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en IDDG met een ‘lastig’ onderwerp. Hoe mooi
ons vak ook is, moeilijke situaties in de spreekkamer zijn van alle plaatsen en tijden. Als dokter zijn wij
als persoon(lijkheid) ook een van onze ‘instrumenten’
en we zijn eigenlijk nooit uitgeleerd... We hopen u met
dit nummer te inspireren en een hart onder de riem te
steken. Er zijn veel hulpbronnen waar we uit kunnen
putten: vanuit de geneeskundeopleiding en specialisaties, bij collega’s en in intervisieverband. Ook binnen
CMF zijn verschillende hulpbronnen mogelijk, kijk
hiervoor op de site of neem contact op met het bestuur.
Uiteindelijk mogen we de Grote Heelmeester als belangrijkste bron en voorbeeld zien!
Aan het begin van deze nieuwe jaargang hebben we
enkele veranderingen. We bedanken Willem en Joanne
Folmer en Marlinde van Baaren voor hun inspirerende
columns. Goed om een inkijkje te krijgen in hun werk
en leven! Verder vindt u in dit nummer de laatste meditatieve rubriek van de hand van Kees Aleman. Hij begon
ruim 5 jaar geleden met de rubriek en vond iedere keer
weer een mooie verbinding tussen ons vak en de Bijbel.
Zijn rubrieken zijn een mooie invulling van de visie van
CMF, namelijk dat het geloof in Jezus Christus inspiratiebron is voor ons als persoon en ons werk als arts. Dit jaar
beginnen we ook met nieuwe rubrieken en columns. De
studentencolumn wordt dit jaar geschreven door Suzanne
van Wijk. Ook bereiden we ons voor op andere nieuwe
rubrieken, die u verderop in het jaar tegen zal komen.
Niet alleen wij zijn iedere jaargang weer op zoek naar
nieuwe invulling en een vaste lijn, ook het CMF bestuur
is bezig geweest met de missievorming. U kunt in de
rubriek Van de bestuurstafel meer vinden over de invulling van de woorden voor 2021: Verbinding – Vorming
– Vertolking. Overigens heeft ook onze wereldwijde
overkoepelende organisatie ICMDA niet stilgezeten:
kijk eens op Facebook of YouTube voor inspirerende
webinars over verschillende onderwerpen!
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Thema

Over lastige gevoelens
en lastige mensen

in een lastige wereld
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Naar aanleiding van het
thema van deze IDDG ‘De
lastige spreekkamer’ is enkelen van u gevraagd
casuïstiek aan te leveren. Daaraan is ruimhartig
gehoor gegeven, waarvoor dank. Mij is gevraagd
daarop een eerste reactie te geven. Om dit
artikel een nog leesbare omvang te laten
behouden doe ik dat voor een viertal casus.

MARNIX MOLENAAR

V

ooraf dit: het thema ‘De lastige spreekkamer’ laat in
het midden wie of wat er nu precies zo lastig is. Aan
de spreekkamer zelf zal het meestal niet liggen. Eerder
hebben we moeite met lastige patiënten, lastige situaties
of af en toe een lastige collega. Als we echter goed kijken
naar deze thematiek begint de lastigheid altijd ten diepste
ergens anders: bij onszelf en wel bij lastige gevoelens.

LASTIGE GEVOELENS ZIJN BELANGRIJK
De ‘lastigheid’ van deze gevoelens zit hem soms al in de
emoties zelf, neem bijvoorbeeld machteloosheid. Echter
vaak ook in het oordeel dat wij aan een emotie verbinden;
we vinden het bijvoorbeeld slecht wanneer een patiënt
gevoelens van woede of haat in ons op roept. Het opmerken en aandacht geven aan deze lastige emoties is van
groot belang. Ze zijn vaak de alarmbel dat zich een conflict
of dilemma afspeelt in uzelf of tussen u en uw omgeving.
Een aantal voorbeelden om het concreter te maken: u hebt
een gevoel van falen vanwege een intern conflict tussen de
hulpverlener die u had willen zijn en de hulpverlener die u
op dat moment bent. Of u ervaart een afstandelijk gevoel
naar een vriendelijke patiënt dat u waarschuwt dat er over
uw grenzen gegaan dreigt te worden (doordat de patiënt
bijvoorbeeld onevenredig veel van uw tijd vraagt).

LASTIGE EMOTIES ZEGGEN IETS
OVER JEZELF
Lastige emoties zeggen vaak ook iets over onszelf. Om
bij de zojuist genoemde voorbeelden te blijven: u neigt
bijvoorbeeld naar perfectionisme en kunt het moeilijk
verdragen dat u niet de perfecte hulpverlener bent. Of u
voelt boosheid richting uzelf vanwege uw onvermogen
om soms heldere grenzen te stellen.

LASTIGE EMOTIES WIJZEN OP
LASTIGE SITUATIES
Lastige emoties kunnen ook een alarmsignaal zijn voor
lastige situaties. Niet zelden betreft dat de grenzen van
ons medisch kunnen en de sterfelijkheid van ons bestaan,

Marnix Molenaar

is psychiater in een
ambulant team voor
mensen met een
ernstige psychiatrisch
aandoening
(FACT team)

kortom de gebrokenheid van de schepping. Nog moeilijker wordt het als er wel hulp mogelijk is, maar die hulp
om verschillende redenen niet op de juiste plaats of bij de
juiste persoon komt of zelfs wordt afgewezen.

LASTIGE EMOTIES ZEGGEN IETS
OVER ONZE PATIËNTEN
Naast dat ons onderbuikgevoel iets zegt over onszelf en
de omstandigheden, wijst het geregeld ook op ongebruikelijk of ‘lastig’ gedrag van patiënten. De oorzaak
van dit gedrag kan van velerlei aard zijn. Soms gerelateerd aan de medische problematiek die we behandelen
(opvallend genoeg vinden we
het gedrag dan vaak veel beter
te pruimen), maar vaker zal
dit gedrag te maken hebben
met de persoonlijkheid van de
patiënt. Of beter gezegd: met
de persoonlijkheidstrekken
van de patiënt die getriggerd
worden door de situatie.
Hierbij is het van belang te
bedenken dat de stress en onzekerheid die een medisch
proces bij veel mensen veroorzaakt, niet hun beste
persoonlijkheidstrekken naar voren haalt.

De lastigheid
begint bij lastige
gevoelens bij onszelf

Op het moment dat het moeilijke gedrag van patiënten
ook de behandelrelatie raakt, is er niet zelden sprake
van persoonlijkheidsproblematiek. Persoonlijkheidsstoornissen komen frequent voor in de populatie (percentages tussen 4 en 14% worden gevonden), maar in
vrijwel elke medische setting is dat percentage (fors)
hoger. Persoonlijkheidsstoornissen worden onder andere
gekenmerkt door moeite met het reguleren van emoties, impulsen en relaties. Wat betreft dat laatste is de
arts-patiënt relatie dus niet uitgezonderd. Manipuleren,
extreem afhankelijk gedrag of wisselend idealiseren en
devalueren zijn hiervan voorbeelden. Echter, rondom
persoonlijkheidsproblematiek bestaan ook veel vooroordelen, vaak gevoed door de meer extreme varianten. >>
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Met de meeste mensen met een persoonlijkheidsstoornis
zult u weinig problemen ondervinden in de spreekkamer.
Het voert te ver hier uitgebreid in te gaan op het omgaan
met mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Voor nu
alleen nog dit: persoonlijkheidsstoornissen zijn vaak het
resultaat van een bewogen
levensgeschiedenis, denk aan
misbruik, verwaarlozing, tekort
aan liefde/aandacht (naast de
biologische factoren die een
rol spelen). Met hun gedrag
roepen mensen met een persoonlijkheidsstoornis vaak
negatieve reacties op, waardoor
de geschiedenis zich dreigt te herhalen. Ik zou er daarom
sterk voor pleiten juist bij deze groep mensen ook bij
lastig gedrag de kwetsbaarheid te blijven zien. Begrenzen
is vaak nodig, maar wel vanuit compassie.

verdragen,
verantwoordelijkheid en erkenning

LASTIGE GEVOELENS: INTERVISIE NODIG
In het omgaan met de conflicten die vaak ten grondslag
liggen aan lastige emoties is het een zegen dat we collega’s hebben. Direct op de werkvloer, maar ook binnen
een verband als CMF. Collega’s kunnen je enorm helpen

een ander perspectief te vinden. Veel van de genoemde
conflicten zullen we nooit helemaal oplossen en juist dat
maakt het nodig onze gevoelens hieromtrent te bespreken met anderen om er niet stuk op te lopen. Soms wijst
een ander je een weg waar je zelf nog niet aan gedacht
had. Soms is die weg er niet, maar ook dan helpt het om
elkaar te steunen in het verdragen daarvan. Ik wil iedere
hulpverlener dan ook van harte oproepen deel te nemen
aan een intervisiegroep.

CASUÏSTIEK
Uit de aangedragen casuïstiek blijkt dat u lastige gevoelens niet uit de weg gaat. Ik vind het belangrijk
om te benadrukken dat mijn reacties hierop ook maar
één invalshoek zijn. Eigenlijk zijn meerdere reacties en
perspectieven nodig om tot een goede beschouwing te
komen. Ik wil u daarom van harte uitnodigen om andere gedachten/inzichten bij de casuïstiek te delen met de
IDDG redactie, zo helpt u de indieners verder. In mijn
reacties heb ik ervoor gekozen drie woorden centraal te
zetten waarvan ik denk dat ze helpend zijn bij het omgaan met moeilijke situaties: verdragen, verantwoordelijkheid en erkenning.
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REACTIE
Ik denk dat een casus als deze bij veel collega’s
herkenning op zal roepen. Met name het
gevoel van onmacht/falen dat je kan bekruipen als je veel in iemand geïnvesteerd hebt,
maar zonder resultaat. Eigenlijk sterker nog:
door zich uit te schrijven geeft meneer A.
impliciet de boodschap dat u geen goede
hulpverlener bent (voor hem). Het lijden
van meneer A. en zijn omgeving is evident
en de oplossing lijkt voor de hand te liggen:
intensieve behandeling in de GGZ voor zijn
persoonlijkheidsprobleem. Alleen moet hij zelf
nog willen, echt willen: zijn narcistische en vermijdende coping eens opzij zetten. Of is zijn persoonlijkheidsprobleem dusdanig ernstig dat een op
verandering gerichte behandeling niet haalbaar of
mogelijk is? Maar zo snel geven we het toch niet op?
Voor iedereen is er toch verandering mogelijk? Alleen
moet de juiste ingang nog gevonden worden…
Het woord dat het meest bij mij naar boven komt bij
het lezen van deze casus is verdragen. Volgens sommigen is dat zelfs de kern van psychotherapie: mensen
leren dat pijn en lijden te verdragen zijn.
Helaas is het een realiteit dat voor een aanzienlijke groep
mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek op
verandering gerichte psychotherapie niet haalbaar blijkt.
En dat is erg moeilijk te verdragen. Toch is verdragen één
van de belangrijkste ingrediënten van een goede behandelrelatie met mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Is
het gevoel van onmacht dat ons bekruipt niet iets wat we
meevoelen met meneer A? Blijkens zijn verzoek om euthanasie kan hij het leven, en wellicht zichzelf, maar moeilijk
verdragen. Ook voor ons als hulpverleners is het feit dat
meneer A. de weg omhoog niet weet te vinden, moeilijk
te verdragen zonder zelf wanhopig of cynisch te worden.
Grote bewondering voor het gesprek dat hierover werd
aangegaan. Ik denk dat uw gemeende advies om zich toch
te laten behandelen volledig terecht was. Het vraagt moed
om zonder veroordeling patronen van vermijding te benoemen, náást mensen te gaan staan en ze welgemeend aan te
moedigen hun probleem aan te pakken. Zonder twijfel zullen er hierdoor mensen zijn die wakker geschud worden en
in beweging komen. Het wijzen op (en respecteren van!) de
eigen verantwoordelijkheid is erg belangrijk in de omgaan
met mensen met dergelijke persoonlijkheidsproblematiek.
Welke houding precies te kiezen in een dergelijk gesprek
is lastig. In psychotherapie voor (borderline) persoonlijkheidsproblematiek wordt de houding van een goede ouder
heilzaam geacht (schemagerichte therapie). Daarnaast
wordt ook gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid

