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HUISARTS
Jos van Bemmel

Pillenwaanzin

B

innen het zogenaamde polyfarmacieproject screent
de huisarts samen met de
apotheker oudere patiënten die chronisch meer dan vijf
of zes geneesmiddelen gebruiken. Het nut van de medicatie
wordt bekeken en met de patiënt
worden eventuele aanpassingen
besproken.
Vandaag heb ik een aantal van de-

ze patiënten bekeken. De eerste
patiënt is zowel alcohol- als rookverslaafd. Door de sigaret ontwikkelde ze COPD, een soort chronische bronchitis, waarvoor ze drie
pufjes en prednison gebruikt, op
advies van de longarts. Verder
heeft de sigaret tot een niet operabele vorm van etalagebenen geleid die zo veel pijn veroorzaken
dat de vaatchirurg drie soorten

pijnstillers heeft voorgeschreven,
waaronder morfine. Door de morfine krijgt ze obstipatie waarvoor
ze laxerende poeders gebruikt.
De combinatie van haar bloedverdunner, die ze op advies van de
neuroloog gebruikt vanwege een
doorgemaakte TIA, met de voorgeschreven prednison vergroot
de kans op maagdarmbloedingen
zodat ze een maagzuurremmer
slikt. Het jarenlange prednisongebruik heeft bijgedragen aan botbreuken in haar rugwervels. Daarom krijgt ze een botopbouwend
medicijn, vitamine D en extra
kalktabletten. Haar diepe verdriet, je bent niet voor niets alcoholist, wordt bestreden met een
door de psychiater voorgeschreven antidepressief middel en een
slaaptablet.
Haar chronisch alcoholmisbruik

Elke kwaal wordt
bestreden met
een nieuw
geneesmiddel
heeft een gevaarlijke chronische
alvleesklierontsteking veroorzaakt. Goed voor drie medicijnen.
De helft van al haar medicijnen
gebruikt ze om de bijwerking
van andere medicijnen te bestrijden.
Specialisten schrijven volstrekt te
goeder trouw steeds weer nieuwe medicijnen voor. Elke kwaal
wordt bestreden met een nieuw
geneesmiddel. Niemand overziet
het meer. Ja, de huisarts probeert
het. Maar waar moet hij beginnen? Het is een grote ingewikkel-

de schaakpartij. En ze is pas 61.
Eerst de slaap- en pijnmiddelen
maar eens aanpakken? Als de psychiater en vaatchirurg maar niet
boos worden, omdat ik aan hun
medicijnen kom. En de vraag is
of mevrouw het ziet zitten.
Denk niet dat deze patiënt een
heel grote uitzondering is. Vandaag besprak ik nog twee patiënten die beiden vijftien medicijnen slikken. De veel voorkomende combinatie van overgewicht,
suikerziekte, hoge bloeddruk en
een TIA is sowieso goed voor tien
medicijnen. Als daarbij ook nog
gerookt wordt, loopt het aantal algauw op tot vijftien.
Al met al zijn heel veel medicijnen te voorkomen door gezond
te leven op lichamelijk, psychisch
en sociaal vlak. En je moet een
beetje geluk hebben.

Ga weer voor je partner
Na een lange tijd samen lijkt de liefde soms verdord. Kijk
eens terug naar het allereerste begin van je relatie; ervaar
opnieuw die gevoelens. Grote kans dat de liefde van toen
weer opbloeit, stelt relatiecoach Marthe van der Noordaa.
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D

e buitengewone kracht
van de eerste ontmoeting, die frappeert
schrijfster en (relatie)coach Marthe van
der Noordaa (51) telkens opnieuw. Het is
volgens haar dan ook een misvatting te
denken dat een nostalgische foto het
enige zou zijn dat van zo’n eerste afspraak over is. „De eerste ontmoeting is
in feite de blauwdruk van de relatie.
Daarin is alles aanwezig, in zijn meest
pure vorm.”
In het prille begin is niet alleen de passie groot, er is een sterke bereidheid
voor de ander te gaan, zegt Van der
Noordaa. „In die eerste periode ga je
met je geliefde kamperen of wandelen
in de bergen, terwijl je daar helemaal
niet van houdt. Je staat avontuurlijk en
open in de relatie, bent bereid patronen te doorbreken en wilt steeds het
beste van jezelf laten zien. Waarom
stop je daarmee? Je weet dat je het in
huis hebt, je kunt het zo weer opdiepen.”
Een belangrijk advies dat zij geeft aan
stellen die de passie in hun relatie missen of die zijn vastgelopen, is dan ook
hun eerste tijd samen in herinnering te
roepen. „De liefdesvonk die toen oversloeg, ligt nu misschien verborgen of
toegedekt, maar ze is niet weg. Ze is
weer tot leven te wekken als je contact
maakt met de schat van de eerste ontmoeting.”
Hoe je dat kunt doen, legt ze uit in
haar boek over de liefde. „Een euvel
van deze tijd is het gemis aan echt contact. Je kunt naast elkaar zitten en het
gevoel hebben ‘we zijn samen’, terwijl
de een op de laptop kijkt en de ander
op de mobiel. Ik zeg dan; leg de appara-

