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Harold Varmus gaat 
uit van de cellen 

TNO krijgt er 
geen genoeg van 

Trauma � Emoties bij huisartsen nog taboe
b 

Elke dag een nacht merrie
Bedreigingen, dood, fouten 
met dodelijke afloop; 
artsen krijgen in korte tijd 
meer trauma's te 
verwerken dan gewone 
mensen in een heel leven. 
Hardheid is voor hen vaak 
nog de en1ge bescherming. 
Door Ellen de Visser

' 
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�torijden leer je in de prak
tijk. Geneeskunde ook', zei 
de che[ de clinique opge
wekt tegen arts-in-opleiding 
Suzanne Buis toen ze aan 

haar co-s_chappen begon. Vervolgens 
kreeg ze m een paar dagen tijd meer 
trauma's _ voorgeschoteld dan gewone 
mensen 1_n een heel leven bij elkaar 
zouden zien Een man die zijn vriend 
�el HIV had besmet, een moeder mei 
uitgezarud_e borstkanker, jonge mensen 
die spoedig zouden sterven: 'Elke dag 
fietste 1k de nachtmerrie binnen.' 

Haar vrienden zeiden dat hel zou 
wennen, haar mentor dacht dat ze ge
woon wat meer levenservaring moest 
opdoen. Maar van angst begon ze fou
ten te maken en toen na zes weken het 
moment naderde waarop ze zeUstandig 
patiënten zou gaan_ onderzoeken, stop
te ze. Ze voelde zich 'oneindig opge
lucht'. 

Artsen, realiseert ze zich moeten 
sterk in hun schoenen slaa� en dat 
doen ze vooral door niet aan hun emo
ties toe Ie geven. Indringende en ingrij
pende gebeurtenissen in overvloed en 
de dokter moel overal legen kun�en. 
Hardheid fungeert als zellbescherming. 

Hoe groot dal taboe op emotie is 
imldektc 'Buis !oen ze samen mei sy'. 
c o oog uul:i uijssen traumatisc e 
ervaringen van artsen wilde boeksta
ven. Zeven jaar duurde hel voordat ze 
zeventien praktijkverhalen bij elkaar 
hadden. Drie artsen die een medische 
fout hadden gemaakt, trokken hun bij
drage, na overleg met hun advocaat, op 
het laatste moment terug. 

Mei hun boek Uit de praktijk, dat 
deze week verschijnt, willen ze artsen 
een vom, van zelfhulp bieden. Het le
zen van andermans ervaringen heeft 
immers een therapeutisch effect, schrij
ven ze. De verhalen moeten het mana
gement van instellingen er bovendien 
van overtuigen dal artsen niet gevoel
loos zijn en na een traumatische ge
beurtenis recht hebben op steun. 

Een anesthesist die een fout maakt 
waardoor een patiënt overlijdt. Een 
kinderarts die het leven van een ernstig 
gehandicapte baby beëindigt. Een be
drijfsarts die wordt bedreigd en noodge
dwongen verhuist. Een psychiater in 
opleiding van wie een patiënt zeU

moord pleegt. Een huisarts die bijkans 
door twee junks wordt vermoord om
dat ze morfine willen hebben. De opge
tekende ervaringen zijn divers maar wel 
eender in hun boodschap: openheid 
help! en opvang is vaal< zeer gewenst. 

Voor politieagenten en brandweer
mannen is die opvru1g goed geregeld, 
voor artsen niet. Psychiater René Sorel 
van hel 1\venleborgziekenhuis in Al
melo ondervond dal verschil aan den 
lijve toen hij na de vuurwerlaamp in 
Enschede de politie begeleidde. Srunen 
met een chirurg, een gynaecologe en 
een reumatoloog zetle hij het eerste 
Nederlandse SOS-terun op (Specialis
ldn Ondersteunen Specialisten), dal 
sinds begin dil jaar fw1ctioneerl 

'Als wij horen dat zich ergens een 
belastende of bedreigende situatie heeft 
voorgedaru1, slappen we erop af, zegt 
hij. 'Wij zijn er, zeggen we dan. En we 

Als alles goed gaat: een gewone werkdag uit de praktijk van Leo Veehof, huisarts in Groningen. 

merken dal collega's zich alleen al 
daardoor enorm gesteund voelen.' Het 
ziekenhuis betaalde de opleiding van 
het team bij een traumapsycholoog. 

Huisartsen kunnen na een traumati
sche gebeurtenis hun verhaal vaak be
Ier kwijt dan specialisten, weet Arno 
van Rooijen, coördinator van de Steun
en Verwijspunten voor Artsen (SVA) 
van artsenorganisatie KNMG 'Huisart-

sen zijn de afgelopen jaren allerlei sa
menwerkingsverbanden aangegaan en 
hebben daardoor automatisch een 
vangnet voor zichzeU gecreëerd Spe
cialisten zijn veel vaker individuele on
dernemers in een maatschap.' 

Van Rooijcn heeft een soort collegiaal 
netwerk van artsen opgezeL Wie pro
blemen heeft met zijn beroepsuitoefe
ning kan terecht bij een van de 32 SVA-

consulenten. De eerste VJer gesprekken 
worden door de KNMG betaald, daar
na kan de SVA-arts zijn collega door
verwijzen naar een tweetal bureaus 
waarbij onder metr burn-out deskundi
gen, loopbaanadviseurs en mediators 
zijn aangesloten. In twee jaar tijd ZJJn 
450 artsen geholpen. 