benadrukt: de behandelaar accepteert de problematiek,
maar eist verandering van het gedrag (dialectische gedragstherapie).
In de praktijk zullen we geregeld meemaken dat mensen
het niet verdragen wanneer we hen aanspreken op hun
verantwoordelijkheid. Ook voor meneer A. werd de
grond te heet onder de voeten en zo werd uw collega
verblijd met een nieuwe patiënt in zijn praktijk. Ondertussen staan wij machteloos en dat gevoel moeten
(en kunnen!) we verdragen. Mocht meneer A. uw betrokkenheid toch gaan missen en later nog eens contact
zoeken dan kunt u wellicht iets delen over uw gevoel
van falen en machteloosheid, maar ook hoe u dat verdroeg en weer verder ging.
Tot slot: ook vanuit christelijk perspectief is verdragen een
belangrijke notie. In het Nieuwe Testament worden we
als gelovigen opgeroepen om lijden te verdragen tot Jezus
terug komt. Ook worden we erop gewezen dat God veel
van ons verdraagt. Als arts/hulpverlener verbindt u zich
niet alleen aan de gebrokenheid van uzelf en uw directe
naasten, maar ook aan het lijden van de mensen bij u in
zorg. Dat alles te verdragen is niet makkelijk, maar wel
mogelijk met het oog op Gods koninkrijk dat zeker komt
(zie bijvoorbeeld Kolossenzen 1:11).
>>
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REACTIE
Ook hier weer een voor mij herkenbare situatie: er is een
ernstig probleem, maar de juiste hulp komt niet op het
juiste moment bij de juiste persoon terecht. Verschillende
betrokken partijen trekken hun handen er van af en de
situatie verslechtert onder onze
ogen. Het woord dat hier bij
me op komt is verantwoordelijkheid. Het zorgsysteem faalt,
maar wie is daar verantwoordelijk voor? Alle betrokken
partijen hebben vast goede
argumenten om die verantwoordelijkheid niet (primair)
te nemen. Toch voel je aan dat
de uitkomst niet oké is. Mijn
eerste reactie is dus: wie durft
zijn nek uit te steken en doet een stapje harder voor dit
gezin in nood, ook als dat wellicht buiten de gebruikelijke
kaders moet?

houvast aan
onze professionele
waarden en
attitudes

De frase van de crisisdienst ‘het is gedrag’ is natuurlijk
een schamele dooddoener: psychiatrie gaat over gedrag.
De crisisdienst zou beter kunnen uitleggen dat gedwongen behandeling (in dit geval bijvoorbeeld opname) naar
hun inschatting niet geïndiceerd is en dat het overnemen van de verantwoordelijkheid ook contraproductief
zou kunnen werken.
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Een eenzijdig pleidooi voor verantwoordelijkheid nemen
doet deze casus geen recht, denk ik. Naast een autismespectrumstoornis met forse gedragsproblematiek is er
ook sprake van systeemproblematiek. De ouders houden
door het niet doen van aangifte en het onvoldoende
sanctioneren van het gedrag van deze jongen de situatie
in stand. (Door aangifte te doen zou er bijvoorbeeld hulp
opgestart kunnen worden vanuit het forensische circuit
verbonden aan een voorwaardelijk strafdeel. De politie
zou in een dergelijke situatie met herhaaldelijk geweld
overigens ook ambtshalve aangifte kunnen doen, waarop
de jongen in het kader van veiligheid een contactverbod
opgelegd zou kunnen worden). Ook de jongeman neemt
zijn verantwoordelijkheid niet en dat levert hem nu weinig negatieve consequenties op. Wellicht dat de ouders
en zus gebaat zouden zijn bij enkele gesprekken bij een
(vrijgevestigde?) systeemtherapeut om meer inzicht hierin
te krijgen. Het is een valkuil (waar ik meermaals ingetrapt
ben) om bij dergelijke systeemproblematiek de indruk
te wekken de oplossing te kunnen bieden. Dat versterkt
vaak het vermijden van de verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen kan in een dergelijke situatie ook
betekenen juist het gesprek aan te gaan met alle betrokkenen en hen op hun rol te wijzen. Verantwoordelijkheid
nemen kan soms dus ook betekenen op je handen zitten,
wat natuurlijk fundamenteel anders is dan je verantwoordelijkheid afschuiven. Met de betrokken GGZ-instelling
zou nog overlegd kunnen worden of het mogelijk is een

FACT-team (intensieve ambulante wijkgerichte zorg) in
te zetten ter overbrugging tot start bij de gespecialiseerde
autisme afdeling. Hierin zou de crisisdienst bijvoorbeeld
weer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Een overleg
plannen met alle partijen zou kunnen helpen er weer een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van te maken. De

gemeente (meldpunt bezorgd of zorgregisseur) kan hierin
soms een coördinerende rol vervullen.
Uiteindelijk zouden we het zo kunnen verwoorden: verantwoordelijkheid nemen zonder deze over te nemen
of af te schuiven.

EEN SCHULDIGE MOEDER
Een vrouw van middelbare leeftijd wordt op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis buiten Nederland binnengebracht met
een inhalatietrauma en snijwonden aan de hals. Hulpverleners hebben haar uit een brandende woning gehaald. Zij blijkt
later zelf de aanstichtster van de brand te zijn, de snijwonden in de hals zijn gevolg van een gefaalde suïcidepoging. Maar
het leed gaat nog veel dieper. In een wanhopige daad heeft zij eerst het leven van haar jonge kinderen beëindigd. Veel is nog
onduidelijk over de precieze toedracht en patiënte wordt eerst adequaat geholpen waarna zij nog opgenomen blijft op een
heelkunde afdeling van het ziekenhuis voor observatie en de nodige wondzorg. Patiënte is overduidelijk getraumatiseerd,
wellicht depressief, en spreekt geen woord. De verpleegkundigen van de heelkunde afdeling hebben geen ervaring met dit
gedrag en oordelen op basis van speculaties in de media, dat deze vrouw schuldig is aan een vreselijk familiedrama. Met als
gevolg dat zij niet of minimaal bereid zijn de nodige wondzorg te leveren. Als behandelend arts moet ik hen erop aanspreken
dat de medische zorg beneden de maat is en dat dit risico op complicaties oplevert.
Vraag bij deze casus: Ik kan makkelijk afstand nemen door puur naar het medische aspect te kijken, maar is het niet de
‘eigenschap’ van de verpleegkundige om de mens achter de diagnose te zien? Hoe kan ik hen helpen om in de uitvoering van
de zorg niet te oordelen over datgene wat een patiënt gedaan heeft?

REACTIE:
Wat een heftige en trieste casus is dit! Wat een leed heeft
deze vrouw anderen mogelijk berokkend. Maar ook: van
wat voor een leed moet er ook sprake zijn geweest om
tot zo’n daad te komen en hoe moet zij verder leven met
wat ze gedaan heeft? (Er even vanuit gaande dat ze dit
daadwerkelijk gedaan heeft.) Als ik hierover lees brengt
het al emotie teweeg, laat staan wanneer je deze vrouw
dagelijks moet verzorgen. Verwarrende emoties ook, want
deze vrouw is dader en slachtoffer/patiënt tegelijk en die
perspectieven zijn moeilijk te verenigen. Bovendien zijn
je emoties rondom zo’n heftig verhaal vaak niet mild en
genuanceerd, maar heftig en moeilijk hanteerbaar. Ook
je persoonlijke levensgeschiedenis speelt mee. Als vader
van drie jonge kinderen kan ik me bijvoorbeeld moeilijk
indenken hoe je tot een dergelijke daad kunt komen.
Gelukkig hebben we in zulke situaties houvast aan onze
professionele waarden en attitudes en helpt het ons
vast te houden aan onze rol in het geheel: die van arts/
verpleegkundige en niet die van rechter. Terecht wordt
opgemerkt op dat verpleegkundigen het in dezen lastiger
hebben dan wij als artsen: onze directe tijd samen met
de patiënt is vaak beperkt en we kunnen onze aandacht
richten op het medisch inhoudelijke. Verpleegkundigen