tuur weg en kijk elkaar weer in de
ogen. Dan pas heb je echt contact, wat
betekent dat je meer van elkaar kunt
hebben en minder gauw ruzie zult krijgen.”
Marleen (40, 18 jaar samen)
„Ik ontmoette Thom in het studentenhuis. Een ‘hockey-kakker’ was mijn eerste indruk. Ik had me voorgenomen nooit
met zo iemand wat te beginnen. Ook wilde ik geen relatie met een medebewoner,
dat vond ik zo cliché. De verschillen leken
in eerste instantie groot, maar liefde gaat
voorbij oordelen en andere ongenuanceerde gedachtekaders.‘Wat ben jij anders,
maar ik vind je leuk’, is misschien wel de
blauwdruk van onze relatie. Thom viel
me op. Hij had een mooie uitstraling: rustig, wat guitigs en met een twinkeling in
zijn ogen. Mooie krullen, een breed en gespierd lichaam en sprekende blauwe
ogen. Na een paar maanden wist ik: dit
is ’m, mijn man. We geven elkaar ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling. Daarin
hebben we allebei al intensieve periodes
meegemaakt. Soms heel erg op onszelf.
Wetend dat de ander er altijd voor je is.”
Er zijn partners die de belofte en spanning van de beginperiode bij een nieuwe partner zoeken. „De drempel om
vreemd te gaan bijvoorbeeld via een site als Second Love is tegenwoordig lager dan vroeger. Niemand hoeft te merken dat je via één knop op de computer
contact hebt met een ander en je hoeft
er niet de deur voor uit”, legt Van der
Noorda uit. „Het is echt zonde wat je
mist buitenshuis te zoeken. De passie
en het avontuur kun je ook vinden in
je eigen relatie, door terug te keren
naar de eerste ontmoeting.”
Zelf put ze uit een ‘rijk archief’; ze is 28
jaar samen met dezelfde man. Ze omschrijft de eerste periode als bepaald

keerde moment. Dan ben je alleen nog
maar bezig met teleurgesteld raken, in
de ander en in de liefde.”
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niet rooskleurig. „We waren totaal verschillend en hadden geen van beiden
zin om maar een millimeter eigen terrein prijs te geven aan de ander.”
Dat ‘zwoegen, struikelen en zweten’
om tot elkaar te komen, noemt ze het
‘slijpen van twee ruwe diamanten’. De
liefde kan heel vervullend zijn, maar
ook pittig en ruig. Onvermijdelijk volgt
op de eerste zeven wittebroodsjaren de
fase die ze ‘de leerweg’ noemt. „In deze
periode zijn stellen geneigd te zeggen;
‘Dit werkt niet; klaar’. Ik vraag hen
dan; ‘Hebben jullie eigenlijk wel alle
schatten uitgepakt?’ ”
Van der Noordaa vertelt wat zij zelf tegenkwam. „Overgave aan hem, dat durfde ik soms maar een beetje. Op een gegeven moment was ik me bewust van
dat laatste restje reserve. Ik besloot
toen: ‘Dit is het, hier ga ik voor kiezen,
maar dan moet ik ook alles laten zien.
Dat was een overgang van houden van
naar zielsveel houden van.” Essentieel
is volgens de auteur het willen opdoen
van zelfkennis. „Als je oplossingen
voor problemen steeds buiten jezelf
zoekt, raak je teleurgesteld. Want dan
doet hij net het verkeerde, of op het ver-

Marinde (44, 14 jaar samen)
„Ruud is nuchter. Ik kan heel emotioneel
reageren. We houden elkaar in balans.
Dat was al zo, toen Ruud nog als militair in Bosnië werkte en we als vrienden
met elkaar mailden. ‘Hoe ga jíj daar nou
mee om’, was een van de meest gestelde
vragen. De afstand hielp om direct al
veel van onszelf te laten zien, mailen
bleek een veilige manier. Een diepe
vriendschap was het, die toen Ruud weer
in Nederland was snel uitmondde in een
relatie. Wij vinden het belangrijk onze eigenheid te bewaren, maar zijn wel actief
bij elkaars hobby. Ruud is fervent verzamelaar van stripboeken. Ik ga met hem
mee naar beurzen om een nog ontbrekend exemplaar te vinden. Hij zit op zijn
beurt knarsetandend in mijn volkstuin
onkruid te wieden. Uiteindelijk vindt hij
het leuk, omdat hij mij daarmee een
groot plezier doet.”
Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse
stellen dagelijks gemiddeld negen minuten aan een serieus gesprek met elkaar besteden. Partners die allebei werken houden daar maar zeven minuten
voor over. De relatie is de sluitpost in
de dagelijkse agenda, terwijl iedereen
zegt dat de partner belangrijk voor hen
is. Van der Noordaa: „Alsof de liefde
wel voor zichzelf zorgt. Die heeft aandacht nodig. Anders groeit wat tot
bloei is gekomen niet verder. Het
droogt uit en verpietert.”

Marthe van der Noordaa - Een schat aan
liefde, Itip, 19,90 euro.
www.eenschataanliefde.nl
(De gebruikte citaten staan niet in het boek,
maar komen voort uit aparte interviews.)

