reportage

Spreekkamers kieken
met mobiele telefoon
Ingrid Lutke Schipholt

De Amsterdamse huisarts Jankees de Ridder
fotografeerde met zijn mobiele telefoon de
spreekkamers van de dokters voor wie hij waarnam.
‘Door de inrichting leer je iets over de huisarts die er
werkt’, zo beargumenteert hij.

H

et afgelopen jaar legde huisarts
Jankees de Ridder spreekkamers vast
waar hij waarnam. Naast de twee
dagen in de week dat hij in een huisartsenpraktijk in Groet (bij Bergen) werkt, neemt hij
geregeld waar.
Het merendeel van de foto’s is genomen in en
om zijn woonplaats Amsterdam. ‘Het leuke
is dat je ziet dat iedereen over zijn spreekkamer heeft nagedacht’, zegt De Ridder. ‘Er zijn
verschillen in trends. Door de opzet van de
inrichting leer je iets meer over de huisarts die
er gewoonlijk werkt. De één heeft de stoel voor
de patiënt recht tegenover
hem, de ander aan de
zijkant van de tafel. Sommige huisartsen benadrukken heel duidelijk dat het
een spreekkamer van een
dokter is door medische
plaatjes op te hangen en
een bloeddrukmeter op
de hoek van de tafel te
plaatsen. Anderen willen
meer een praatkamer hebben met weinig instrumenten. Dat heeft misschien te maken met
het feit dat steeds meer vrouwen huisarts zijn
en zij minder geneigd zijn instrumenten neer
te zetten. Heel generaliserend gezegd hebben
mannen meer met de apparaten en vrouwen
meer met praten.’
Zelf heeft hij de voorkeur voor een spreekkamer
met gezelligheid. ‘Het liefst zie ik de patiënt
links voor mij. Ach, het zijn allemaal details.

‘Mannen hebben meer
met apparaten en
vrouwen met praten’
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Het heeft niet te maken met contact maken of
zo, maar met wat je zelf prettig vindt.’

Kenia
Een aantal foto’s maakte hij op locaties in
Kenia, waar hij in februari en maart 2010
namens Rotary Doctors Nederland als vrijwilliger werkte. In Kenia dokterde hij op afgelegen
plekken waar geen medische voorzieningen
zijn. Samen met paramedici ging hij met een
auto naar dorpen en richtte daar tijdelijk een
spreekkamer in. Soms was het in een kerk,
soms in een schoollokaal. ‘Dat was een enorm
verschil met Nederland. Aan stoelen, een tafel
en een gordijn hadden we genoeg. Natuurlijk
beschik je daar niet over computer. De mensen
hebben hun eigen dossier bij zich, in de vorm
van een boekje.’
De tropen zijn voor De Ridder bekend terrein:
hij werkte in het verleden als tropenarts in
het Caraïbisch gebied en in West- en zuidelijk
Afrika.

Speelhoekjes
Fotograferen is al lange tijd zijn hobby. Vroeger
pakte hij het grondiger aan en ontwikkelde hij
foto’s in zijn eigen donkere kamer. Nu fotografeert hij nog wel, maar incidenteel en voor de
aardigheid. De spreekkamer kiekt hij met een
telefoon. ‘Er zit een mooie camera in waarmee
ik scherpe beelden kan vastleggen.’
Het project Spreekkamers is inmiddels ten
einde. De Ridder fotografeert nu speelhoekjes
voor kinderen in wachtkamers.
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