MISLEIDING

Genezing
voor iedereen
Hoop op genezing is van alle tijden en altijd zijn er
oprechte dokters, maar ook slimme handelaren geweest
die wanhopige patiënten beloften doen. Advertenties uit
de negentiende eeuw – toen in Nederland de moderne
massareclame op gang kwam – en twintigste eeuw – toen
er regels voor geneesmiddelenreclame kwamen – staan
er vol van. Van ‘Holloway’s Zalf’ die genezing belooft
voor iedereen tot de ‘Electrische Ceintuur Herculex’
die gedurende de slaap de mannelijke viriliteit herstelt.
SIMONE PAAUW
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VELDWERK
DE KINDERARTS

HOOP GAAT IN ROOK OP?
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Amber is 15 en heeft een moeilijk
behandelbaar astma. Ze komt
regelmatig voor controle en ook
nog wel eens tussendoor als ze een
exacerbatie heeft. Laatst was het
weer zover. Op een regenachtige
dag komt ze hevig piepend de poli
op. ‘Ik hoop …’, zegt ze in korte
zinnen, ‘… dat de mensen die bij
de ingang … staan te roken, nu
ook eens … rekening gaan houden
met mensen … zoals ik.’ Een van
de prikkels waar zij veel last van
heeft is sigarettenrook. De ingang
van ons ziekenhuis is, uiteraard,
een gemarkeerde rookvrije zone.
Net als bij elk ander ziekenhuis. De
overdekte rookzone is 50 meter van
de ingang verwijderd. Het aantal
rokers voor de ingang is sterk
afgenomen sinds de rookvrije zone
duidelijker is gemarkeerd, met
grote en kleine borden.
Behalve als het regent. Dan opeens
staan er weer rokers onder de
overkapping vlak voor de ingang.
Als ik ze zie, spreek ik ze altijd aan.
‘Meneer (of mevrouw), als u wilt
roken, wilt u dat dan bij de rookzone daar doen? Dan blijft de ingang rookvrij voor onze patiënten.
Dank u wel!’ De meeste mensen
reageren welwillend, sommigen
verbaasd. ‘Ik sta hier al dagen, u
bent de eerste die het zegt.’
Amber hoopt dat de rokende ziekenhuisbezoekers rekening houden
met mensen zoals zij. Dat zal bij
de echte verslaafden niet vanzelf
gaan. Ik hoop daarom dat elke
ziekenhuismedewerker de moeite
neemt om rokers vriendelijk te
vragen alleen te roken in de rookzone. Ik hoop ook dat iedereen die
in de zorg werkt het concept van de
Rookvrije Generatie omarmt. Actief
en unaniem steunt. En ik hoop
dat de minister het dan mogelijk
maakt. Voor mensen als Amber.
Paul Brand

Onder dit artikel op medischcontact.nl/
oudeadvertenties vindt u nog veel meer oude
advertenties met dit thema.
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