brengen daarentegen meer tijd door met de patiënt en
geven doorgaans meer van zichzelf in het zorgen voor de
ander. Er lijkt bij de verpleegkundigen sprake van boosheid richting deze vrouw; of zou het ook angst kunnen
zijn? In ieder geval komen deze gevoelens impliciet tot
uiting door het slecht verzorgen van haar wonden.
Belangrijk is denk ik erkenning dat de gevoelens van deze
verpleegkundigen niet raar of verkeerd zijn. Wat wellicht
een mogelijkheid zou zijn is een bijeenkomst te beleggen
waarin centraal staat wat de zorg voor deze vrouw bij
iedereen oproept en hoe je daarmee om kan gaan. (Waarbij mogelijk aanpassingen in de vorm nodig zijn afhankelijk van de culturele achtergrond van het land waarin
dit speelt). Belangrijk in een dergelijke bijeenkomst is
dat iedereen zich op een veilige manier kan uiten zonder
taboes, zelfs als gevoelens van walging of haat aan de orde
komen. Na het uiten van deze gevoelens komt er wellicht
meer ruimte voor de andere perspectieven. Ten slotte kan
gerefereerd worden aan de professionele norm goede zorg
te verlenen aan iedereen. Hoe dat voor elkaar te krijgen
wanneer we bevangen worden door zulke heftige emoties?
Tot slot helpt het echt wanneer u zich in dezen kwetsbaar op stelt en vertelt hoe u zelf hiermee (wellicht met
vallen en opstaan) hebt leren omgaan.
>>
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REACTIE:
Allereerst mijn respect voor de lastige rol die u in dergelijke situaties moet vervullen. Met name wanneer het
gaat om zaken als schoolweigering of als de medische
problemen die ten grondslag liggen aan het schoolverzuim niet helder zijn of niet in verhouding lijken te
staan met het schoolverzuim. U merkt terecht op dat
ten diepste alle partijen de beste toekomst willen voor
het kind/de jongere in kwestie. Tegelijkertijd kan ik me
voorstellen dat u als jeugdarts, ondanks uw onafhankelijke rol, door ouders toch soms aan de kant van de
school wordt geplaatst en dat men het gevoel heeft zich
te moeten verantwoorden. Wellicht speelt ook de vrees
mee dat geconcludeerd wordt dat het kind vaker naar
school zal moeten, iets waar ouders mogelijk zelf al naar
gestreefd hebben, maar wat niet gelukt is.
Wat zou kunnen helpen in een dergelijke situatie is in
ieder geval erkenning geven voor de ontzettend lastige
situatie waarin ouders zich soms bevinden en zoveel
mogelijk naast hen gaan staan. Dit is eigenlijk wat u
zelf al concludeerde: ‘we werken samen aan hetzelfde
doel’. De bekende Roos van Leary kan in deze wellicht
behulpzaam zijn1. In dit model wordt gezegd dat ‘samen
gedrag’ ‘samen gedrag’ oproept (horizontale as). Wat betreft uw verdere insteek kan de verticale as van hetzelfde
model wellicht behulpzaam zijn. (De ‘boven-onder’ as
of ‘dominantie-afhankelijkheid’ as.) Hierbij wordt gesteld dat ‘boven gedrag’ ‘onder gedrag’ oproept en vice
1

versa. De manier waarop de ouders omgaan met het
opvragen van medische informatie suggereert dat ze een
grote mate van controle willen op het proces. Dit zou
je kunnen duiden als een uiting van dominantie (die
mogelijk juist een kwetsbaarheid verhult, namelijk het
ontbreken van controle op de situatie rond het schoolverzuim). Om in de ‘samen modus’ te blijven zou je
ervoor kunnen kiezen de ouders eerst aan zet te laten en
‘eronder’ te gaan zitten. U erkent de ouders als ‘expert’
op het gebied van hun kind en prijst hen om hun betrokkenheid en bereidheid tot actie. In de casus komt
de medische informatie uiteindelijk helaas niet. Wellicht
is het dan toch beter om meer in een ‘bovenrol’ te gaan
zitten, zonder de samenwerking uit het oog te verliezen.
U onschuldigt de ouders (…‘dokters zijn nu eenmaal
moeilijk te bereiken en u heeft het al zo zwaar thuis’…),
en stelt hen voor het proces over te zullen nemen. U
vindt het welzijn van hun kind zo belangrijk dat er geen
tijd te verliezen valt. Bovendien bent u ontzettend goed
in het opvragen van informatie, u doet dit dagelijks.
Om aan de controlebehoefte tegemoet te komen, geeft
u duidelijk uitleg over elke stap in uw werkwijze. Wellicht dat deze reactie meer ‘onder gedrag’ op zal roepen
waardoor de ouders met uw voorstel het van hen over te
nemen akkoord zullen gaan.
In ieder geval erkenning voor uw lastige rol, waarin u
toch uw verantwoordelijkheid neemt en frustratie weet
te verdragen!

Zie bijvoorbeeld hier voor een beknopte uitleg van het model: https://managementmodellensite.nl/roos-leary/#.
YCGtUzGg82y
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Coassistentencolumn
SUZANNE VAN WIJK
Suzanne van Wijk

Praise be to the Lord, to God our Savior, who
daily bears our burdens. (Psalm 68: 19, NIV)

Ode aan het

is bestuurslid
van het CMF
Studentenbestuur
en vijfdejaars
geneeskundestudent

2020project van ICMDA

E

ind juni 2020 viel de nieuwsbrief van CMF studenten
op mijn online deurmat. Inmiddels waren we aan alle
veranderingen van de coronacrisis gewend en het bericht
van ICMDA kwam dan ook als een aangename verrassing.
Net als in 2019 werd er een zogenaamd ‘2021project’
georganiseerd waarbij er online cursussen werden
aangeboden voor alle christelijke geneeskundestudenten
en artsen uit heel Europa!
Vorig jaar besloot ik mij in het ‘2019project’ op te geven
voor het ‘discipleship making movement’ ook wel DMM.
Samen met twee artsen in opleiding uit Portugal, een arts
in opleiding uit Roemenië en een geneeskundestudente
uit Nederland zat ik in een groepje. De DMM-cursus
bestaat uit zeven avonden en behandelt ‘The great seven
of Jesus Christ’, zeven elementen van ons leven met
Jezus. Denk daarbij aan het grote gebod: ‘God liefhebben
en je naaste als jezelf’, het Onze Vader en ‘Zoek eerst het

Koninkrijk van God’. Inmiddels is het januari 2021 en zijn
wij bij de zevende avond aangekomen.
Het online contact dat we sinds een half jaar met elkaar
hebben vind ik heel waardevol. Hoewel we elkaar nooit
in het echt gezien hebben, is er een bijzondere band
ontstaan. Alleen al het feit dat je met elkaar kunt bidden
over een enorme afstand is enorm bemoedigend. Het
leren vertrouwen op Jezus door alle moeilijkheden heen
en dat kunnen delen met elkaar is onbetaalbaar.
Gezien de huidige maatregelen is reizen voorlopig nog
lastig. Mocht u er toch tussenuit willen, dan kunt u zich
altijd opgeven voor het volgende 2021project om alvast
mensen te leren kennen die u in de toekomst echt fysiek
kan opzoeken!
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Thema

Had ik
maar…
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Manu Keirse beschrijft
Nico van der Voet
is theoloog en docent
in ‘Van het leven
op de Christelijke
geleerd’ (2009) een medische fout van een
Hogeschool Ede.
verpleegkundige, met dodelijke afloop. Nog
Daarnaast publiceert
hij regelmatig
dezelfde avond zat hij als hoofd van de
over pastorale en
patiëntenzorg bij de ouders van de overledene
ethische thema’s
thuis. ‘Ik leerde dat je mensen kunt helpen,
ook als je de fout niet kunt herstellen,
door ze optimale zorg en opvang te bieden en door een behoorlijke
schadeloosstelling te regelen. Het is essentieel om mensen aan te spreken
over hun verdriet en hun onmacht te delen. Helaas zie je in de praktijk vaak
het omgekeerde. Mensen worden vermeden, ze worden ontlopen, ze krijgen
onvoldoende informatie en ze ontberen elke vorm van menselijke warmte’.

NICO VAN DER VOET

N

iet alleen verpleegkundigen maar ook dokters hebben tekortkomingen en maken fouten. Dat is niet
alleen hun lot – niemand is volmaakt. Soms heeft dat
ook te maken met verkeerde beslissingen, slordigheden,
nalatigheid. Soms krijgen ze dat te horen van de patiënten
of hun familie. Soms zijn zij zelf de enige die het weten.
Soms wordt er een klacht tegen hen ingediend. Hoe gaan
artsen om met hun eigen medische falen? Is het makkelijk
om te leven met ‘Had ik maar…’? ‘Had ik deze meneer
maar niet zo lang laten lopen met zijn klachten en eerder
doorgestuurd naar de specialist.’ ‘Had ik deze suïcidale
meid maar opgenomen op de PAAZ en aan haar geruststellende praatjes geen geloof gehecht.’ ‘Had ik maar in
één keer de goede diagnose gesteld bij deze mevrouw.’
‘Had ik maar naar de verpleegkundige geluisterd toen het
over meneer B. ging, maar mijn artsentrots…’ ‘Ik had
voor deze patiënt meer kunnen doen.’

SCHULDGEVOEL
Een mens moet wel heel eigenwijs of narcistisch zijn om
eigen tekortschieten niet te willen zien. Die artsen zijn er
helaas ook, maar verreweg de meesten hebben er last van
als dingen onder hun verantwoordelijkheid niet goed
gegaan zijn. Artsen dragen veel verantwoordelijkheid.
Als ze tekort schieten of fouten maken, zijn de gevolgen
soms ernstig. Met welk schuldgevoel lopen ze dan rond?
Er zijn terechte schuldgevoelens, iemand heeft
bijvoorbeeld een fout gemaakt die hij had kunnen
voorkomen. Of iemand heeft zich niet aan de regels
gehouden of zelfs de wet overtreden. Iemand heeft
bewust slordig gehandeld. De schuldgevoelens die dan
boven komen zijn op hun plaats. Daarnaast zijn er ook
irrationele, onterechte schuldgevoelens: iemand voelt

Terechte
schuldgevoelens
gaan over je
gedrag en veel
onterechte
schuldgevoelens
en schaamte gaan
over je persoon

zich schuldig, maar is dat,
als je er goed over nadenkt,
niet echt. Er zijn aangeprate,
ingebeelde en subassertieve
schuldgevoelens. Schaamte
heeft hier ook mee te maken:
je beantwoordt niet aan de
verwachtingen van anderen.
Dat denk je althans. Voor
een arts: je voelt je niet
goed genoeg te midden van
je collega’s of tegenover de
patiënten. Je voldoet niet aan het groepsideaal; je haalt
de doelen van de maatschap niet. Je voelt dat je faalt
in de ogen van anderen. Patiënten gaan liever naar
je collega-huisarts en volgens jou doet hij of zij het
eigenlijk ook beter. Dat geeft dan een schuldgevoel,
maar eigenlijk is het schaamte. Je doet niets echt
fout, maar je haalt nooit het erepodium. Terechte
schuldgevoelens gaan over je gedrag en veel onterechte
schuldgevoelens en schaamte gaan over je persoon.

DE (SOCIALE) PERFECTIONIST
Wie is de arts die meer dan anderen last heeft van
onterechte schuldgevoelens? Dat is de arts met de
irreëel hoge lat. Dat kan met werkdruk, werkwijze,
collegialiteit, patiëntenzorg en dergelijke te maken
hebben. De verplichtingen ten opzichte van een
eigen gezin kunnen die druk opvoeren. Er is de
prestatiegerichte hoge lat. Die heeft de gewone
perfectionist voortdurend voor ogen. Die wil alles
100 procent goed doen, hij wil zijn goede naam niet
verliezen. Er is de mensgerichte hoge lat. Die heeft de
sociale perfectionist voor ogen en wil niemand
>>
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pijn doen of teleurstellen. Sommige artsen weten
beide in zich te verenigen: ze willen alles goed doen
om allen tevreden te stellen. Ze willen REDDER zijn
met hoofdletters. En intussen zijn ze bezig om hun
eigen angst voor fouten maken te onderdrukken en
dus eigenlijk voortdurend ook zichzelf aan het pleasen.
Dat levert spanning op en daardoor soms ook fouten
en teleurstellingen. Wie alles
perfect wil doen komt niet
klaar met zijn werk en wie
niemand wil teleurstellen
schenkt aan ieder te weinig
aandacht.

