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Zorg
Artsen zoeken naar een betere werkhouding

Witte jas legt druk op privéleven arts

Christian Medical Fellowship Nederland hield afgelopen weekend zijn
najaarsconferentie over het thema ‘Medische carrière: tandje hoger, toontje lager’.
Paul Lieverse blikt terug.

C

MF Nederland is de christelijke vereniging van artsen
en geneeskundestudenten.
Op het congres in Driebergen
kwamen zaterdag ongeveer
honderd meest jonge artsen en
medische studenten af. Hoewel
het thema ‘medische carrière’
was, lieten zij zich voorlichten
door twee niet-medici.
De eerste was Otto de Bruijne,
een bekende spreker, presentator
en kunstenaar in christelijk Nederland. Een van zijn openingsvragen was: “Dokter, heb je zin
in je werk?” Het was ook de vraag
die hij zou stellen aan sommige
medici en coassistenten die betrokken waren bij zijn behandeling toen hij zelf ernstig ziek was,
tot en met IC-behandeling toe.
Die vraag kwam stevig aan.
Veel artsen herkennen de onvrede bij hoe de studie en de
vervolgspecialisatie hun leven
en hun persoon beïnvloedt. De
witte jas kan naast de nuttige hygiënische aspecten een barrière
vormen tussen de patiënt en de
persoon van de arts. Professie,
protocol en fixatie op technisch
handelen kan de arts-patiëntrelatie schaden terwijl juist die relatie
enorm gezondheidsbevorderend
kan werken. We weten het, maar
we handelen er niet naar.
De meeste geneeskundestudenten beginnen vol idealen aan
hun studie. Ze willen mensen
beter maken en iets voor hen
betekenen. Daarbij spelen zaken
als betrokkenheid, genegenheid
en compassie een rol. Maar die
waarden komen in de knel naar
gelang ze vorderen in hun nieuwe
professie. Dan gaan velen zich als
een soort robot gedragen en zich
zo ook voelen.
Een tekort aan congruentie,
noemde De Bruijne dat, wanneer
professional en persoon niet dezelfde boodschap uitstralen. Gevoelens tonen zou onprofessioneel zijn, luisteren en aardig zijn
te veel tijd kosten. Maar volgens
Otto de Bruijne kost dat geen tijd:
“Een mens die liefheeft, hoeft dat
niet te zeggen; het straalt uit zijn
ogen.”
Het gaat dus niet zozeer om
woorden, maar om een houding.
De ervaren huisarts Eric Bac vond
dat eyeopeners om rekening mee
te houden: “Wat ben ik zonder
‘witte jas’? Ofwel, welke invloed
heeft het werk op mijn identiteit?
Waar is de witte ruimte in mijn
agenda? Ruimte voor mezelf én
voor de afspraak met de Allerhoogste?”
Burn-out
Paul Donders van het managementtraining- en coaching bureau xpand, gaf een heuse training
in opbouwen van veerkracht en
voorkomen van burn-out. Over
dit laatste bestaan ook onder
artsen nogal wat misverstanden.

Wie ben ik zonder witte jas? Foto SXC Tomasz Kobosz
Zo zegt men wel: ‘van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan’ maar de realiteit bewijst de
noodzaak van het bewaken van
de balans tussen werk en rust.
Nu is stress in beginsel positief
en maakt ons alerter en scherper

heeft een keer met burn-out te
maken en zit dan 189 werkdagen
thuis. Dit kost de samenleving los
van het persoonlijk drama en de
mogelijk noodzakelijke therapie
meer dan 5 miljard per jaar aan
werkverzuim.

Gevoelens tonen zou onprofessioneel
zijn, luisteren en aardig zijn
te veel tijd kosten
en laat spieren en geheugen beter functioneren. Maar wanneer
die situatie maar voortduurt en
voortduurt, keert zich dat om.
Geheugenfunctie en flexibiliteit
nemen af, en wanneer in een volgende fase de slaapproblemen
en de frustraties toenemen, kan
er een point of no return komen en
burn-out ontstaan waarvan het
herstel veel tijd kan nemen.
Frits Woonink, als arts werkzaam voor de GGD Midden-Nederland, toonde zich in zijn reactie
onder de indruk van de cijfers. 13
procent van de beroepsbevolking

Gelukkig bestaan er erkende en effectieve methoden om veerkracht
te ontwikkelen, weerstand tegen
overspanning en burn-out. Donders noemde er meerdere maar de
aanwezige artsen werden verrast
met de eerste: een verzoend verleden. Mensen die hun verleden
op een positieve manier verwerken en zich met de realiteit ervan
kunnen verzoenen, zijn beter in
staat nieuwe tegenslagen op een
constructieve manier tegemoet
te treden. Belasting wordt dan
minder als negatieve stress ervaren maar veeleer als een prettige

uitdaging. Onderzoek heeft dit
uitgewezen.
Een andere factor die genoemd werd is een gezonde controle over het eigen gedrag en
discipline op gebieden als bewegen, slaap en voeding - zaken die
artsen vaak met hun patiënten
bespreken maar waar ze zelf niet
altijd voorbeeldig mee omgaan.
Een gezonde levensstijl betekent
de tijd nemen voor slapen, bewegen, eten en stil zijn. Arie van der
Zwan, gepensioneerd neuroloog,
vond de spreuk mooi waarmee
Donders zijn presentatie met die
van de vorige spreker verbond:
“Aardig zijn is de beste medicijn.
Voor anderen ja, maar ook voor
jezelf.”
Onvoorwaardelijk
Henrieke,
coassistent
in
Utrecht, vond de aangereikte
suggesties
nuttig.
“Door
Jezus Christus geeft God zijn
onvoorwaardelijk ja aan ons.
Hierdoor mogen en kunnen we
ook onvoorwaardelijk ja zeggen
tegen de ander. In de workshop
‘Veerkracht opbouwen’ hoorde
ik dat je niet goed voor een ander
kan zorgen als het niet goed gaat

met jezelf. Het belang van fellowship kwam hier naar voren: stel
elkaar als collega’s de vraag ‘Hoe
gaat het?’ Dat geeft ruimte om
met elkaar in gesprek te gaan en
elkaar te bemoedigen. Hierdoor
neemt mijn veerkracht toe en
ben ik beter in staat om present
te zijn.”
Bert Nanninga, psychiater in
opleiding en dagvoorzitter, vatte
het mooi samen: “Ook de leerlingen van Jezus hadden op zijn tijd
rust nodig, waarbij ze moesten
stoppen met werken om met Hem
te zijn en om te eten. Dat mag ons
tot voorbeeld zijn.”
Paul Lieverse
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