Digitale ontwikkeling in zorg
helpt
geneeskunde,
niet
zozeer de geneeskunst
Vaak gebruiken mensen de woorden geneeskunde
en geneeskunst door elkaar als uitwisselbare
termen. Het is zelfs zo dat de term
geneeskunde de term geneeskunst lijkt te
verdrijven in het spraakgebruik. Daar is geen
grond voor aangezien er een zeer duidelijk
verschil bestaat tussen die termen.
Geneeskunde is de theoretische grondslag voor de geneeskunst,
d.w.z. de praktische bekwaamheid om zieke mensen te genezen,
bij te staan en te troosten. Dit indachtig het Franse aforisme
“La médecine c’est guérir parfois, soulager souvent, consoler
toujours”. Digitale ontwikkelingen in de zorg vergroten de
mogelijkheden om zorgdata op te slaan, te analyseren, te
communiceren, strategieën te bedenken, beeldvorming op
ontelbare wijzen mogelijk te maken. Daarmee kreeg de
geneeskunde door de enorme opkomst van ICT-ontwikkelingen een
enorme boost, die zich nauwelijks vertaalt richting
geneeskunst.

Oorsprong begrip
Het wonderlijke is echter wel dat de Latijnse basis van beide
begrippen wel slechts éen term kent: de ars medicina. In het
ruime begrip ”ars” zitten zowel de geneeskunde als de
geneeskunst besloten, zowel de kennis om te genezen als de
wijze waarop aan die kennis vorm gegeven wordt in relatie met
de patiënt. De praktische bekwaamheid dus.

Geneeskunst
In een aardig artikel in het Nederlands Tijdschrift voor

Geneeskunde(NTvG) uit 1975 van prof. Dr. P.J. Thung staat een
aardige omschrijving van het begrip “geneeskunst”. Het was een
voordracht voor een ledenvergadering van de Koninklijke
Nederlandse
Maatschappij
ter
bevordering
van
de
Geneeskunst(KNMG). Hij schrijft daar op bladzijde 1605 in het
hoofdstuk 3 ‘Geneeskunst, complement der geneeskunde’:
“Men duidt met het onderscheid kunde en kunst dan aan dat het
genezen niet slechts verstandelijke kennis vereist, maar ook
zaken als intuïtief aanvoelen, tact ervaring en
levenswijsheid.”

Omgaan met onzekerheden
Op een internetpagina van de afdeling Onderwijs van het
Universitair Medisch Centrum Utrecht gedateerd 20 februari
2019 pleit kinderarts en Selective Utrecht Medical
Master(SUMMA)-docent Annet van Royen-Kerkhof pleit voor een
terugkeer naar de geneeskunst, zodat nieuwe artsen leren
omgaan met onzekerheid en hun creativiteit aanscherpen. Dat,
volgens haar, vooral met het oog op de toekomst , met veel
digitale inbreng. Met de vraag: “Hoe maken we de toekomstige
dokters fit for the future”. Ze schrijft:
“Het medisch kennisdomein blijft bestaan. Maar hoe je dit
toepast, dat is erg aan het veranderen. Niet meer tussen de
vier muren van het ziekenhuis bijvoorbeeld, maar meer op
afstand. En patiënten worden meer eigenaar van hun eigen
gegevens: ze meten zelf en stellen de gegevens van die
metingen ter beschikking aan de arts. Onze toekomstige artsen
krijgen te maken met een andere rol. Daarvoor moeten ze goed
naar patiënten kunnen luisteren en met hen communiceren. En
dat moeten ze bijvoorbeeld ook met een andere discipline zoals
technische ingenieurs kunnen om alle technologische
ontwikkelingen te volgen.”

Koerswijziging
In het magazine Huisarts en Wetenschap uit 2005 staat een
artikel “Tussen geneeskunde en geneeskunst” van VKY Ho en WJ
van der Steen staat een citaat van de toenmalige
hoofdredacteur van The Lancet, R. Horton. Die waarschuwt tegen
de overheersing van de praktijk door onderzoek. Volgens Horton
is de geneeskunst in de verdrukking geraakt en moeten we de
koers drastisch wijzigen. Dokters dreigen in de positie te
raken waarin ze niet meer zijn dan ‘bronnen van technische
kennis en van technische oplossingen voor ziekte’. Ze gaan in
de huidige situatie meer af op uitkomsten van onderzoek dan op
verhalen van patiënten.

Herwaardering geneeskunst
De enorme aandacht de laatste paar jaar voor digitale
ontwikkelingen in de zorg, eHealth, vooral aangezwengeld door
het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars, zeker nu in
corona-tijd maakt dat de geneeskunde wel een boost kreeg en
krijgt. Daartegenover is het omgaan met die data, de
onzekerheid die meer data vaak ook geeft, iets wat daar geen
gelijke tred mee heeft gehouden. Er zal altijd aandacht moeten
zijn voor het ontwikkelen van een goede klinische blik, het
associatief denken en niet slechts rechtlijnig denken bij het
komen tot diagnosen en therapieën. Het kunnen aanvoelen waar
medisch handelen begint, maar ook vooral waar het eindigt.
Herwaardering voor dat onderdeel van het vak van arts is van
groot belang. Geneeskunde kan gebaat zijn met protocollen en
algoritmen, maar het daarvan gemotiveerd afwijken is pas echt
geneeskunst.
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