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‘Mijn specialiteit 
   is de patiënt, níet 
zijn aandoening’

Interview

Dermatoloog Harma Stenveld
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“Zieke patiënten 
zouden mondiger 

moeten worden, hoor 
je vaak. Onzin. Juist 

artsen dienen van hun 
troon af te dalen. Pas 
dan zal de onderlinge 

communicatie echt 
verbeteren.” 

Recht voor de 
raap benoemde 

dermatoloog Harma 
Stenveld op een LVVP-

informatieavond in 
Arnhem de pijnpunten 

in de arts-patiëntrelatie. 
Nieuwsgierig zocht de 

Spotlight! haar nog 
eens op. 

Meermaals heeft ze zelf 

ondervonden hoe het is om 

als patiënt tegenover artsen 

plaats te moeten nemen. Om 

afhankelijk te zijn. Om niet altijd op een pret-

tige manier benaderd te worden. Al twintig 

jaar heeft Harma Stenveld (51) een chronische 

longaandoening. “Een opname in het zieken-

huis is voor mij niets vreemds. Gelukkig heb 

ik een prettig contact met mijn eigen longarts. 

Maar het kwam ook voor dat ik voor een 

operatie werd doorverwezen naar een ander, 

onbekend ziekenhuis.”

Nu is Stenveld niet op haar mondje gevallen. 

Als het nodig is, zegt ze waar het op staat. 

Toch zal ze nooit die opname vergeten in een 

gespecialiseerd ziekenhuis. Daar lag ze, als 

een kwetsbaar vogeltje in bed, met drains aan 

haar lichaam. De ene na de andere patiënt 

vertrok huiswaarts, zij niet. 

“Hoewel ik als arts weet hoe het er in zie-

kenhuizen aan toe gaat, werd ik héél klein. Ik 

werd bang. Hoe lang duurt dit nog, vroeg ik 

aan mijn arts. ‘Ach. Dat kan twee dagen zijn. 

Twee weken. Of twee maanden’. Zo’n arrogant 

en koud antwoord… Het zou me normaal 

gesproken niet gebeuren, nu liet ik het toe. 

Waarom? Omdat ik nu zelf patiënt was, afhan-

kelijk was.”

Lees verder op pagina 10.

Groot voorrecht

Vraag naar haar specialiteit en Stenveld zegt 

dat dit haar patiënten zijn, niet hun aandoe-

ning. Ze haalt adem en zegt daarna pas dat 

ze dermatoloog is, in het Arnhemse Rijnstate 

Ziekenhuis. Daar, in het Centrum voor Huid en 

Arbeid, behoren onder andere allergieën tot 

haar aandachtsgebied. Vitiligo is geen speci-

aliteit, maar mensen met deze aandoening 

bezoeken zeker ook haar spreekuur. 

“Met welke huidaandoening ik ook te maken 

krijg, ik wil vooral een band ontwikkelen met 

mijn patiënten. Dat vind ik één van de pret-

tigste aspecten van mijn vak. In tegenstelling 

tot veel andere collega’s heb ik nauwelijks met 

acute zorg te maken, maar met mensen met 

een chronisch probleem. Bijzondere mensen, 

want sta er eens bij stil wat deze patiënten 

doen: ze vertrouwen je van alles toe en leg-

gen hun problemen bij je neer. Ik ervaar het 

als een groot voorrecht dat ik daarbij mag 

proberen te helpen.” 

Ze noemt de huid enorm belangrijk voor de 

mens. “Het zijn de zichtbare delen van het 

lichaam, we kijken er met z’n allen naar. We 

willen elkaar aanraken, voelen. Neem de 

pasgeboren baby met een huidaandoening 

in het gezicht, die het kraambezoek direct zal 

zien. Neem de familiefoto met jouw kind met 

witte vlekken. Wat neem je dan waar? De 

schrik in de ogen van de buitenstaanders, die 

in die ene fractie van een seconde met een 

aangetaste huid worden geconfronteerd. Dat 

brengt zoveel leed met zich mee. Als huidarts 

ga je met die gevoelens aan de slag. Maar 

tot mijn frustratie is de relatie tussen arts en 

patiënt vaak onvoldoende.”

