


uiar�,rr,zov,�el emoties die meespeelden. 1\.uijfel ouer mijn ei,gen functioneren, medelijden
i.[io;!i.lie; verdriet om het feit dat.ik bij mijn patiënt,gefaald had.
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1tt'5:-�g�IJq�gr)e hoofd krijg�n. Hoe uind je dat? Het is een mooie dag uandaag.Je moet

maar�êe�,�l�qedÎom je.hêên kijken: Binnenkort zie je heler.naai niks meer.' 
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11\ts 1k1�J:I�9�t�e,grijp;,ben jij de aanuoerder uan de moordenaarsbende die 011ze:1d9chter 
heelt u�lJ�9p,rd
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lnjij zit hier de hele auond rustig in ons huis.' Ik weet niet.wat te. ,zeggen, en

met e_niäë1ggJ�,�Jing reageer ik: "Zo zou je dit f�itelijk kunnen noemen ... ".' 
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Artsen tgpJJt•�?n verhoo�de kans o� tijdens het werk _geconfronteerd,te/ 
word�q)!Jl.-,�J7�en:tr:aµmat1sche,ervanng en als gevolg hiervan een 
psyf..�'.iflyfiia1�e ontwikkelen. In,de medische wereld is hierover nqg. 
w_ei11Jgl9pe,,�heicL Ui� dé praktjjk probeert hierin verandering te bren,gên; 
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Het����i�.t�l4:�êl v,afr,d.it ;b.oek best�at uit zeventien ervaringsverhalen�van 
artsen diê'áp;incitj_Qg�ndé>wijze beschrijven hoe bepaalde gebeurtenissen 
hen zo hevig:a.�ngt�pël) dat.ze er voör korte of lange tijd geheel door in 
beslag��rft�:n g�f:ipme·n. HetJezen van deze verhalen kan voor de ar;ts die , 
iets derg�lijJ<�tover�qmt een vorm van zelfhulp zijn: het geeft gevoelens van. � ·, 
gedeeld��!:i¼?tjJ1g11b,ev.�sJigihg!1inspiratte en hoop op verbeterin,g van d.e. . :ii •
e�tY<!J��!:!PêI�r:ts k�frde eigèn gevoelens beter begrijpen en daardoor · } : ·
gemakkelij��,���Jt�,Q,�.FI:Pé!t�.11.ou.d_ihg vinden in de verwerking. )7 
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Het tweeft�lçt��J�RiY�f�tp:"p_�riçlr�Jlöng voor zelfhulp en nazorg b�j 
PSY.Ch_o�raum� ?�J!.I1.is!�ir2{�1,.P�,,�,Y1�urs schetsen welke gebeurte�1ssen
aanle1d1ng kunnen ZlJJJ.'SQJ e�Tl}f>.sychoJrauma en schenken spec1é3le 

aandacht aan (hevig�)!,a,g,;;��1�'.�ári ��n patiënt of bezoeker, een medische (" 
fout met fatale _���8lg�Û��c!.�t�1

�ïçJ9.� ,yc1n een patiën_t,en aan pe_sten. pe . ·\auteurs beschnJy:�J1iQ9,g:':1/�l,k�\r�asq��·:pa trc1umat1sche ervanng�n;meestal ';
OP.treden, w���[g�JIRJ.t�Jl(�JJ.t�Jg�J1·w�l;pfniet ciient te doen, ho� collegats 
en and�re n�s1�tffe'[j��.'f1\ri�I}�h�.Jp:eJj·,f�é3_f'ge instelling kan doen, en wanneer 
P.rofess1011_el��l!!�!.j9.c!\�-i1s:;: t · ·.·, ·· · . 

�<-� ':·-\::}��;I:� '.jti�}l_,:.•�- ,. · . 
Het boel< is be9,9,e1d:�9or artsen,_ zij_die,(!�_arvoofin opleiding zijn ensvoot
het managem�_n_t :\rn n�g�2.n.c}JJ�!.c!.§!J1S_l,e lh11g�n. · -

Suzanne Buis 
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