




INTERVIEW

Fr

“We merkten dat
de oudegarde
huisartsen weinig
op hadmet ‘die

jongens die
allemaal maar
doodgingen’, die
regelmatigom
euthanasie vroegen
en hetzogezegd
‘aanzichzelf te
danken hadden’”
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Deeigenaar was directeur van
het gezondheidscentrum waar
ik in 1985 mi jn praktijk begon.
Er waren in Rotterdamvier
huisartsen die zich duidelijk als
homo profileerden. Geleidelijk
aan kreeg ik zo veel homo’s in
de praktijk.”

Het duurde niet langof je werd
geconfronteerd met jonge
homomannen die ziek werden.

“We merkten dat de oude garde
huisartsen weinig op had met
‘die jongens die allemaal maar
doodgingen’, die regelmatig om
euthanasie vroegen en het zo‑
gezegd ‘aan zichzelf te danken
hadden’.Aanvankelijk hadden
we een volstrekt verkeerd idee
van deontwikkeling van de
ziekte. Wedachten dat je met hiv
een kans van 10à 15% had dat je
dood zou gaan, en dat ongeveer
50% van de mensenARC (AIDS Re‑
lated Complex) kreeg. Dat verhaal
ging ook een beetje rond: als je
pech hebt, ben je dood, maar mis‑
schien overleef je het wel”.

Dat bleek al snel achterhaald.
Demeeste mensen ontwikkelden
aids en gingen wél dood. Wat kon
je iemand in zo’n geval bieden?

“In eerste instantie alleen be‑
geleiding, want eigenlijk kon
je bijna niks doen. Wehadden
hier aardig wat homomannen
waarvan je zag dat het mis was.
Een heleboel hadden natuurlijk
wel in de gaten dat ze op een
glijdende schaal zaten en die
vroegen uiteindelijk om euthana‑
sie. Euthanasie was toen nog niet
gelegaliseerd, het werd echter
wel met regelmaat gedaan. Het
waren eerst gewoon gezonde
mannen. Wehebben altijd de
euthanasie aangegeven bij de
politie. Er was een begripvolle
politiearts en die belden we van
tevoren op. Die begreep het
helemaal, hij maakte het niet
problematischer dan het al was.
Het was natuurlijk afschuwelijk!
Want het was een groep mensen
waar je zelf helemaal tussen
zit. Mensen die je kent. Jegaat

toch heel erg mee met je gevoel. ‑
En ook met de ratio: je raakt
een jonge, vaak talentvolle gast
kwijt, hè. Die periode 1985-1995
was desastreus. Voor sommige
mensen met aids was euthanasie
het ultieme dat dehuisarts ze
kon bieden. Maar er was meer te
doen. Zohad een van de jonge
mannen die aan de gevolgen van
aids overleed, dewens een in- N
loophuis voor mensen met hiv en
aids te openen. Twee jaar na zijn
overlijden was het er, het werd
naar hem vernoemd: het Ron
Wichmanhuis. Daar konden men‑
sen ook overnachten. Ik heb daar
een tijdje als achterwacht gefun‑
geerd. De meesten hadden een
huisarts buiten het centrum en
er moest eenhuisarts op afroep
beschikbaar zijn in debuurt.”

“Ik heb wel eens
gezegd: ‘Erkomt
nogeen virus dat
iedereenpakt’”

Wat gebeurde er nog meer
in die tijd?

“Er was een GGD-medewerker
met wie ik samen in een COC‑
werkgroep zat. Enwi j zeiden:
‘Moeten we niet de baan op?” :
Met een aantal vrijwilligers °
gingen we na zonsondergang
naar ontmoetingsplaatsen als 7
de Rozentuin en het Kralingse
Bos. Een condoomfabrikant stel- *
degratis condooms beschikbaar.
Jemoet natuurlijk niet betwete‑
r ig doen, dus we benaderden de
mannen daar met: ‘Heeft u straks
misschien nog een condoom
nodig? Nou, hier heeft u er drie,
dan komt u deavond wel door’
(lacht). Opdie manier gaven
we heel subtiele voorlichting.
Daarna hebben we in navolging
van deSchorerstichting ook in
Rotterdam buddyzorg opgezet.
Wezochten contact met dokter
Van den Ende van dehiv-poli
in het Erasmus MC. Daar werd
bekendheid gegeven aan het



buddyproject, en ik ging naar
demensen thuis voor een intake.
Wehadden een aantal buddy’s,
en we keken wat bij wie paste
en wie het op dat moment zwaar
had. Ofwie nog even vooruit kon.
Zoverdeelden we de mensen een
beetje, als ik het zo mag zeggen.”

