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RIVM-richtlijnen ontslaanprofessionals nooit
vande plicht een eigen afweging temaken
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E
endierbaar familielid, ik
zal hem indit stuk Jannoe-
men, is opHemelvaartsdag
opgenomen inhet zieken-
huis vanwege eenhersen-
infarct. Bij de opnamewas

het zogenoemdecovid19-protocol
leidend: direct getest en afgezonderd
in een speciale coronakamer, zonder
gordijnen, deuitslag afwachten.

Andersdanbeloofdduurdehet twee
volle dagen voordat denegatieveuit-
slagbekendwerd. Tweedagenwaarin
nietswerd gedaanaande reden van
opname:het infarct zelf. Geenonder-
zoek, geenactivering, geen loop- en
spraakoefeningenengeen (behandel)
plan. Janwas toenwehem inhet begin
sprakenwat verward engedes-
oriënteerd. Bij eenherseninfarct zijn
de eerste uren endagen cruciaal voor
het beperken vanmogelijke scha-
de enhet bevorderen vanherstel. In
het ziekenhuis zijnhelaas kostbare
uren verlorengegaan vanwegehet
covid19-protocol.

Nadenegatieveuitslag volgt over-
plaatsingnaarde afdelingneurologie.
Jan is gelukkig goedbij,maar ook
ongerust over zijn situatie en toe-
komstperspectief.Debeslissing vande
neuroloog valt tegen: vier tot zesweken
geriatrische revalidatie enpasdaarna
naarhuis. Rationeel eengoedbesluit,
maar emotioneel zwaar.

Het is een enormedreunals je als ac-
tieve thuiswonende zeventiger tehoren
krijgt dat je enkelewekennaarhet ver-
pleeghuismoet omte revalideren.We
makenerhet beste van enproberen
hemenzijn echtgenote, voor zover dat
kan, op tefleuren. ‘Revalideren isheel
belangrijk, het herstelwordt er door
versneld, je krijgt goede tips en jebent
inprofessionelehanden, dat is indeze
faseheel belangrijk’ ennogmeer van
deze goedbedoelde volzinnen.Maar
hetwasookmijnovertuigingdat pro-
fessionele zorg indeze fasehet beste
voorhemzou zijn.

Deoverplaatsingnaarhet verpleeg-
huis vondplaats op vrijdagochtend
voorPinksteren. ‘Wij volgende richt-
lijnen vanhetRIVM, ermag twee
wekengeenbezoekkomen’,washet
eerste bericht.De coronatest is ne-
gatief, probeert zijn echtgenotenog.
En Janopsluiten in eenkamer iswel
het slechtstewat je kuntdoenals het
omrevalideren (bewegen,wandelen,
traplopen, spreken, luisteren enont-
houden) gaat.Het antwoord is simpel:
richtlijnen zijn richtlijnen.

Jan ervaart zijn kamer als eengevan-
genis, voelt dat hij achteruitgaat, hij

mag zelfs de gangniet op.Wij staan
buitennaarhemte zwaaien, terwijl hij
bij het raam in zijn kamer gaat zitten.
Dat zorgt voor enig vertier,maar een
gevoel vanmachteloosheidoverheerst.

Omdathet Pinksteren is gaanweer
drie kostbaredagen verloren. Fysiothe-
rapeuten, logopedisten enandere reva-
lidatieprofessionalswerkenblijkbaar
niet inhetweekend. Er is geenenkele
professional diemet Jankomtbespre-
kenwat er gaat gebeuren, of alvast
begintmetwat oefeningenof andere
vormenvanactivering.Waaromkan
hij niet evennaardeuitgangworden
geredenendoor zijn echtgenotewor-
denopgevangenomeenommetje te
maken, even te lopen, buiten te zijn en
tenminste iets te bewegen?

TEN KOSTE VAN DE PATIENT
Helaasdat kanniet.De coronamaatre-
gelenwijken voorniets, ook al gaat het
tenkoste vandeherstelmogelijkheden
vandepatiënt.De eerste ontmoeting
metde fysiotherapeut vindt pasdins-
dagplaats. Jan en zijn echtgenote voe-
rendedrukop, vragenommeerduide-
lijkheid endoenhunbeklagoverhet
ontbreken vaneengericht revalidatie-
programma.Vrijdag, eenweeknaaan-

komst, is er voorhet eerst eengesprek
metde geriater.

Dit voorbeelduitmijndirecte omge-
vingkanmet vele andere voorbeelden
wordenaangevuld. Een richtlijn van
hetRIVMontslaat professionalsniet
vandeplicht omteblijvennadenken
overwat goedengewenst is in een
specifieke situatie.

Het is belangrijk omaltijd zorgvul-
dig tewerk te gaanenhet valt niet altijd
meeomeenafweging temakendie in
ieders belang is.Niet zelden is het kie-
zen tussen tweekwaden.Maardat is
nu juist de essentie vanprofessioneel
handelen.

Hetwillen voorkomenen vertragen
vaneenbesmetting is eennoodzake-
lijk uitgangspunt.Maar een legitiem
besluit volgt pas als op individueel
niveaukanwordenbeoordeeldwat de
gevolgen zijn voorde individuele pa-
tiënt of bewoner. Endiebeoordeling
dientmetpatiënt en familie tot stand
te komen.

Afwegingenovermaatregelendie
verspreiding vanhet virusmoeten te-
gengaan,moetengeplaatstworden in
de context van eenbredere afweging
over kwaliteit van leven, zo steldede
Raad voorVolksgezondheid enSamen-

Richtlijnen mogen
nooit worden ingezet
om dilemma’s te
ontlopen, of het nu
coronatijd is of niet

leving in een van zijn laatste adviezen.
Kwaliteit van leven zou tochhét uit-
gangspuntmoeten zijnbij de (geri-
atrische) revalidatie?Alles doenom
potentiële restschade tebeperkenof te
voorkomen.

Dit uitgangspunt is inhet verpleeg-
huiswaar Jan verbleef tenonrechte
terzijde geschoven.Hetheeft zijn echt-
genote en Jan te veelmoeite en ener-
gie gekost omtot eengoedgesprek
te komen.Maandag is Jannaarhuis
gegaan. Inplaats van vier tot zesweken
gericht oefenenenonderbegeleiding
werkenaanherstel, heeft dit avontuur
tiendagengeduurd,waarvan vijf vol-
strekt zinloos. Janheeft geluk gehad:
hij iswelbespraakt en zijn echtgenote
ook, zij wetenwat zewillen enkennen
deweg. Janheeft demogelijkheidom
thuis verder te revalideren. Veelmen-
senhebbendit gelukniet.

Iederepatiënt heeft recht op een
zorgvuldige afweging tussenwat zijn
of haarherstel vraagt, enwatnoodza-
kelijk is voorde gezondheid vanons al-
len.Dit kanduivelsedilemma’s opleve-
ren.Maarde richtlijnen vanhetRIVM
mogendoorprofessionalsnooitwor-
den ingezet omdezedilemma’s te ont-
lopen, of hetnu coronatijd is of niet.
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