinken, alpen- en roomschnitzels.

vette vleeswaren, zoals: worstsoorten,
paté, bacon, ontbijtspek, vette ham.

roomboter, gewone margarine, bak- en
braadvet, frituurvet.

verpakt weekendbrood, krenten- en
rozijnenbrood, luxe broodjes, croissants,
beschuit, gebak en koekjes.

LIEVER DAT:
halfvolle melk, magere melk, karnemelk,
magere yoghurt, magere kwark, halfvolle
koffiemelk, nagerechten van magere
melk.

40+ kaas, 20+ kaas of magere
smeerkaas.

HOEVEEL HEBBEN WE PER DAG NODIG VAN DE ONMISBARE LEVENSMIDDELEN?

mager rundvlees, zoals tartaar, mager
rundergehakt, baklappen, rosbief, ossehaas,
biefstuk, spierstuk, af en toe lever, mager
lamsvlees, kalfsvlees, mager varkensvlees,
zoals fricandeau, varkenshaas, karbonade
zonder vetranden,
kip, kalkoen, wild konijn, fazant, patrijs,
haas, paardevlees.

Levensmiddelen

1 - 7 jaar

7 - 1 4 jaar

1 4 - 2 0 jaar

Melkprodukten

2 bekers

2/2-bekers

2Vi-3 bekers

gerookt of gestoomd rookvlees, gekookte
tong, magere ham, tartaar, mager pekel
vlees, kip- en kalkoenrollade, rosbief,
magere runderrollade, kalfs- en varkens
fricandeau, af en toe ongelardeerde lever.

Vlees

dieetmargarine b.v., Queen, Sol, Suncosplus, Becel, Remia-dieet, Remia-goud,
de Gruyter-dieet,
halvarines voor op het brood b.v. Trim,
Risso, Bella, Era, Volma, Santee, Remia,
A.H., Topper, Granada.
Oliën b.v.sojaolie,zonnebloemolie, maisolie.
Dieetvet: Crock-Vitol.
volkoren-, bruin-, roggebrood, bruin
knäckebrot, volkorenbiscuit, af en toe
gebak en koekjes bereid van dieet
margarine.

volwassenen
«
2-3 bekerr.

(bij voorkeur
magere)
Kaas

*• .

!4 plak

1 -2 plakken

2 plakken

1 plak

50 gram

75 gram

100 gram

50-100 gram

(bij voorkeur
magere)

(bij voorkeur
magere soorten)
of vis

75 gram

100 gram

200 gram

100-200 gr.

of peulvruchten

Za kopje

Zi-3A

1 kopje

% kopje

Groente

kopje

1-2

2-3

4

3-4

eetlepels

eetlepels

eetlepels

eetlepels

Fruit

zo mogelijk tenminste 1 x per dag

Aardappelen

naar behoefte

Halvarine, mar

met mate

garine, olie
Brood
(bij voorkeur
bruine soorten)

naar behoefte