Voor aansluil!Dg bij de Anonieme 
Dokters blijkt de drempel een stuk ho-

ger De zelfhulpgroep werd in 1982 op
gericht door een huisarts die wegens 
psychische klachten met zirn pralaijk 
moest stoppen. Sindsdien hebben er 
zo'n tachtig aruen aan meL-gedaan De 
groep telt momenteel eU leden, t" L"e 
keer per maand komen ze op een zatcr� 
dagmorgen bij elkaar in een hotel in het 
midden van het land 

De Anonieme Dol..-iers werken naar 

Ingrijpend beroep 
Arucn worden vcclvuldJg met ini,iJ• 
pende gcbcurtenbscn geconfronteerd. 
Ondenock uil J 999 loont ._.0 d•I 
80 procent van de J>'llChiaten, 61! pro, 
cent van de vcrz.ckcrinpàrt.,.cn 
58 procent van de hui•arucn co 
32 procent van de •peciali,leo 111 het 
voorgaande Jaar was gcconfronlctrd 
met (verbaal) geweld 

Uli een enquête onder pi)Chialen 
en arts-assi>lenlen paychl.atrie bleek 
begin jan,n negentig dal b11na dne
�ar1 ooit een zelfmoord van een pa• 
t1en1 had meegemaakt; 35 procent 
meldde twee of meer 1u,eidca. 

Uit omzetting van Amerikaame c,1• 
rcr:5 naar de Nederland.se gerood• 
he_,d.szorg valt af te leiden dal jaarUfkl 
drie- tot zcsdulzcod po.li<:nlco overlij
den ten gevolge van meduche fouten. 
Een Groningse promovendus toonde 
in 1995 aan dat huisartsen gemiddeld 
twee keer per jaar een verkeerde be
slissing nemen met ernstige gevolgen 
voor de paücoL 

Euthanasie blijft voor ,cel a.rucn 
een Ingrijpende gebeurtenis. In 2001 
beëindigden artsen het leven van naar 
schatting 3500 paüënten. Ooderz.oek 
uit 1995 toont aan dat art.sen jaarlljks 
van enkele tfootallen ernstig zieke ba
by's hel leven beëindigen. 

hel voorbeeld van de Anonieme Alco

holisten, mei een vergelijkbaar si.lp pen• 
plan 'Iedereen vertelt Zlln ,erhaal en 
dt rest mag alleen maar IUtilercn', ver· 
lelt groepslid Barend Omstcm (een ge
fingeerde naam), die zelf hel vak na een 
crisis verheL ·Dat IS moeiliJk want art· 
sen weten vaak meteen wal er aan de 

hand IS, ze wiUcn vragen stellen, troos
ten, adviseren Het uiteindelijke doel IS 
inlro;pccue, b1J anderen dingen her
kennen over 1czel1 En op die manier 
meer zelfvertrouwen krijgen.' 

ving. luchtzaken � mcdJSChc 
fouten, Omstcin hcc:ft aller 
handc problemen worb1j ZJen 
komen • Artsen hebben ecn 

groot J151C0 op ecn burn-out', llj!t h11 
·ze zi1n zo gericht op de hulpvraag wn 
een ander dal ze niet goed meer naar 
zichzelf luisteren.' 

Pol gevoelen:. niet op, gun jezelf oot 
spanning. rij voorzichti�er dan ,-oor 
heen en stel je kwet.sbaar op; het IS een 
grecp uit de zeUhulplips die BuJS en 
Buijssen in hun boek geven 'la <-en 
medische fout is openheid naar de be
trokken familie essentieel, schrijven ze 
Niet alleen omdat dat oplucht. maar 
ook omdat patienten en familie du.ma 
vaak -verbazingwekkend , cri:ev1ng51?0-
zmd' blijken. Uit IC'I\IG-onderzoc:k 
bleek drie Jaar geleden echter dat ,,u 

van de vijf art.sen niet tol die opcnhc1d 
bereid zijn En de juristen ,..,, hel ZJe
kenhuis al helemaal rucL 

Sommige artsen zoeken zcU een wt
" L"g als hun val,; te heftig wordL Inter 
nist Geert Blijham, bcstuursvoomller 
van het UMC Utrecht. ,cnelde BuJS 
hoe hij tijdens zijn opleiding tot kindu 
arts de langste nacht ,-an zijn ,.,...,n 
doorbracht aan het bed van C"'1 kind 
dat dreigde te stikken. Toen bcsdtc hiJ 
dat het ,-ak�ebic-d waarin hiJ wilde pan 
\\ erken hem emotioneel te Vttl zou 
kosten 1-iJJ besloot kinderarts mor \'til· 
wassen�n' te "ordën. 

Suzanne Buis werd na hel opg= 
,-an haar co-schappen cp1de1111oloog 
('Heel ,·ciLig. alJL-cn mei computtr>1 
Ze �crb.1.t: ab ,�.ruouw-enspe-rsoon ID 
de pS} ch1alrie en ab be1aarde1ner,oq:• 
ster Ze durft DO!' ste,,ds �een llr15 te 
worden 
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