Ondertussen was AZT beschik‑
baar gekomen. Welk effect
had dat?

“Wij moesten overleggen met
die jongens: gaje überhaupt iets
doen? Wat is je verwachting
van dat middel? Want het ziet
ernaar u i t als je dát gebruikt, je
uiteindelijk in het ziekenhuis
terechtkomt enwaarschijnlijk
toch doodgaat. Deverwijzingen
naar het ziekenhuis zijn ook niet
altijd bij voorbaat ingezet. Er zijn
nog steeds mensen in mijn prak‑
ti jk die zeggen: ‘Dat ik dat toen
geweigerd heb, is mi jn redding
geweest”

Hoe ging het buiten degrote
steden?

“Ik was l id van een landelijke
club van homo-artsen die één of
twee keer per jaar bijeenkwam.
Dan gaven wi j bijvoorbeeld
voorlichting in ziekenhuizen
in de regio. Zo kwamen wi j in
Dirksland in het ziekenhuis.
Nou, voorlichting was daar heel
erg nodig. En dan was er een
aantal specialisten en huisart‑
sen u i t die regio die allemaal
zeiden: ‘Dat komt hier niet voor’.
Maar zekwamen wel allemaal
luisteren. Dereden waarom ze
ons vroegen, was dat w i j collega‑
artsen waren en ja, dan heb je
meer ingang. Wij maakten een
rondje langs lokale ziekenhui‑
zen omvoorlichting te geven
en het ging dan ook over hiv.
En later ook meer over soa's in
het algemeen.”

Weslaan grofweg 20jaar over;
en toen was er covid …

“Ja, voor hiv moest je nog wat
doen en covid kri jg je gewoon
aangehoest.

Wat zijn deovereenkomsten
met de hiv-epidemie?

“Je voelt de onrust en angst, die
nu over dehele populatie hangt.
Dat had je natuurlijk in die tijd
ook met hiv, maar toen gold het
een specifieke groep. Dat is dan
debezorgdheid. Maar ook in die
tijd waren er, net als nu, n a t u u r
l i jk mensen die hun gang blijven
gaan. Ik heb wel eens gezegd: ‘Er
komt nog wel eens een virus dat
iedereen pakt’ Endit is natuurlijk
niet het einde, dit gaat vaker ge‑
beuren. In welke zin en in welke
mate, dat weten we niet. Maar het
opkomen van andere virussen
gaat natuurlijk vaker gebeuren”

Verandert de praktijk en de
patiëntengroep nu er een andere
arts in je praktijk zit?

“Ik was van plan om iets eerder
weg te gaan, maar de collega
die depraktijk over zou nemen,
kreeg verkering buiten de regio.
Die overname ging niet door.
Uiteindelijk vond ik het niet erg,
want dan had ik het afgelopen
anderhalf jaar ik min of meer
thuisgezeten.” Lachend: “Mijn
nagels lakken. Meer had ik verder
ook niet kunnen doen. Inmiddels
is de praktijk overgenomen door
een andere opvolger. Een praktijk
heeft kenmerken die vaak tot
30à 50jaar teruggaan. Een oud‑
collega nam depraktijk over van
een Chinese arts. Hi j had bijna
alle Chinezen in debuurt als
patiënt. Zelf sprak hi j redelijk
goed Turks, daardoor kreeg zijn
praktijk meer niet-Nederlands
sprekende Turkse patiënten. Zijn
opvolgster heeft nu nog veel Chi‑
nese en Turkse patiënten. Mi jn
voorganger was hoogleraar Huis‑
artsgeneeskunde in Rotterdam.
Een jonkheer, hij kende veel chi‑
que mensen en kunstenaars. Tja,
hoe gaat dat? Deene kunstenaar
vraagt in zijn clubje mensen:
‘Heb jij nog een dokter hier?”
Het vermenigvuldigt zichzelf
binnen de groepen die je hebt.
En zo ging het ook met homo’s” m

NAAM
Ron Castelijns
LEEFTIJD
66 jaar
INSPIRATIE
“Mijn ouderlijk nest:
sociaal en onpretentieus”
LEVENSMOTTO
“Verantwoord relativeren”
LAATST GELEZEN BOEK
“De Wintertuin door Jan Konst.
Kroniek van een Duitse familie
gedurende het keizerrijk,de
1°wereldoorlog, deWeimar‑
republiek, opkomst nazisme, de
2°wereldoorlog, desplitsing van
Duitsland,de hereniging, en de
verschillende politieke keuzes die
leden van deze familie maakten”
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