Wie is de arts
die meer dan
anderen last heeft
van onterechte
schuldgevoelens?
Dat is de arts met
de irreëel hoge lat

OMGAAN MET JE
SCHULDGEVOEL

Als er sprake is van
schuldgevoelens is de eerste
stap om er goed mee om te
gaan: jezelf serieus nemen en
aansluiten bij wat je denkt
en voelt. De tweede stap is
daarover communiceren.
Pas als je jezelf met je gedachten en gevoelens serieus
neemt, kun je de brug naar de ander overgaan. Wie
stárt bij het serieus nemen van de ander, blokkeert vaak
zichzelf uit angst voor de boosheid en afwijzing van
de ander. Dan ga je om de ander heenlopen en kom
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je er nooit achter hoe de ander tegen jouw vermeende
schuld aankijkt. Kort gezegd: als je je schuldig voelt:
vertel dat aan de betrokkenen. Dan hoor je de reactie
wel en op grond daarvan moet je wellicht actie
ondernemen. Het zou ook zomaar kunnen dat in het
gesprek blijkt dat je schuldgevoel irreëel is en dat je
het mag loslaten. Manu Keirse reed direct op dezelfde
dag twintig kilometer naar de familie van een door
een medische fout overleden patiënte. Hij had de fout
niet zelf gemaakt, maar wist zich verantwoordelijk.
Hoe langer verantwoordelijken daarmee wachten,
des te moeilijker wordt het om met het schuldgevoel
om te gaan en des te meer laat je de benadeelden in
de kou staan. Zonder communicatie resteert alleen
het wegdrukken van terechte schuldgevoelens – en
dat lukt niet. Je verschuilt je in gedachten achter je
collega’s die ook betrokken waren, of je kleineert of
veralgemeniseert je misser. Of je probeert jezelf gerust
te stellen met de gedachte dat patiënten ook hun eigen
verantwoordelijkheid hebben. De kans is groot dat
je er ondanks dat over blijft piekeren. Het wordt een
verborgen last. Toen ik zweeg, kwijnde ik weg, zegt
David in Psalm 32. Ook de irreële schuldgevoelens
gaan niet weg door te zwijgen. Integendeel, ze knagen
steeds meer aan je zelfbeeld. Dus ook hier: ga de
communicatie aan. Lucht je hart eens bij een collega.
Dan kom je er in elk geval achter dat ook die zijn of
haar best doet om z’n stand op te houden…

VERGEVING
Laat ik nu even uitgaan van een echte medische fout.
Piekeren over ‘had ik maar…’ kun je beter omzetten
in ‘ik heb…!’ en daaruit de consequenties trekken.
Schouders eronder, communiceren, eerlijk praten met
de patiënt of diens familie, kijken wat je nog kunt
betekenen voor mensen die schade hebben geleden door
jouw fout en de eventuele gevolgen van de fout dragen
(in het ergste geval geformuleerd door het medisch
tuchtcollege) en dan verder leven. Christelijke artsen
hebben een voorsprong op anderen, omdat zij weet
hebben van genade. En omdat ze weten dat ze voor
vergeving niet alleen bij mensen hoeven aan te kloppen.
Ze kunnen ook communiceren met God. Er is ook nog
vergeving bij God te vinden als patiënten boos blijven.
Het is bevrijdend om met Jona te weten dat God
genadig en barmhartig is, zelfs voor een stad als Ninevé
(Jona 4:2). Door Jezus mogen we allemaal van genade
leven. Dat blijft een beetje vaag – totdat je echte fouten
maakt. Totdat je zondigt. Dan blijkt er moed nodig te
zijn om fouten te belijden tegenover mensen én om
genade van God te aanvaarden.
Soms zegt iemand: ik wil nog wel geloven dat God
het mij vergeven heeft, maar ik kan het mezelf niet
vergeven. Dat is een kronkel. Wie zichzelf niet kan
vergeven, gelooft ook niet in Gods vergeving. Veel
mensen die fouten gemaakt hebben blijven hangen
in een soort zelfbestraffing, alsof dat is wat ze bij
God kunnen inleveren om op grond daarvan genade
te ontvangen. Maar dat is dan geen genade maar

verdienste. Genade is er voor
echt falende mensen die met
legen handen staan. Petrus
en Judas hebben beiden Jezus
in de steek gelaten. Beiden
hadden er berouw over. Judas
bestrafte liever zichzelf dan dat
hij om genade vroeg (Matth.
27:1-10). Hij gaf zich over
aan Gods veroordeling. Petrus
gaf zich echter over aan Gods
genadige toewending tot hem.
Dat maakte een nieuw begin
mogelijk (Joh. 21:15vv).

Er blijkt
er moed nodig te
zijn om fouten te
belijden tegenover
mensen én om
genade van God
te aanvaarden

‘Jezelf vergeven’ is een beetje vreemde uitdrukking.
Vergeven kan immer alleen een slachtoffer doen
tegenover een dader. We kunnen het ook anders
verwoorden. Ik heb schuld en schaamte beide genoemd.
Laat ik ze nu eens verbinden. ‘Jezelf vergeven’ staat
voor: niet in de schaamte blijven hangen vanwege je
gemaakte fout of vanwege je aantoonbare tekorten.
Aanvaard niet alleen dat je om genade moet vragen, dat
je mag geloven dat je die ontvangt, maar ook dat God
je weer in ere herstelt. Het zou best kunnen dat je naam
voor mensen te grabbel is gegooid door je falen. God
deelt een erekroon uit voor falende mensen. Zo leg ik
de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15) uit. Die
jongen krijgt niet alleen liefde en vergeving van zijn
vader, hij krijgt ook zijn positie als zoon weer terug. Hij
heeft iets verschrikkelijks gedaan, maar hij hoeft zich
daarvoor niet meer te schamen.
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Van de bestuurstafel
CORALIEN VINK-VAN SETTEN

B

ij de start van dit jaar (de deadline van deze editie
was al half januari) waren de vooruitzichten voor
het hervatten van ‘het oude normaal’, waarbij ik in dit
verband vooral denk aan de fysieke ontmoetingen met
CMF-leden, nog niet bepaald gunstig. En dus bereiden
we ons voor op een, waarschijnlijk digitale, Voorjaarsconferentie en ledenvergadering.
Misschien bent u na al die digitale ochtendoverdrachten,
Zoom vergaderingen, videocalls, livestream kerkdiensten
en online familie- en vriendenbijeenkomsten eigenlijk
een beetje schermmoe… Maar (!) wat als we nu eens
vooral kijken naar de kansen! Een voorbeeld uit eigen
ervaring: ICMDA geeft nu in tien wekelijkse sessies
de Sydenham course met een kleine groep deelnemers
vanuit Azië, Afrika, Europa en Zuid-Amerika. Het is een
heel mooie ervaring om hieraan deel te nemen. Verder
is een online kring anders, maar inhoudelijk kan het net
zo goed zijn als een fysieke bijeenkomst. En er is geen
reistijd, er hoeft geen oppas geregeld te worden, etc. Een
livestream conferentie haalt het niet bij de goede sfeer
en ontmoetingen van een fysieke conferentie, maar is
een mooie gelegenheid voor verdieping. Met interactieve
Zoom workshops wordt toch ook een beetje ontmoeting
gewaarborgd. En daarom hopen we dat we ook de komende tijd weer veel leden digitaal zullen ontmoeten.

VISIE EN BELEID

Coralien Vink-van
Setten is bestuurslid
van CMF Nederland

faciliteren. Ook hebben we gewerkt aan sterke inhoudelijke cursussen. Deze richtingen blijven voor ons van
belang en komen dus ook terug. We willen nog steeds
streven naar verbinding tussen leden die daar behoefte
aan hebben, bijvoorbeeld via kringen, mentoraat en op
onze conferenties. Het afgelopen jaar was voor de taken
op het gebied van fellowship een enorme uitdaging. Maar
we weten dat de behoefte aan een netwerk van christelijke
collega’s groot is en we blijven hieraan bouwen.
Vorming wordt momenteel ingevuld door onze artsenwerker Willem Lock en onze studentenwerker Arjen Zijderveld. De laatstgenoemde maakte al een mooie serie
van vier inleidingen over karaktervorming voor (toekomstige) artsen, die bedoeld zijn voor (digitale) studenten- en coassistentenkringen. Ook willen we kijken of
we kunnen werken met themagroepen met jongere en
meer doorgewinterde leden, die beknopte handvatten
schrijven over belangrijke, en niet per se standaard, medisch ethische of beroepsethische vraagstukken.

Op de laatste bestuursvergadering van 2020 hebben
we met elkaar gesproken over onze kernwoorden voor
2021, die richting moeten geven aan de ontwikkeling
van onze activiteiten. We kozen voor de kernwoorden:

Bij vertolking denken we aan het ondersteunen van onze
(bestuurs)leden om hun christelijke visie te delen met
collega’s, medechristenen maar ook bijvoorbeeld met de
lokale of landelijke politiek. Hoe we hierin ondersteunend willen zijn, werken we momenteel uit.

Verbinding - Vorming - Vertolking

HUISARTSENLAND

Deze kernwoorden liggen in lijn met de woorden die
we in 2019 kozen: fellowship en vorming. De afgelopen jaren hebben we gefocust op het creëren van meer
waardevolle onderlinge contacten, bijvoorbeeld door het
opzetten van nieuwe kringen in verschillende regio’s te
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Vanuit de leden ontvingen we in de achterliggende jaren
een paar keer een vraag over hulp bij het vinden van een
christelijke opvolger of associërende huisarts. Tot nu toe
boden we met name de mogelijkheid om een advertentie
in IDDG te plaatsen. Omdat het vinden van (opvolgende) huisarts-praktijkhouder in het algemeen een probleem
is in huisartsenland, hebben we toch besloten dit thema
verder uit te diepen. We willen hierin ook de netwerkfunctie die de vereniging heeft in de praktijk brengen.
Onze secretaris Bart Borreman is bezig om naar aanleiding van een concrete hulpvraag te kijken of hieraan in de
praktijk behoefte is en zo ja, op welke manier dit gestalte
kan krijgen. In de toekomst zullen hierin meer concrete
stappen worden ondernomen. Wordt dus vervolgd!

