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Zo
o’n jaar of tien
n geleden lass ik een eerd
der boek van
n deze chirurg uit Boston.. Complicatioons was daarvan de titel, en
als
s ondertitel: a surgeon’s notes
n
on an imperfect sciience. Dat bo
oek bevat bo
oeiende verhhalen uit de praktijk
p
van de
d
auteur, zijn ervvaringen en overweginge
o
n in situatiess waarin zijn vakkennis geen pasklaa r antwoord heeft.
h
Een
chirurg die twijffelt, die heb je
j liever niet in je omgeviing, zou je denken. Maarr Atul Gawannde toonde in
n dat boek ju
uist
hoe vooral twijffel en zoeken
n essentieel zijn in zijn w
werk.
Nu
u, tien jaar en
n een paar boeken later, schrijft Atul G
Gawande ov
ver onze sterrfelijkheid en sterven. Wa
ant daar ligge
en
nog grote uitda
agingen voorr de geneesk
kunde. Onze grootste tek
kortkoming inzake zorg vooor zieken en
n ouderen is,
ald
dus Gawande
e, dat we te weinig
w
stilsta
aan bij anderre wensen da
an veiligheid en langer leeven. Modern
ne
geneeskunde h
heeft veel be
ereikt, we lev
ven langer en
n gezonder dan
d ooit. Maa
ar daarbij zijnn veroudering
g en sterven tot
me
edische uitda
agingen herle
eid, terwijl medici er slech
ht voor opge
eleid zijn. De dood wordt nog te dikwijjls als een fa
alen
gezien, terwijl h
het uiteindeliijk om een na
atuurlijk en o
onvermijdelijk
k iets gaat.
Oo
ok in dit nieuw
w boek brengt de auteur boeiende be
eschouwinge
en, de situaties waar hij pprofessioneel als chirurg bij
betrokken is en
n zijn eigen familie-ervari
f
ngen bij elka
aar. Zo ontmoeten we in het eerste hooofdstuk zijn
n grootouderss
uit Indië en krijg
gen we een beschrijving van de ontw
wikkeling van
n intergenerationele opvaang van oude
eren (de jong
gste
dochter bleef th
huis wonen) naar een ge
eneratie oude
eren die zelfs
standig nog veel
v
activiteitten organise
eert. Mooie
ontwikkeling, m
maar helaas is
i dan inform
mele zorg in d
de laatste lev
vensjaren minder evidentt. En zo kom
men meer
ouderen met zo
orgbehoefte in een zieke
enhuis terech
ht. De auteurr geeft ons in het tweede hoofdstuk een rondleidin
ng
op een geriatrissche afdeling
g. Met het no
odige sarcassme beschrijfft Gawande het
h schrille co
contrast tusse
en de
geweldige resu
ultaten van het werk dat daar
d
gebeurtt versus de la
age status errvan en de bbesparingen die ze over
zic
ch heen krijge
en.
De
e volgende ho
oofdstukken gaan in op hoe
h veroude ring gepaard
d gaat met affscheid nemeen van onafh
hankelijkheid
d,
me
et erosie van ‘independen
nt living’. Meteen is ook d
duidelijk dat de titel van het
h boek verkkeerd gekoze
en is. Twee
derde van het b
boek gaat he
elemaal niet over sterfelijjkheid, maar over oud wo
orden en allee gevoelens en
e
gebeurtenissen
n die daarbij komen kijken. Over de zzoektocht naa
ar geschikte woonvorme n voor ouderren, eens
zelfstandig thuis wonen nie
et langer mee
er haalbaar iss. Over het ontstaan
o
van ‘assisted livving’ en het werk
w
van Kerren
Wilson. Over de zoektocht van Bill Thom
mas naar op
plossingen te
egen de drie kwalen van w
woonzorgcentra: saaiheid,
eenzaamheid e
en hulpeloossheid. Die me
et veel humo
or beschreven zoektocht vertoont gelijijkenissen met het ontsta
aan
van kleinschalig genormalisseerd wonen
n in Vlaanderren. Wat metteen duidelijk
k maakt dat G
eliswaar vanuit
Gawande we
een Noord-Amerikaanse co
ontext schrijfft, maar zijn b
boek zonder meer releva
ant is voor dee Vlaamse sittuatie.
He
et laatste dee
el van het boek verlaat he
et thema oud
deren en gaa
at meer in op
p het levenseeinde. Of preciezer gezeg
gd,
: weten onze
op het naderbijj komen van het levenseinde en het b
belang van vroegtijdige
v
zorgplanning
z
e naasten en
n
onze artsen wa
at wij belangrrijk vinden, welke
w
mediscche ingrepen
n we nog wille
en ondergaaan voor beho
oud van welke
lev
venskwaliteit achteraf? Hier komt het professionelle leven van de auteur oo
ok meer op dde voorgrond
d. Mensen
ste
erven maar é
één keer, ze hebben hulp
p en advies n
nodig van arttsen die er meer
m
ervaringg mee hebben. Maar die
mo
oeten dan oo
ok leren er op
p een open en
e eerlijke m anier over de
e communice
eren. De kraacht van het boek
b
zit hier
echter opnieuw
w in de comb
binatie van he
et profession
nele perspectief met de fa
amilie-ervarinngen van de auteur, het
lev
venseinde va
an zijn vader.
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