Erken de patiënt

Juist van mensen met vitiligo is bekend dat 

ze zich vaak niet erkend voelen. Al weten ze 

dat hun aandoening in veel gevallen niet te 

genezen is, dat wil niet zeggen dat geen hulp 

geboden kan worden. “Maar wat zegt dan zo’n 

LESSEN UIT HET VERLEDEN

Dat Harma Stenveld zo vecht voor oprechte aandacht voor patiënten, is volgens 

haar te verklaren uit haar eigen verleden. Twee voorbeelden:

Haar opvoeding. “Het feit dat ik studeerde maakte mij niet beter dan iemand die 

geen universitaire opleiding had. Mijn ouders waren daar heel duidelijk in. Ik kom 

uit een gewoon gezin. Waar we thuis en in de familie de meeste moeite mee heb-

ben, zijn mensen die zichzelf verheven voelen. 

Haar studie. “Ik liep co-schappen in een ziekenhuis en werd geconfronteerd met 

de enorme arrogantie van enkele chirurgen. Twaalf weken was ik er al aan het 

werk, maar nog altijd spraken ze me niet met mijn voornaam aan. Ik was ‘de co’ 

en daar kon ik het mee doen. Ik heb zo’n enorme weerzin opgebouwd tegen die 

houding die sommige zorgverleners met zich meedragen.”
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arts na het stellen van de diagnose? ‘Helaas, ik 

kan niets voor u betekenen’.” Stenveld, vurig 

nu: “Dan had je geen arts moeten worden als 

dit je antwoord is! Natuurlijk kun je iets voor 

iemand betekenen, ook al kun je hem niet 

genezen. Dat heeft alles met betrokkenheid te 

maken.”

Wat die arts wél had mogen zeggen? “Hij 

moet zich in het verwachtingspatroon van 

de patiënt verdiepen. Informeer wat díe wil. 

Sommigen zoeken maar alleen naar tips hoe 

zich te kleden op een feestje. Ze willen slechts 

vermijden dat omstanders naar hun huid staan 

te loeren. Een ander wil een geschikte crème 

voor de handen, terwijl een derde per se wel 

het uiterste wil en informatie zoekt over pig-

mentbehandelingen. Luister naar het verhaal, 

ga een relatie met hen aan. Toon je oprecht 

betrokken. En breng vanuit jouw kennis als 

arts nuancering aan, door te vertellen wat 

zinvol of veilig is.”

Mondige patiënt

Continu wijst Stenveld naar de houding van 

artsen die vaak anders moet. Maar zolang die 

is zoals die is, wat kun je als patiënt dan? De 

patiënt wordt steeds mondiger, leest en hoort 

ze regelmatig. Is het zo eenvoudig?

“Nee dus. Het mes snijdt aan twee kanten. 

Ook de patiënt moet zelf erkennen wanneer 

er beperkingen zijn in de relatie. Waar een 

arts – ook ik – moet durven voorstellen dat 

een collega soms een betere optie is, daar is 

het voor patiënten belangrijk het ondervonden 

ongemak niet te ontkennen. Láát je niet naar 

huis sturen als je nog met twijfels zit. Durf je 

dat niet bij deze arts, vraag dan om een se-

cond opinion of om een andere arts. Gelukkig 

hebben we dat recht nog altijd in Nederland.”

PLEIDOOI:

TRAINING VOOR ARTSEN

Je kunt patiënten nog zo 

mondig maken, maar als artsen 

hen geen speelruimte geven 

ontmoeten beiden elkaar nooit 

in het midden. Op verschillende 

manieren zet Harma Stenveld 

zich in om artsen van hun troon 

af te krijgen, zoals ze het zelf 

omschrijft. “Desnoods beitelen 

we ze van hun voetstuk af.”

Hoe ze dit wil realiseren? 

“Hoewel ik de positie van 

patiënten de afgelopen tien 

jaar enigszins verbeterd vind, 

kan er nog altijd veel beter 

naar hen worden geluisterd. 

Medilex, een congresbureau 

voor zorgprofessionals, heeft 

een cursus die artsen helpt 

zich bewust te worden van 

hun relatie met hun patiënt. 

In april mag ik daar weer een 

presentatie houden.” 

Stenveld vervolgt: “Samen 

met een trainingsbureau wil 

ik artsen op hun manier van 

communiceren attenderen. Hoe 

kun je vervelende berichten op 

een andere manier vertellen? 

Welke kritische vragen kun je 

aan anderen stellen zonder hen 

in een ongemakkelijke positie 

te brengen? Dit soort trainingen 

zijn niet alleen goed voor een 

betere omgang met patiënten, 

maar ook met de vele  

zorgcollega’s op de werkvloer. 

Een heel zorgteam zal er beter 

door kunnen functioneren, wat 

zal uitstralen op een prettigere 

omgang met patiënten.”

‘Ook al kun je een patiënt 
niet genezen, je kunt altijd 
wat voor hem betekenen’

Harma Stenveld, dermatoloog in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.


