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Ben Rensen (64) is jeugdarts GC & CD, gemeente Utrecht, in

gezondheidscentrum De Brug in Zuilen. Daar ontvangt hij vaders,

moeders en vooral kinderen. "lk begeleid schoolkinderen in een ach-

terstandswijk. Twintig scholen, 4000 kinderen. En dat al dertig jaar.

Met veel glezier hoor. Er toe doen als arts, daar draait het bij mij oml,,
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Door Frank Flippo

"lk begon vrij Iaat met mijn opleiding.
Pas rond mijn 35ste werd ik arts, later
jeugdarts. Rond mijn dertigste ging ik
voor mijn co-assistentschap sociale
geneeskunde naar Tanzania. Daar leerde
ik wat armoede is: gebrek aan hygiënisch
voedsel, een dak, schone kleren. Zoveel
moet daar worden opgebouwd. lk vond
het erg dat westerlingen als vorsten te
midden van die armoede leefden. Mede
vanwege dit soort scheve verhoudingen
ben ik naar Nederland teruggekeerd.
Niet alleen in Afrika maar ook in
Nederlandse achterstandswijken is preven-

tieve gezondheidszorg belangrijk. Een onge-
zond kind groeit minder goed. Gebrekkig
eten werkt ook psychisch door, net als

slechte sociale omstandigheden. Er bestaan
grote sociaal-economische gezond heidsver-
schillen tussen wijken. Niet buiten kunnen
spelen bijvoorbeeld werkt fnuil<end."

Wat l<an een arts daaraan doen?
"Een arts adviseert vooral. Soms belt de
politie bij een vermoeden van kindermis-
handeling: Ken je dat kind? Soms regel
ik vooral noodzakelijke dingen.
Bijvoorbeeld: de vader is vertrokken en
de moeder dreigt in paniek weg te lopen.
Dan help ik mee te zorgen dat de kinde-
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ren verzorgd worden. Ze moeten in bad,
naar bed, schone kleren, ontbijten, naar
school. Dus denk ik: First things First.
Daarna zien we wel verder.
Opvoedingsproblemen kunnen vele kanten
hebben. Daarom krr.1g ik soms, op verzoek
van de echtgenote, ook de man des huizes
op spreekuur. Zulke mannen bedreigen
soms ook mU als arts, lk zeg dan rustig:
ga even zitten. Zeg, hoe werd jij zelf
eigenlijk opgevoed? Soms zie ik zo'n
kleerkast ineens een traantje wegpinken.
Ook de grootste boef heeft een menselijke
kant. We mogen dit nooit vergeten."

Vanwaar deze tomeloze inzet?
"lk werd jeugdarts omdat je van elk
gered kind een rendement in veelvoud
terug krijgt. Als dankzij mij een kind
geen VMBO, maar HAVO haalt, heb il<

veel bereikt. Eli Wiesel zer: 'Er is veel
liefde en zorg nodig om mensen tot
mensen te maken, en zo weinig om
diezelfde mens te vernederen, te vernie-
tigen zelfs.' Moeilijk verteerbaar vind
ik de onwil van sommige ouders om
hun gedrag onder ogen te zlen. lk sta
dan machteloos. Maar een kind is van
nature loyaal, is fysiek en psychisch
met hen verbonden. lk trek dat liever
niet los. Een jeugdinrichting is ook
niet alles."
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Een geslaagde dag?
"Wanneer ik een kind heb laten lachen.
Het geheim? Elke keer opnieuw, voor elk
kind, blanco kunnen zijn. Dan wordt elke
ontmoeting een feest."

Hoe is je werl< veranderd?
"lk zie alweer de tweede patiëntengeneratie
aankomen, van wie ik bijna alles weet. Meer
kinderen slikken tegenwoordig kalmerings-
middelen; hun ouders kunnen niet tegen
hun normale, actieve gedrag. Ook de maat-
schappij stelt hogere eisen. Kinderen moeten
en kunnen multitasken, maar hun concentra-
tievermogen neemt ervan af en de overvloed
aan indrukken maakt hen prikkelbaarder."

Wat is er verbeterd?
"De verplichte standaardprocedure voor elke
patiënt, met bijbehorende controle en cijfer-
fetisjisme zijn godzrjdank achter de rug.
Flexibiliteit en vertrouwen zijn nu belangrij-
ker. En ik waardeer de vrijheid in mijn werk."

Wat doe je na je pensionering?

Veel kennis vervliegt doordat mensen
abrupt stoppen. Liever ga rk parttime en
geleidelijk afbouwen. Daarnaast heb ik
liefhebberijen als beeldhouwen, colleges
geven, zingen in een Byzantijns koor.
Het liefst leef ik bij de dag. Vandaag is het
enige watje hebt, dus neem het ervanl"
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