Studentikoos
MARJELLA EIJMAEL

Deze keer heb ik geen
casuïstiek voor de rubriek
‘Studentikoos’. Sinds begin januari ben
Marjella Eijmael
ik fulltime thuis aan het werk voor m’n
is bestuurslid
wetenschapsstage. Ik mis thuis de dynamiek
van het CMF
van het ziekenhuis, maar het is weer eens heel
Studentenbestuur
wat anders. Het intrigeert me hoe de dagen
verschillen. Soms gaat het best lekker, ben ik
druk bezig en zie ik tussendoor op de klok kijkend dat het al tijd is voor een pauze. Maar er zijn ook
dagen dat ik moet wachten op feedback of data uit de database van de studie en voelt het alsof de
dag voorbij kruipt. Op die dagen heb ik (teveel) tijd om na te denken en passeren allerlei gedachten
de revue. Ik vond een passend gedicht.

De Herberg
Dit ‘mens-zijn’ is als een herberg,
Elke ochtend verschijnt er nieuw bezoek.
Een moment van vreugde, depressie, iets gemeens.
Een kortstondig moment van inzicht,
Komen ieder bij je langs als een ongenode gast.
Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij.
Zelfs als ze bestaan uit golven verdriet en zorgen,
Die gewelddadig je huisraad kort en klein slaan.
Dan nog, behandel elke gast steeds met respect.
Want misschien kwamen ze de boel ontruimen,
Om plaats te maken voor een nieuwe genoegen.
De donkere gedachte, de schaamte, het venijn,
Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
En vraag vriendelijk of ze binnen willen komen
Wees dankbaar voor wie er langskomt
En heb vertrouwen dat een ieder van hen is gestuurd
Om jou in het leven als raadgever te dienen.

it gedicht van de Perzische dichter Jelaludin Rumi, die
leefde van 1207 tot 1273, kwam ik tegen in het boek
Zelfzorg voor de jonge dokter van Froukje Verdam. Meer
informatie hierover is te vinden aan het einde van deze
IDDG bij de recensies.

D

opendoet en wat voor plek je de gast in de herberg geeft.
Een visie die ook naar voren komt in De Keuze en Het
Geschenk van Edith Eger. Er zijn dingen in het leven waar
je geen invloed op hebt en die je overkomen, maar hoe je
daarop reageert is je eigen keuze.

Vanuit het beeld van een herberg laat dit gedicht zien
dat je zelf niet altijd invloed hebt op wie er aan je deur
verschijnt. Waar je wel invloed op hebt, is hoe je de deur

Zo probeer ik elke dag maar weer het beste van het
thuiswerken te maken en de voordelen te tellen. In de
hoop dat het leven snel weer verandert.
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Meditatief

Geneesheer,

genees uzelf
KEES ALEMAN

Toen ik van de redactie hoorde dat het thema van dit IDDG nummer ‘de moeilijke
spreekkamer’ zou zijn, kon ik daar wel een verhaal in de bijbel bij bedenken. Een
zieke legerbevelhebber die boos de spreekkamer uitbeent omdat hij zich onheus bejegend voelt,
maar uiteindelijk - dankzij zijn redelijke knechten - toch genezing vindt. In een vorig nummer
van IDDG heb ik al eens betoogd dat de rol van geneesheer in het oude Testament vervuld
werd door priesters en profeten. Zo was het in de Thorah beschreven. Daarom moest ik denken
aan de spreekkamer van de profeet Elisa. Het verhaal begint bij een meisje dat ontvoerd wordt
en als slavin verkocht naar een ver land (tot zover de gelijkenis met Jozef) en is te lezen in 2
Koningen 5. Ze komt terecht in het gezin van de bevelhebber van het Aramese leger: Naäman.
Deze Naäman stond in hoog aanzien, want hij was een overwinnaar, een held. Maar hij had
een akelige huidziekte. In het Hebreeuws staat er ‘tsara’at’ in het Grieks ‘lepra’1. Ten onrechte
wordt dit vaak vertaald met melaatsheid, wat doet denken aan de ziekte van Hansen. Maar
daarmee heeft het niets te maken. De beschrijvingen van ‘tsara’at’ in Leviticus 13 en 14 hebben
geen connectie met lepra en voldoen op geen enkele manier aan de kenmerkende symptomen
van lepra. Het lijkt hier om een scala aan medische aandoeningen te gaan, die vallen onder de
noemer van (besmettelijke) huidziekten met een cultische betekenis (die onrein maken).
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N

aäman krijgt een brief van de Syrische koning mee
en meldt zich na een lange reis bij de koning van
Israël in Samaria. Die leest de brief en is zo verbijsterd
dat hij zijn kleren scheurt van wanhoop. In de brief
stond namelijk te lezen: “met deze brief stuur ik mijn
dienaar Naäman naar u toe om door u van zijn huidvraat te worden genezen.” Zodra de koning van Israël
de brief gelezen had, raakte hij in paniek, scheurde zijn
kleren en riep uit: “Ben ik soms een god, dat ik kan
beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man
om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn
woorden: hij is uit op een conflict met mij!”12

Als de profeet Elisa hoort dat de koning zijn kleren heeft
gescheurd, laat hij de koning vragen: “waarom dan? Stuur
die man maar naar mij.” Naäman dus weer terug in zijn
strijdwagen - blijkbaar was hij in vol ornaat (strijd tenue) en naar Elisa toe. Daar komt hij met hoge verwachtingen
aan. Hij neemt aan dat de profeet naar buiten komt, de
naam van de HEER zijn God zal aanroepen en met zijn
hand over de zieke plekken zal wuiven of strijken en zo de
huidvraat zal wegnemen. Maar Elisa komt niet naar buiten.
Hij stuurt ‘iemand’ om te zeggen: “baad u zeven maal in de
Jordaan en uw huid zal dan weer gezond worden en u zult
rein zijn.” Naäman is woedend over het in zijn ogen grove
gebrek aan respect. Wie denkt die profeet wel wie hij voor
zich heeft? “Zijn de rivieren van Damascus niet beter dan
alle wateren van Israël?”, roept hij terwijl hij kwaad terug
reist naar huis. Maar gelukkig is hij niet alleen. Zijn bedienden zijn er ook nog. En op een wijze manier proberen
ze hun meester te kalmeren. “Maar overste, als de profeet
u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch
ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult
weer rein worden,” moet u dat zeker doen.”
Hij laat zich overtuigen en voert uiteindelijk toch de
opdracht van Elisa uit. Zijn huid wordt weer gezond, zo
gaaf als dat van een kind3, zo staat er geschreven. Dolgelukkig is hij en keert onmiddellijk terug naar het huis
van Elisa om hem te bedanken. Deze keer komt Elisa
wel naar buiten. De profeet wil niets van dank weten en
neemt geen geschenken aan.
Dan volgt er nog een ingewikkeld stukje. Naäman neemt
aarde uit Israël mee om thuis een altaar op te bouwen en
de God van Israël te vereren. En dan vraagt hij Elisa of
de HEER hem wil vergeven als hij de koning van Syrië
vergezelt naar de tempel van zijn afgod Rimmon, want de

Kees Aleman

is kinderarts met
Afrikaanse wortels die
gelooft in de aanpak
van extreme armoede
via ‘End of Poverty’
(EoP - Jeffrey Sachs)
en zich bezighoudt met
theologie en wielrennen.
En met wetenschap:
‘evidence-based’

vorst zal op zijn arm leunen en zodoende zal hij zich wel
moeten buigen in de tempel van Rimmon. “Ga in vrede”
antwoordt Elisa. Het lijkt erop dat Elisa het goed vindt.
Als Jezus tijdens zijn bediening terugkeert naar zijn oude
woonplaats Nazareth (waar hij opgroeide, en waarom
christenen in het Midden-Oosten (Arabisch) nog steeds
Nazrani heten) dan noemt hij dit bijzondere verhaal in
zijn “preek” waarin hij er op wijst dat profeten slechts
zelden welkom zijn in hun vaderstad. Hij begint deze
preek met een gezegde: “Geneesheer, genees uzelf ”. De
Nazareners verwachten dat hij
in zijn eigen plaats dezelfde
wonderen zal doen die hij
in Kafarnaüm heeft gedaan.
Maar daar komt niets van in.
En nadat hij het voorbeeld
noemt van de profeet Elia
die naar de weduwe in Sidon
gaat, terwijl er toch genoeg
weduwen in Israel waren zegt
Hij: “En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel
mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.”4

Het heil is
niet beperkt is tot
het Joodse volk

Voor de Nazareners van toen wordt dat de druppel die
de emmer doet overlopen, en woedend proberen ze dan
Jezus in de afgrond te storten. Maar Hij liep midden
tussen hen door en vertrok.
Jezus wilde met deze voorbeelden laten zien dat het heil
niet beperkt is tot het Joodse volk. In andere woorden
zegt Hij: “jullie wijzen me af, maar straks zullen de heidenen zich bekeren.” En zo is het ook gegaan na Pinksteren. Gods nieuwe wereld begon in Jeruzalem maar
verspreidde zich over de hele wereld.

1

Septuaginta (LXX)

2

2 Koningen 5:6 en 7 Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)

3

In de Hebreeuwse tekst klinkt hier een echo uit het begin van het verhaal. Dezelfde woorden waarmee het meisje wordt
genoemd worden hier gebruikt om te beschrijven dat de huid van Naäman weer gaaf geworden was, zo gaaf dus als dat
van dat meisje wat hem op het spoor van de profeet heeft gebracht.

4

Lukas 4:27 Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)
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Heb uw
vijanden lief
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DS. PIET VAN DUIJVENBODEN

Lukas 6, vers 28; ‘Maar Ik zeg tegen u die dit
hoort: Heb u vijanden lief; doe goed aan die u
haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor
hen die u belasteren’.

