
e verbindingsweg tussen Haarlem en Hoofddorp en moet het knooppunt Badhoevedorp ontlasten. 
nen af op het autoloze asfalt. Op 8 november neemt snelverkeer bezit van de weg. (Foto ANP) 
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!Arts verwerkt trauma in z'n eentje
11:' ,� .Jûj 

(- /o ko J

Van een onzer verslaggevers 
Den Haag 

Artsen die in hun werk trauma
tische ervaringen opdoen, moe
ten die vaak in hun eentje ver
werken. 

Zorginstellingen hebben te wei
nig aandacht voor nazorg. Daar
door lopen artsen het risico dat 
ze ziek thuis komen te zitten of 
in de laatste fase van hun oplei
ding afhaken. 
Dat stelt psycholoog Huub Buijs
sen in het boek 'Indringende erva
ringsverhalen van artsen'. ..De 
heersende gedachte is dat artsen 

maar tegen alle verschrikkingen 
moeten kunnen," zegt hij. ,.Net 
zoals brandweermannen tegen 
rook en vuur moeten kunnen. 
Maar ze maken zaken mee die 
soms wel heel extreem zijn." 
In het boek komen zeventien art
sen aan het woord die in een mo
ment van onachtzaamheid pa
tiënten hebben laten sterven, te 
maken hadden met hevige agres
sie of geweld en of artsen die 
meehielpen aan euthanasie. 
Sinds 2000 zijn zorginstellingen 
verplicht om trauma-opvang te re
gelen. Nog maar de helft van de 
instellingen heeft daaraan vol
daan. Bovendien ligt bij de proto-

collen voor trauma-opvang sterk 
de nadruk op verpleegkundigen 
en ondersteunend personeel: art
sen zelf zitten zelden in een op
vangteam. 
"Artsen willen natuurlijk graag 
praten met gelijkstelden, maar 
de kleine groepjes ve1trouwens
personen die er zijn. bestaan 
vaak uit verpleegkundigen." 
Volgens Buijssen is het voor art
sen moeilijk om met trauma's 
om te gaan. omdat die als zwakte 
kan worden gezien. Dat zou in
vloed kunnen hebben op de posi
tie van de arts . .,Een kapitein op 
een schip mag op kritieke mo
menten ook niet onzeker overko-

men, want dat ondermijnt zijn 
positie en gezag," zegt Buijssen. 
Vooral co-assistenten zijn kwets
baar, omdat ze voor het eerst met 
geboorte en dood te maken krij
gen . .,Artsen in opleiding worden 
nu vanaf de collegebanken in het 
diepe gegooid en als kuikentjes 
plots uit het nest geduwd met de 
opdracht zelf maar te leren vlie
gen. Een betere voorbereiding, 
waarbij vooral wordt gezegd dat 
angst en twijfel in het begin nor
maal zijn, voorkomt dat ze er 
vroegtijdig de brui aan geven. Ze 
voelen zich nu vaak onzeker, om
dat ze denken dat angst niet nor
maal is. Deze cultuur heerst ook 

in veel ziekenhuizen waar artsen 
de scepter voeren die zich al ja
renlang getraind hebben in het 
recht houden van de schouders." 
Om bedreigingen en geweld voor 
te zijn, en zo dus ook trauma's te 
voorkomen, zouden met name al
leenwerkende bedrijfs- en huis
artsen een alarmknop onder hun 
bureau moeten krijgen. 
Arbodiensten en de Nederlandse 
Vereniging van Bedrijfsartsen 
hebben dat alleen nog maar toe
gezegd. 
In het boek bekent een arts dat 
hij daarom altijd een honkbal
knuppel achter zijn bureau heeft 
staan. 


