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PRAKTIJK

DE GLIMLACH IN DE ZORGVERLENING

1983. Ik was derdejaarsstudent geneeskunde en studeerde via de 
Examencommissie van de Staat. Ik werkte in die periode deel-
tijds als economist en kon daardoor de lessen niet volgen. De 
cursussen bekwam ik door kopies te maken van twee studenten 
die tien jaar jonger waren dan ik. Maar de interessantste 
informatie over de proffen en de examens kreeg ik van Dimitri. 
Hij dubbelde zijn jaar en ik ontmoette hem meestal op café. Daar 
vertelde hij me welke vragen op het examen het meest gesteld 
werden (ik heb die vragen helaas nooit gekregen) en welke 
professoren te duchten waren.
Tijdens één van die cafégesprekken raadde hij mij aan om de 
eerste klinische les van de opleiding te volgen omdat die volgens 
hem heel interessant was. Ik zei hem dat dit niet kon omdat ik 
met mijn statuut de lessen aan de faculteit niet mocht volgen. 
“Volg dat toch in het zwart!”, zei hij me samenzweerderig, 
“niemand zal je herkennen”.

Daar stond ik dan tussen een vijftal jonge studenten bij het begin 
van de eerste les met patiënten in één van de vele gangen van 
het UZ, dienst neurochirurgie. Iedereen had een kraaknette witte 
jas aan buiten ikzelf. Ik schaamde me omdat ik zo opviel: tien 
jaar ouder en geen jas aan. De prof kwam eraan en vroeg ons om 
hem te volgen. Hij keek verbaasd naar mij en vroeg me wie ik 
was en wat ik kwam doen.  Ik zei dat ik gehoord had dat het een 
inspirerende les was die ik ondanks mijn statuut toch graag had 
gevolgd. Er verscheen een glimlach op zijn gelaat die hij echter 
snel onderdrukte. “Kom, volg mij!” zei hij kort.

De deuren van de ziekenkamer zwaaiden open en we gingen 
binnen in een grote ruimte met een tiental bedden. Hierin lagen 
relatief jonge mannen met een hoofdverband. Ik voelde me even 
terugdeinzen, “neurochirurgie, die patiënten hebben wellicht 
een hersentumor gehad” flitste het door me heen. Ik vond het 
een dramatisch beeld en merkte op dat mijn collega-studenten 
ook geraakt waren. “Wat zal die prof nu doen?” vroeg ik me af.

Hij stapte naar het eerste bed en ging rustig zitten. Ik merkte op 
dat hij zo ging zitten alsof hij alle tijd had voor de patiënt. Deze 
laatste begon zachtjes te praten. De prof was volledig voor hem 
aanwezig. Voor het eerst zag ik iemand die écht luisterde. 
Daarvoor had ik als marketing-specialist enkele trainingen in 
communicatie gevolgd maar hier was er iets anders, iets veel 
diepers aan de gang. Toen de patiënt stopte met praten hoorde 
ik hoe de prof hem enkele eenvoudige raadgevingen gaf. Hij 
nam even zijn hand vast en toen zag ik plots een glimlach 
verschijnen op het verkrampte gelaat van de zieke. Ik begreep 
dat hier iets bijzonders tussen twee mensen was gebeurd. De 
prof en de studenten begaven zich reeds naar het volgende bed 
maar ik kon het niet laten om nog eens om te kijken naar de 
eerste patiënt. Hij zag mijn nieuwsgierigheid en knipoogde naar 
mij. Ik voelde me betrapt maar kon mijn spontane glimlach niet 

onderdrukken. Daardoor hadden we even een intens contact met 
mekaar.

Bij het tweede bed was ik opnieuw getuige van hetzelfde 
ritueel: zitten, luisteren, bemoedigen, hand vastnemen. Nooit 
had ik twee mannen gezien in dergelijke verbinding met 
mekaar. En opnieuw die ontspanning in het gelaat… hoe zou die 
neurochirurg dat voor mekaar brengen? Hoe kan hij zo rustig, 
open en geduldig zijn ondanks zijn heel druk bestaan? (opere-
ren, assistenten opleiden, publiceren, studenten lesgeven, …). 
En vooral : hoe kan hij de emotionele belasting aan van zijn job? 
(pathologie met slechte prognose). Zou ik later over voldoende 
draagkracht beschikken om het artsenberoep aan te kunnen ? Al 
deze vragen flitsten door me heen.

Op het einde van het ‘toeren’ vroeg hij ons mee te gaan in de 
gang en stelde ons daar onverwacht enkele vragen. “Wat heb je 
vandaag geleerd?” vroeg hij indringend aan een eerste student 
die wat onzeker antwoordde: “Ik heb geleerd dat de incidentie 
van hersentumoren vooral bij…”. “Stop!” zei de prof “jij hebt 
vandaag niet veel geleerd”. “En wat heb jij geleerd?” vroeg 
hij aan de volgende. Opnieuw kwam er een wetenschappelijk 
antwoord dat door de neurochirurg onderbroken werd. “Jullie 
hebben vandaag blijkbaar weinig geleerd! Kom! Volg me”. Hij 
stapte door de gang, opende een deur die uitgaf op een gras-
perkje.

Daar stonden we dan, op de groene oppervlakte, tussen twee 
grijze blokken van het UZ. Het was een mooie, zonnige dag. 
Voor ons stond een jonge boom in volle bloei en een vogel floot. 
De studenten keken vragend naar mekaar maar ik wist intuïtief 
dat er iets bijzonders zou gebeuren.
Na een minuut die bijna een eeuwigheid duurde zei de neurochi-
rurg zacht “Dit had ik jullie vandaag willen leren, carpe diem ”.

Dit sloeg bij mij in als een bom. Wat een levenswijsheid! Wat 
een timing!
De neurochirurg kon het weten: hoeveel jonge patiënten heeft 
hij niet moeten loslaten ondanks de beste zorgen? De rest van 
de dag ben ik in het stadspark gaan zitten op een bank. Ik wist 
met zekerheid dat ik die wijze les zou toepassen in mijn beroeps-
leven. Wat ik op die zonnige meidag echter niet vermoedde was 
dat ik vele jaren later vorming zou geven met als thema ‘De 
glimlach in de zorgverlening’.
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2013. Dertig jaar later komt Lieven Ostyn, op donderdag-
avond 23 januari 2014 van 18u tot 20u voor Balans/VSPW 
een interactieve lezing verzorgen. 
Voor alle informatie en inschrijvingen: 
www.vspw.be/opleidingen/balans/balans_thema_avonden