T

erwijl ik dit schrijf is in de VS enorme spanning
ontstaan rondom de laatste presidentsverkiezingen.
Aan alle kanten wordt duidelijk dat het land tot op het
bot verdeeld is. Het is ‘zij van wie de verkiezing van hun
kandidaat gestolen is’, tegenover ‘zij die menen dat alles
ordelijk is verlopen en hun kandidaat heeft gewonnen’.
Wat vooral opvalt is de onverzoenlijkheid van de verschillende standpunten. Er is eenvoudigweg niet meer de wil
om naar elkaars argumenten te luisteren. Het is wij tegenover zij. Een kloof scheidt hen. Vijandschap alom.
Hoe moeten christenen reageren op zo’n situatie? In
deze bijdrage ga ik nadenken over een woord van Jezus
dat ongevraagd voor ons wordt geplaatst. Een woord dat
je misschien niet eens hardop durft te zeggen. Bang als
je bent om weggezet te worden als iemand die buiten de
aardse werkelijkheid leeft. Overigens, wat doet het met
mezelf? Heb uw vijanden lief. Schieten ook wij niet in
een kramp? En gaan we het wegredeneren? Ga ik het zo
uitleggen dat ik zelf niet hoef te veranderen?
Heb uw vijanden lief. Het eerste wat opvalt is dat het
een gebod is. Het staat in de gebiedende wijs en vraagt
dus om gehoorzaamheid. Het is onze Meester Die dit
tegen ons zegt. We moeten er dus iets mee. Er staat ook
geen uitzonderingsclausule. Zo’n disclaimer die aangeeft
dat er gebieden zijn waar dit woord niet geldt. Nee, het
gaat om een gebod dat ons hele bestaan beslaat.
Het tweede waar ik de vinger bij leg is dat dit een steeds
terugkerend gegeven is in de Bijbel. Abraham bidt voor
Sodom en Gomorra. David bidt voor Simeï die hem vervloekt. Eliza laat de gevangen vijanden gaan na het eten
van een maaltijd. God blijkt veel milder te zijn dan Jona
als het gaat om Ninevé. Stefanus bidt voor degenen die
hem stenigen. Hij volgt daarin zijn Meester na, Die bidt
voor die Hem kruisigen... Dit gebod is dus geen zwerfkei
in de Bijbel, maar een lijn die we geregeld tegenkomen.
Het derde waar ik de aandacht voor vraag is dat het
‘tegennatuurlijk’ voelt om dit te gebieden. Zeg je dit
tegen iemand wiens kind zojuist vermoord is door de
vijand? Tegen iemand huilend op de rokende puinhopen

Ds. Van Duijvenboden

is krijgsmachtpredikant
bij de Koninklijke
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van zijn bezit, vernield door de tegenstander? Zeg je
dit tegen de verschillende partijen in de VS die elkaar
diep wantrouwen en geloven dat de ander uit is op hun
ondergang? En zeg ik het tegen mezelf als die ander mij
krenkte? Als die ander mij zo onrechtvaardig behandeld
heeft? Ik voel de weerstand bij mezelf, levendig! En toch,
de Meester gebiedt het. We laten het staan.
Heb uw vijanden lief. Het betekent niet dat we elkaar
allemaal ‘lief ’ moeten vinden. Dat is een misvatting.
Liefde in de Bijbel is vooral actief. Als we verder
lezen in Lukas 6 zien we dat ook. Het is goed doen in
plaats van haten. Het is de ander zegenen, terwijl je
zelf misschien wordt vervloekt. Het is samengevat het
welzijn van de ander op het
oog hebben. Het gaat daarbij
om het doel. In 1 Korintiërs
5 is Paulus bereid een zondaar
‘over te leveren aan de satan,
tot verderf ’ met als doel ‘dat
zijn ziel wordt gered in de dag
van Christus’. Dat is liefde.
Wanneer ik iemand aangeef
na een misdaad, en ik doe dat
met de hoop dat iemand tot inkeer komt en boete
doet, is dat een uiting van liefde. Die boetedoening
kan immers leiden tot vergeving.

Liefde
in de Bijbel is
vooral actief

Daar komt bij dat het goed is om niet te vergeten wie ik
zelf ben. Geregeld vind ik iets van mensen, wat ze doen,
hoe ze zijn, maar in één ding sta ik altijd naast hen. Net
als zij moet ook ik van genade leven! Zonder genade ben
ook ik reddeloos verloren. Liefde betekent hier dat ik
oog heb voor hun eeuwig welzijn, ook al zijn ze vijandig. Dat kan nu een prijs kosten. De Heere Jezus maakt
dat ook duidelijk. Dat kan lijden betekenen. Door soms
onrecht te ondergaan, en de andere wang toe te keren.
Dat hoor ik, wiens eerste impuls terugslaan is. En toch,
niet alleen dat kleed, maar ook dat onderkleed geven,
als het moet. Die extra mijl gaan. In die bereidheid tot
lijden doe ik aan navolging van mijn Meester. Die tot
het diepste lijden bereid was.
>>
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Vergis u niet, dan gaan we tegen de stroom in. Wat zien
we immers vaak gebeuren? Als iemand geslagen wordt,
dan slaat hij of zij terug. En voor je het weet reageert de
ander ook weer. Hoe vaak zien we dat niet op internationaal niveau. Dat landen elkaar over en weer weten te
raken. Wat gebeurt er dan? Hoe gaat het in de gemeente
als we terugslaan als we ergens geraakt worden? En in je
familie? Zien we dan geen spiraal van (verbaal) geweld
ontstaan? Die niemand meer weet te stoppen? En de verwijdering wordt alleen maar groter. De vijandschap groeit.
Het is juist een getuigenis als we niet terugslaan. Daar
gaat iets van uit. Johannes schrijft dat van de gemeente
wordt gezegd; ‘zie hoe lief
ze elkaar hebben’. Vonden
ze elkaar allemaal lief? Dat
denk ik niet. Ik denk dat ze
elkaar verdroegen. Ik denk
dat ze elkaar wat gunden. Ik
denk dat ze elkaar hielpen. Ik
denk dat ze elkaar, als het er
op aan kwam, vasthielden. Dat is het geheim. Het is
een geweldig getuigenis naar de wereld toe als we echt
een ander pad volgen. Niet meegaan in geweld, ook al
betalen we daarvoor een prijs.

Het is juist een
getuigenis als we
niet terugslaan

Het geeft een groot loon, zegt de Heere Jezus (Lukas
6, vers 35). “U zult kinderen van de Allerhoogste zijn”,
zegt Hij. Dat betekent dat er hier misschien nog geen

loon is. Lang niet altijd betaalt een goede daad zich
tegenover iemand die zich vijandig gedraagt terug. Misschien betekent dit hier betalen, geduld hebben, lijden.
Het loon komt later, straks in Zijn eeuwige heerlijkheid.
Dat alles maakt het niet vanzelfsprekend dat ik mee
ga in dit gebod. Ik schuur tegen deze woorden aan. Ik
moet er voor ingewonnen worden. Mijn eerste reactie
is niet ondergaan, maar tegengaan. Toch, moet het niet
ons streven zijn dit gebod te volbrengen? Ons gebed dat
we zo leven? Niet meer als iemand die leeft vanuit oog
om oog en tand om tand. Nee, als iemand die ook ziet
dat die vijandige ander een ziel heeft. Die ziet dat die
vijandige ander het ook van genade moet hebben. Die
ziet dat hier winnen, eeuwig verliezen kan betekenen.
Is het ons gebed om te doen wat de Heere Jezus vraagt?
Want uiteindelijk is het gehoorzamen van dit gebod navolging. Wat de Heere Jezus hier gebiedt, heeft Hij Zelf
volledig waar gemaakt. Wat heerlijk dat Hij Zijn vijanden
lief heeft gehad. Daar hoor ik bij, bij die vijanden. Paulus
zegt dat haarscherp (Romeinen, vers 8 en 10): ‘God
echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin, dat Christus
voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Want
als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend
zijn door de dood van Zijn Zoon’. Wat een wonder dat de
Heere Jezus niet heeft gewacht tot wij onze vijandschap
zouden opgeven. Dan was ik verloren. Nee, Zijn liefde
ging uit naar zondaars, misdadigers en vijanden. Aan het
kruis bidt Hij dat onvoorstelbare gebed tot Zijn Vader.
‘Vergeef het ze, wat zij weten niet wat ze doen’. In die
woorden ligt ook het geheim van Stefanus. Hij was geen
geestelijke krachtpatser die bijna onmenselijk was geworden. Hij was een mens van vlees en bloed die had ontdekt
wat zijn Meester voor hem had gedaan. Daarom kon hij
bidden voor degenen die hem stenigden.
Dit liefhebben van Stefanus heeft een bron. Die bron heet
genade. Deze bijdrage heeft niet als doel om u vooral op
zoek te laten gaan naar kracht in uzelf waardoor u uw
vijand zou kunnen lief hebben. Die lat ligt voor mij veel
te hoog. Zelfs iemand vergeven is voor je het weet een
brug te ver. Als ik op Hem zie, dan verandert het. Als ik
zie op Zijn liefde voor een vijand als ik ben. Als ik zie dat
Hij tot het uiterste gaat om mij te redden. Als ik op me in
laat werken dat ik door Hem, nota bene ik, een kind van
de Allerhoogste ben. Als ik het diepste ontdek wat ik weet
van God: ‘dat Hij mij, vijand, zo lief heeft, dat Hij mij
eeuwig bij Zich wil hebben.
Die genade maakt mild. Die maakt gunnend. Dan gun
ik ook mijn vijand dat hij of zij overwonnen wordt door
deze liefde. Dan gun ik het iedereen. Dan leert Zijn Heilige Geest mij dit gebod te doen. Heb uw vijanden lief!
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Voorstelrondje Redactie
DEBORA VAN URK

M

ijn naam is Debora van Urk, en ik ben opgegroeid in de plek die
mijn achternaam al verraadt. Na wat omzwervingen ben ik in
2016 begonnen aan de geneeskundestudie in Rotterdam. Daarbinnen
doe ik momenteel een masteronderzoek bij het schildklierlab, en daarna
hoop ik met de coschappen te kunnen starten. Bij CMF ben ik nog
maar kort actief betrokken. Tot nu toe heb ik de activiteiten en redactievergaderingen erg gewaardeerd, om de ontmoetingen met christenen
in de medische wereld en de toerusting die CMF biedt. Ik zet me graag
in voor een mooi magazine met een waardevolle inhoud die u bemoedigt en aan het denken zet.

EDWARD GROENENBOOM

M

ijn naam is Edward Groenenboom en inmiddels ben ik al heel
wat jaren lid van CMF. In mijn dagelijks leven ben ik huisarts
en heb ik een eigen praktijk in Sommelsdijk, een dorp op het eiland
Goeree Overflakkee (één van de Zuid-Hollandse eilanden). CMF
en ICMDA hebben mij tijdens opleiding en werk zeer gevormd. De
conferenties, ontmoetingen en publicaties waren erg inspirerend en
hebben een stempel gezet op mijn werk als dokter. Dit gun ik andere
collega’s ook, daarom heb ik zitting genomen in de redactie. De missie
van CMF Nederland is om artsen en medische studenten te helpen om
vanuit een christelijke overtuiging hun medisch denken en handelen
vorm te geven. Dat is een doel waar ik mij graag voor inzet en ik ga
mijn best doen om IDDG daaraan te laten blijven bijdragen!

MARIJE DE JONG

M

ijn naam is Marije de Jong. Geboren in Nieuw-Lekkerland (vlakbij
de molens van Kinderdijk) en inmiddels veel omzwervingen rijker.
Na mijn Geneeskundestudie in Nijmegen heb ik zeven jaar in Israël gewoond, voor mijn opleiding tot KNO-arts aan het Hadassah University
Medical Center in Jeruzalem. Dat heeft mij zeker gevormd op professioneel, persoonlijk en geloofsgebied. Nu woon ik weer in een Hollands
dorp tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Dit jaar doorloop ik
een aanpassingstraject in het UMC Utrecht en het Centraal Militair Hospitaal om weer in te burgeren in de Nederlandse gezondheidszorg. Ook
bij CMF ben ik nieuw en ik hoop de organisatie via mijn betrokkenheid
bij de redactie beter te leren kennen. En er ook aan bij te dragen dat u dit
blad met plezier doorbladert en zich aangesproken weet door de inhoud.
Zodat we in alle hectiek van de dag even stilgezet worden dat de dienst der
genezing onderdeel is van onze dienstbaarheid aan God.

