
Engeland - Fiona Hack

Het werk in een ziekenhuis is niet altijd even makkelijk. Alleen mensen met wie het niet goed gaat
worden er verpleegd. Zorgverleners hebben dagelijks te maken met de kwetsbaarheid van de mens.
Als een patiënt gezond ontslagen wordt uit het ziekenhuis dan is dat een opsteker voor de
zorgverlener. Er zijn altijd dagen dat het niet goed gaat met de patiënten. De zorgverleners zijn uit een
speciaal soort hout gesneden. Je moet er tegen kunnen om dagelijks geconfronteerd te worden met
de weegschaal die tussen gezondheid en ziekte zijn balans zoekt.
Om in hun kracht te blijven vertellen ze wel eens sterke verhalen. Ik heb er heel wat gehoord kan ik u
vertellen. Van de stofzuigerstang die van een meneer zijn jeweetwel verwijderd moest worden tot de
agent die op een krat bierflesjes terecht kwam en deze door een chirurg uit zijn achterste gehaald
werd.
Het ergste dat ik heb gehoord is het verhaal van de militair die tijdens een ontgroening gewond is
geraakt. Gelukkig zijn dat soort ontgroeningen niet meer van deze tijd. Ik praat over ruim twintig jaar
geleden dat ik in Engeland heb gewerkt. Het is me tot de dag van vandaag bijgebleven.
Op een ochtend wandel ik de afdeling op. Een groepje artsen in opleiding praten druk in de omgeving
van de patiëntenkaarten die destijds gewoon voor het pakken op de afdeling liggen.
Een arts i.o spreekt me aan.
‘Heb je al gehoord wat er dit weekend is gebeurd?’
‘Nee,’ zeg ik en begin al te lachen. Ik verwacht te horen dat die arts die zijn stethoscoop niet
schoonmaakte weer in een gevecht is beland. Laatst zag ik hem weer met een bont en blauw gezicht.
‘De afdelingen in de oostelijke vleugel moesten worden ontruimd.’ Geanimeerd vertelt hij verder.
‘De bombsquad was er ook bij.’
De bombsquad? Dus de explosie opruimingsdienst?
‘Waarom waren zij erbij?’ De hoofdverpleegkundige vraagt mijn aandacht, maar ik besluit niet te
bewegen totdat ik alles weet over deze zaak.
‘Ja,’ zegt een andere arts i.o met blosjes op zijn wangen, ‘zij moesten een handgranaat ontmantelen.’
‘Een handgranaat?’ De hoofdverpleegkundige komt er ook bij staan. Alle ogen zijn gericht op de jonge
arts die glunderend verder vertelt.
‘De militair werd ontgroent samen met nog een paar. Ze moesten allerlei dingen doen om te bewijzen
dat ze het werk in het veld straks aankunnen.’
‘Pijn en zo,’ voegt een andere jonge arts toe.
Even is het stil.
‘De militair is binnengebracht met een handgranaat in zijn achterste.’
Dit bericht slaat in als een bom. De arts in opleiding heeft er duidelijk
plezier in om ons dit schokkende bericht te vertellen.
‘Toen ze de handgranaat eruit wilden halen liet de pin los.’ Plots
ontstaat er in mijn geestesoog een beeld van een kermende militair die
van de spanning nodig moet maar niet kan uit gevaar dat het zijn laatste
wind kan zijn. Ik wil niet lachen, maar kan het niet helpen.
Inmiddels begrijp ik dat het hele verhaal goed is afgelopen. Het
ziekenhuis staat er nog. Ik kan me de spanning goed voorstellen. Het
lijkt me heel erg om in een benarde houding op een operatietafel te
liggen. Net als dat ik het erg vind voor de arts die hem moest helpen. Ook hij stelt zichzelf bloot aan
potentieel gevaar. ‘De militair heeft nog gevraagd of hij geslaagd was voor de test.’ Een bevrijdende
lachsalvo volgt. Niet omdat we het grappig vinden, maar omdat het een goed einde heeft. Onze
uitlaatklep voor de spannende momenten die zorgverleners meemaken, is humor. Hoe moeten we
anders met de ellende in de wereld omgaan?
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