Onze redactie is mooi uitgebreid! Nog steeds is er ruimte
voor twee nieuwe leden. Lijkt het u leuk om mee te denken over
de thema’s en inhoud van ons blad, of juist over de vormgeving?
Of wilt u deelnemen aan ons lezerspanel voor het schrijven van
boekrecensies? Voor meer informatie of (vrijblijvend) bijwonen
van een vergadering, neem contact op met onze hoofdredacteur
(willemiensmelt@gmail.com).
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Drijfveren

Drijfveren
ALEX BOLEK

In Drijfveren interviewen
we buitenlandse christenartsen over hun leven. Wat heeft hen bewogen, hoe geven ze hun
(professionele) leven vorm en wat zijn hun dromen voor de toekomst? In deze IDDG maakt
u kennis met Alex Bolek. Alex is afkomstig uit Soedan. In de jaren 1983-2005 woedde daar een burgeroorlog, waardoor Alex in 1988 als kind vanuit zijn woonplaats in het huidige Zuid-Soedan (waar
de oorlog het hevigst was) in de hoofdstad Khartoum in het noorden terecht kwam. Zijn plan om
geneeskunde te studeren leek te worden bemoeilijkt doordat de universiteiten in Soedan ten tijde van
de burgeroorlog maar wisselend open waren. Hij kreeg de mogelijkheid om in Roemenië geneeskunde te studeren en startte daar in 1998. Na het afronden van zijn studie keerde hij in 2005 met zijn
vrouw Helen terug naar Soedan. Daar werkte hij als algemeen arts en is hij momenteel, na het volgen van masters op het gebied van public health en tropengeneeskunde, betrokken bij public health
programma’s op met name het gebied van HIV/AIDS bestrijding. Sinds zijn terugkeer naar Soedan in
2005 is hij nauw betrokken bij de ICMDA in Oost-Afrika. Hij is voorzitter van de nationale fellowship
van Zuid-Soedan en regional secretary van de regio. Momenteel is hij druk bezig met de organisatie
van het volgende ICMDA wereldcongres dat in 2023 gepland staat in Tanzania (en waar u allen zeer
welkom bent!). Voor ons voldoende reden om deze bevlogen christenarts beter te leren kennen.

Christenarts
in Soedan
Waarom werd je arts?
Toen ik christen werd realiseerde ik me dat, zeker in de
derde wereld, de verkondiging van het evangelie gepaard
moet gaan met praktische hulp, als mensen lijden aan
ziekte en honger. Ook Jezus zelf laat dit zien: zijn missie
was onderwijzen, verkondigen en genezen (zie bijvoorbeeld Mattheus 4:23). Zo kwam het dat geneeskunde
mijn eerste keus werd. Het is een beroep waarbij ik anderen kan dienen op een praktische manier.
Wat voor arts wil je zijn?
Ik denk er momenteel over na om huisarts te worden.
Zo’n 80% van de mensen in dit deel van de wereld heeft
enkel toegang tot eerstelijns zorg in klinieken met vaak
weinig voorzieningen en weinig gekwalificeerd personeel. Slechts 20% van de bevolking kan gebruik maken
van tweedelijns en derdelijns zorg. Als huisarts in de
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eerste lijn zou ik de mogelijkheid hebben om de zorg
voor een groot aantal mensen te verbeteren.
Ook overweeg ik om een PhD in Public Health te doen nu
ik de afgelopen jaren heb kunnen zien hoe groot het belang
van preventie is om gemeenschappen gezond te houden.
Hoe integreer je een christelijk wereldbeeld in je
professionele leven?
Een christelijk wereldbeeld integreren in je professionele leven is cruciaal. Om dit te doen zijn wat mij
betreft twee dingen belangrijk. Het eerste is een goede
kennis van zowel de Bijbel als hedendaagse vraagstukken, zoals abortus, euthanasie en het homohuwelijk. Als
we ons verdiepen in de Bijbel en in de dingen die spelen
in de wereld om ons heen, kunnen we altijd het gesprek
aangaan als dat ons gevraagd wordt.
Naast kennis is het gebed enorm belangrijk. Zoals Jezus
zelf ook voortdurend in gebed was, moeten wij voortdurend bidden om wijsheid in het nemen van beslissingen.
Wat zijn je dromen voor je eigen (professionele) leven?
Ik heb enorm veel dromen en dingen die ik nog wil
doen. Op medisch gebied noemde ik al het verder studeren en het werken binnen gemeenschappen. Verder
wil ik meer bezig zijn met schrijven. Ik schrijf nu soms
een artikel voor een plaatselijke krant, maar zou hier
graag meer mee willen doen en in de toekomst mogelijk
een boek schrijven.
Mijn vrouw en ik zijn een aantal jaar een school gestart.
Hiervoor hebben we een stuk land van de lokale gemeenschap gekregen. Mijn droom is om dit project uit te
breiden met een middelbare school en misschien zelf een
universiteit. Ook zou ik graag een landbouwproject willen
starten als onderdeel van de school en als een manier om
de school en de gemeenschap te kunnen dienen.
Kun je iets vertellen over CMF in Soedan?
We zijn in 2005, na mijn terugkomst uit Roemenië,
begonnen door een CMF op te richten in Khartoum in
Soedan waar ik voorzitter van werd. In 2010 werd deze
fellowship officieel lid van de ICMDA tijdens het wereldcongres in Uruguay. Maar toen in 2011 Zuid-Soedan een soevereine staat werd ben ik, evenals de meeste
van onze leden die oorspronkelijk uit Zuid-Soedan
kwamen, terug naar het zuiden gegaan en hebben we
daar een nieuwe fellowship opgericht: de Christian
Medical and Dental Association of South Sudan (CMDA-SS). Ook hier werd ik voorzitter en dat ben ik nog
tot op de dag van vandaag. De CMDA-SS is in 2014 tijdens het wereldcongres in Rotterdam lid geworden van

de ICMDA. Wij zijn een levendige, actieve gemeenschap
met zo’n 50 officiële leden en
vele anderen (verpleegkundigen en verloskundigen) die
niet officieel lid zijn, maar
deelnemen aan onze missies.

Welkom
op het ICMDA
wereldcongres in
Tanzania in 2023

We organiseren onder andere
wekelijks bijeenkomsten en
een jaarlijkse conferentie. Ook
hebben we een mobiele kliniek waarbij we medische
hulp verlenen in een vluchtelingenkamp.

Wat zijn je dromen voor Zuid-Soedan en de gezondheidszorg in Zuid-Soedan?
Zuid-Soedan heeft de afgelopen 50 jaar geleden onder burgeroorlogen en ook op dit moment is er nog steeds sprake
van oorlog. Als gevolg hiervan is de staat van de gezondheidszorg en andere publieke voorzieningen slecht. Op
veel plaatsen is de infrastructuur verwoest en er zijn veel
ontheemden. Mijn droom is de wederopbouw van het gezondheidszorgstelsel in mijn land in termen van voldoende
personeel, voldoende budget en een betere infrastructuur.
Op dit moment is het zo dat werknemers in de zorg
vaak langere tijd geen salaris krijgen. Dit leidde tot een
lagere arbeidsmoraal of het vertrek van personeel naar
elders, bijvoorbeeld naar NGO’s. Corruptie viert in
Zuid-Soedan hoogtij. Ook onveiligheid is een groot
probleem voor de toegankelijkheid van zorg: het is vaak
niet veilig genoeg voor zieken of bevallende vrouwen
om naar een kliniek te reizen. Dit is een van de redenen
waarom de moedersterfte en kindersterfte in Soedan tot
de hoogste ter wereld behoort (er sterven bijvoorbeeld
2054 moeders per 100.000 levendgeborenen).
Mijn dromen zijn dan ook: het stoppen van de burgeroorlog en een goed en wijs bestuur van ons land. Want dat zal
de gezondheid van de mensen ten goede komen.
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Boekrecensies
Die ene patiënt

REDEN OM DIT BOEK
WEL TE LEZEN
Ellen de Visser laat door persoonlijke verhalen uit
diverse beroepsgroepen zien hoe patiënten door
het professionele pantser van hun zorgverleners
heen kunnen breken. Het toont hoe groot de betekenis van één mens in het leven van een ander
kan zijn. Het vertelt het verhaal van patiënten
die hun zorgverleners de kans gaven om te leren:
over hun vak, over zichzelf en over het leven (p.
8). De Visser geeft in het voorwoord aan dat de
beste samenvatting van dit boek een zin is die
ooit op de Facebookpagina van de Volkskrant
stond: “Bedankt dokter, dat je er bent.” (p. 6)

RIANNE SLINGERLAND-BOOT

DE SCHRIJVER & THEMATIEK
Dagelijks delen duizenden mensen hun pijn,
verdriet en vreugde met een zorgverlener. “Dat
er zoveel artsen zijn die, zelfs na een lange carrière, terug blijven denken aan één patiënt, dat
is wat me na ruim honderd gesprekken nog altijd intrigeert” (p. 5). Dit boek, geschreven door
wetenschapsjournalist Ellen de Visser, bevat
een bundeling van persoonlijke verhalen waarin medici vertellen over de patiënt die hun leven voor altijd veranderde. Die ene patiënt was
aanvankelijk in de zomer van 2017 bedoeld als
een serie van zes afleveringen in de Volkskrant,
maar het werden er veel meer omdat zovelen
hun verhaal wilden delen. En inmiddels zijn er
al zeker drie edities (met nieuwe verhalen) van
Die ene patiënt verschenen.

Die ene patiënt Artsen over de patiënt die hun leven
voor altijd veranderde
Ellen de Visser
Ambo | Anthos | Amsterdam | 2019
312 pag. | ISBN: 9789026349713 | € 20,00

Zelfzorg voor de
jonge dokter

REDEN OM DIT BOEK
NIET TE LEZEN
Het verhaal van de dierenarts over een hondje met een dwarslaesie dat via een crowdfundingsactie een rollatortje kreeg, komt wat bevreemdend over tussen de patiënten verhalen.
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WAAROM WEL LEZEN
Verdam nodigt je uit om nog eens goed na te denken over je keuzes. Passen jouw waarden wel bij de
keuzes die je maakt? Werken in een omgeving waar
je je eigen kernwaarden in kunt zetten vergelijkt ze
met dansen. En hoe kun je chronische, niet adequaat gemanagede werkstress voorkomen? Dat ze
zelf als relatief jonge arts ook de praktijk goed kent
is aansprekend in het boek. Zo heeft ze veel treffende voorbeelden, bijvoorbeeld hoe je van een collega
kunt leren die wel elke dag op tijd naar huis gaat.

WAAROM NIET LEZEN
Deels put Verdam uit wellicht overbekende bronnen zoals Covey’s cirkel van invloed en betrokkenheid. Een ander kritiekpunt zou kunnen zijn
dat ze meegaat met de tijdsgeest vanuit een
niet-christelijk perspectief. Daarentegen laat ze
wel veel ruimte voor eigen gedachten en noemt
“als je een inspirerend persoon in gedachte kunt
nemen en vanuit hem of haar reageert, kun je
een betere versie van jezelf ontdekken”. Genoeg
mogelijkheid om iets van Christus terug te vinden
in je eigen gedachten na het lezen van dit boek.
Zelfzorg voor de jonge dokter Over veerkracht, geneesplezier en
persoonlijk leiderschap
Froukje Verdam
Lannoo Campus | dec. 2020 | 160 pag.
9789401473453 | € 27,99

NIEUWE INZICHTEN
Wanneer een (para)medicus zijn/haar emoties
toont, wordt dat nog wel eens gezien als teken
van zwakte. Maar in deze serie (en uiteindelijk
deze bundeling van verhalen) blijkt juist het
tegendeel! Er kwamen veel reacties van waardering. Lezers – in feite allemaal patiënten,
– zien opeens een andere kant van het vakgebied. De personen in het uniform of achter
de spreekkamertafel worden als heel gewone
mensen met emoties als twijfel, vreugde en
verdriet getekend; het maakt de medische
beroepsgroep toegankelijker “[en] misschien
zelfs minder vreeswekkend” (p. 6).

vooral aan tot nadenken over je eigen (dagelijks)
leven en de keuzes die je maakt. Goed voor jezelf
zorgen werkt als een olievlek, en op die manier
zou je ook beter voor anderen kunnen zorgen.

Rinkeldekink
MARJELLA EIJMAEL

DE SCHRIJVER
Dit is het eerste boek geschreven door Froukje
Verdam, KNO-arts in Amsterdam, coach en eigenaar van haar eigen bedrijf ‘Zorg voor de dokter’.
Door haar ervaring als coach merkte ze dat er in
de geneeskundeopleiding weinig aandacht is voor
de persoonlijke ontwikkeling van jonge dokters. In
dit boek probeert ze stil te staan bij wie je bent,
wat je wil en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen.

DE THEMATIEK
Dat dit thema actueel is blijkt misschien ook uit de
recent gepubliceerde cijfers over jonge dokters die
willen stoppen. Dit boek sluit daar mooi bij aan.
Eigenlijk is het een werkboek, want Verdam zet

DIANNE VAN DAM-NOLEN

SCHRIJVER
Martine Bijl is bekend als onder andere zangeres,
actrice en presentatrice. In 2015 werd ze door

een subarachnoïdale bloeding getroffen. In haar
boek Rinkeldekink beschrijft ze indrukwekkend en
eerlijk over haar hersenbloeding en de gevolgen
daarvan. Helaas overleed Bijl in 2019 aan de complicaties van de bloeding. Haar man nam later dat
jaar postuum de NS Publieksprijs in ontvangst.

THEMATIEK
Na haar hersenbloeding maakt Bijl een lang en
intensief herstel door. Ze maakt ons deelgenoot
van haar revalidatieperiode en de depressie die
daarop volgt. Hoewel Bijl ook kleine vorderingen beschrijft, overheersen vooral de angsten
en onzekerheden uit haar gedachtewereld. Heel
intens toont ze de confronterende kant, het
mensonterende en de psychologische impact
van ziekte. Hoewel Bijl zich – volgens haar eigen mening – gelukkig zou moeten prijzen dat
ze niet overleden is of in een rolstoel zit, wordt
ze des te zwaarder getroffen op psychisch vlak.

OPBOUW

REDEN WAAROM WEL LEZEN
Bijl schrijft goudeerlijk. Haar korte zinnen van
weinig woorden bevatten ontzettend veel emotie. Te midden van al de korte zinsneden is de pijn
en angst voelbaar. Dit boekje spaart alle goedbedoelde behandelingen en opmerkingen van
artsen niet en is daarom juist een aanrader. Het
geeft een inkijkje in de immens grote impact die
een hersenbloeding heeft op de lange, resterende tijd die volgt.
Rinkeldekink Martine Bijl
Atlas Contact | 2018 | 128 pag.
ISBN 9789025453398 | € 14,99

Liturgie van het
alledaagse

Het boek bestaat uit 29 korte, indringende hoofdstukjes die verdeeld zijn over drie tijdsperioden: het
revalidatiecentrum, de komst van haar depressie,
en vervolgens een heropname in het ziekenhuis
vanwege de depressie. Bijl beschrijft oefentherapieën, de keuring voor haar rijbewijs, mensen
die ze ontmoet, huilbuien, haar angst voor tv en
lichtknopjes, maar vooral de gekmakende en onverwachte pijn in haar lichaam (E.T.) en haar loodzware gedachtewereld (Zwarte Deken). Ze vertelt
alles vanuit haar eigen ervaring, waardoor de onmacht van het herstelproces heel voelbaar wordt.

AANSPREKEND CITAAT
De prikkels uit de omgeving en de impact die dit
heeft op de rijke gedachtewereld van Bijl lees je terug als ze schrijft over een promotietafel vanwege
Wereld Beroertedag: “In het boekje stond dat je
nog heel wat aan jezelf kon verbeteren, vooral
in de eerste maanden na de hersenbloeding. Ik
krijg enorme haast. (…) Ik móet vooruitgaan. (…)
Ik zoek dagelijks in de tv-gids die Berend op mijn
verzoek heeft meegenomen en zet elk programma
aan waar ik van denk dat het moeilijk en leerzaam
genoeg is voor mijn halfdooie brein. Ik blijf maar
wakker en wakker. Het beweegt maar en het praat
maar. Ik kijk maar en kijk maar.”

REDEN WAAROM NIET LEZEN
Bijl is in haar boek een vrouw van weinig woorden. Soms moet je daardoor een passage meer
dan één keer lezen om te begrijpen wat ze bedoelt. Maar wellicht is dit onderdeel van haar
schrijven en speelt ze bewust met de gedachtewereld van de lezer: om ook de lezer verwarring
te laten ervaren, te laten voelen dat de grens
tussen schijn en werkelijkheid soms lastig is.

Ze schreef er een essay over, getiteld ‘Courage
in the Ordinary’, en toen daar zoveel reacties op
kwamen, realiseerde ze zich dat zij niet de enige
is die hiermee worstelt. Dit was de start van een
boek voor een breed publiek.

THEMATIEK
Het boek telt elf hoofdstukken waarin Warren
stuk voor stuk dagelijkse gewoonten uitlicht
en deze naast de christelijke liturgie legt. De
schrijfster verbindt dagelijkse handelingen aan
liturgische praktijken en laat zien hoe we in
deze beslommeringen bij uitstek God kunnen
eren. We hoeven niet naar Afrika te gaan om
grootse geloofservaringen op te doen: tijdens
het tandenpoetsen leren we dat ons lichaam
een heilig instrument is.

AANSPREKEND CITAAT
“Ik wil leren hoe ik tijd besteed aan mijn e-mail,
mijn was en mijn belastingformulieren, terwijl
ik tegelijk, op mysterieuze wijze, altijd op mijn
knieën ben, en mijn werk als een gebed aanbied
aan de God die zegent en zendt.”

REDEN OM DIT BOEK
NIET TE LEZEN

DIANNE VAN DAM-NOLEN

SCHRIJVER
Voor het lezen van dit boek kende ik haar nog
niet: Tish Warren. Ze is priester in de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika en is inmiddels geen
onbekend persoon meer in christelijk Nederland, dankzij haar boek ‘Liturgie van het alledaagse’. Het blad Christianity Today bekroonde
haar boek in 2018 tot boek van het jaar.

AANLEIDING
Vanaf de eerste pagina word je meegezogen
door de aansprekende schrijfstijl van Warren en
haar rake bewoordingen. Heel treffend beschrijft
ze alledaagse momenten en relateert die aan het
christelijk geloof. Warren vertelt in een interview
dat ze al jaren worstelt met het gewone, dagelijkse leven als christen. Ze had grootse ideeën
over hoe ze een verschil kon maken in de wereld, maar in de praktijk – met twee kleine kinderen – blijkt het christelijk leven veel moeilijker.

Warren schrijft aansprekend, maar deze stijl kan
je ook tegen gaan staan. Ze maakt veel gebruik
van opsommingen en (soms net iets te) gevatte voorbeelden, waardoor haar schrijven soms
oppervlakkig aandoet en je het gevoel krijgt een
lange reeks columns te lezen. Nadat de zoveelste
‘ijskoffie onder het genot van warme zonnestralen’ voorbij komt, ben je blij als er een gedeelte
aanbreekt waarin nuchter praktijk met dogmatiek wordt verbonden. Tegelijkertijd weet Warren
je ook te raken met juist deze dagelijkse voorbeelden, waardoor de verbinding tussen leven en
geloven soms klaarlicht tot je komt.

REDEN OM DIT BOEK
WEL TE LEZEN
Juist deze verbinding tussen leven en geloven,
tussen orthopraxie en orthodoxie, maakt het
boek waardevol. Het is leven met je hoofd in de
hemel en je voeten in de modder. Door het lezen van het boek raak je geïnspireerd hoe je in
elk facet van je leven gericht op God kunt zijn.
De herkenbaarheid, de treffende zinnen: je raakt
bemoedigd als je elke dag een hoofdstuk leest.
Liturgie van het alledaagse Heilige gebruiken in het gewone leven
Tish Warren
Uitgeverij van Wijnen | 2018 | 192 pag.
ISBN 9789051945539 | € 19,95
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Agenda
17 april 2021
CMF studentencongres
Locatie: waarschijnlijk digitaal
29 mei 2021
CMF voorjaarsconferentie
Locatie: waarschijnlijk digitaal
24 april 2021
Katholieke Zorgprofessionals Nederland
Voorjaarsbijeenkomst: ‘Wat kan de
barmhartige Samaritaan met Voltooid Leven?’
Locatie: St Vituskerk, Hilversum
Informatie: www.nkzn.medische-ethiek.nl
28 april - 1 mei 2021
Internationaal congres voor
psychotherapie
Thema: Zukunftssicher: Wenn Angst und
Polarisierung auf Hoffnung und Liebe treffen
Locatie: Würzburg, Duitsland
Informatie: www.cvppp.nl
Juli 2023
ICMDA World Congress
Locatie: Arusha, Tanzania
Informatie: www.icmda.net
Bovengenoemde data zijn onder
voorbehoud, Deo volente.
Voor meer informatie of
activiteiten in Nederland, zie:
www.cmf-nederland.nl
Voor overige internationale
conferenties, zie: www.icmda.net

