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Elk jaar is het weer vaste prik

Zonder te weten wat deze mevrouw precies bedoelde,
gingen er onbewust diverse antwoorden door mijn hoofd.
Bedoelde ze misschien de gegrilde kippen? Het was toch pas
woensdagochtend? Of wellicht de pepernoten die toen ook
al in september in de winkel lagen? Bij navraag bleek, dat ze
de griepspuit bedoelde. Die kwam ze namelijk elk jaar trouw
halen, want je wist immers maar nooit wat er in de winter
kon gebeuren. Ze verklapte glimlachend overigens ook, dat
er nog nooit een winter voorbij was gegaan, dat ze niet de
griep had gekregen, maar dat terzijde.
Wat is nou precies de reden dat ik terug moet denken
aan mijn coschap huisartsgeneeskunde? Welnu, de
overeenkomsten tussen een Brabantse dorpspraktijk en
een Sittardse stadspraktijk zijn behoorlijk treffend. Ik zal ze
hieronder de revue laten passeren aan de hand van enkele
korte anekdotes. Ik geef onmiddellijk toe dat er met n=2
niet bepaald een wetenschappelijk verantwoorde grondslag
is voor mijn analyse, maar wellicht dat er bij u, en dan
misschien vooral de meer ervaren collegae onder u, ook een
blijk van herkenning is wanneer u dit leest.
Patiënten zitten op de dag zelf soms al meer dan een uur
voor aanvang te wachten in de hal en of wachtkamer.
Waarom is mij een raadsel, want ze weten meestal toch wel
dat er niet eerder begonnen gaat worden met vaccineren.
Is het misschien een prestigekwestie om de eerste spuit te
krijgen? Of is het gewoon een sociaal samenzijn waarbij er
toevallig ook een prik gezet wordt? Ik ben zelf van plan om
er volgend jaar gewoon bij te gaan zitten in de wachtkamer
om erachter te komen waarom iedereen er zo op tijd bij is.

Patiënten zijn in de veronderstelling dat ze, nu ze er toch
zijn, gelijk nog even een plekje op de huid kunnen laten
zien of even de laatste lab-uitslagen kunnen navragen. Het
is natuurlijk heel verleidelijk om dan snel even te zeggen
dat het plekje er goedaardig uit ziet, maar toch denk ik
dat het niet verstandig is. Zoals ik in mijn vorige column
schreef, draait het om “kwali-tijd” voor de patiënt en die is er
onvoldoende voor overige vragen tijdens de griepvaccinatie.
Een middag vaccineren maakt hongerig. Het is dan ook
een ideale gelegenheid om de hele praktijk mee te nemen
voor een gezellig etentje. Een blijk van waardering voor al
het personeel en uitermate gezellig. Ontspannen na zo’n
drukke werkdag gaat probleemloos samen met een hapje
en een drankje.
Tot zover deze korte bloemlezing over de jaarlijkse, al dan
niet herkenbare, griepspuit-periode die een hoop geregel,
lichte stress en gezelligheid met zich meebrengt. Het geeft
verbinding in de periode van stamppotten, autoruiten
krabben, de donkere dagen voor kerst en natuurlijk
aanhoudend hoesten, snotteren, verhoging, malaise en
niezen. Gezondheid!

De Knuffeldokter

In mijn eerste jaar van de huisartsopleiding was ik meer
bezig met het beroep in de strikte zin van het woord:
mezelf de kunde eigen maken om patiënten te zien,
relevante vragen te stellen, tot een conclusie te komen en
een behandelplan op te stellen. Ik kon helemaal opleven
bij het zien van een eerste glue ear, of de hele dag stralen
omdat het me was gelukt het eerste spiraaltje te plaatsen.
Niet dat het dit jaar heel anders is: ik vertel ‘s avonds bij
het eten trots hoe ik een CTS-injectie heb gezet, of dat ik na
het meekijken een volgende keer zelf een Implanon hoop
te kunnen verwijderen. De kleine succesjes worden nog
dagelijks gevierd.
Toch is dit jaar, jaar drie, niet helemaal hetzelfde. Ik werd
in mijn eerste week geconfronteerd met de vraag: Wat
voor dokter wil ik worden? Niet eens zo’n gekke vraag nu
ik het zo neerpen, maar voor mij voelde het als een soort
frontale botsing met een vijftig kilometer per uur rijdende
tegenligger: een A1-waardige toestand.
Tot voor kort wist ik niet dat er echt grote verschillen
bestonden tussen huisartsen. Ja, natuurlijk heb je een
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Wanneer de eerste bladeren zijn gevallen, komt dezelfde
vraag naar voren bij vooral de oudere patiënten in de
praktijk. “Zijn ze er al, dokter?” De eerste keer dat ik met
deze vraag werd geconfronteerd, was ik coassistent in
Ulvenhout. Jawel, vanuit Maastricht werd ik voor dit
coschap gedetacheerd naar een voorstadje van Breda.
Enkele malen per week reisde ik af naar de praktijk
aan het dorpsplein, waar je op woensdagmiddag niet
mocht parkeren vanwege de markt. Nou ja markt….., een
groentekraam, een viskraam en een busje met gegrilde
kippen en gebakken aardappeltjes waar ik menig
terugreis in de file goed op heb doorstaan. Maar goed,
“zijn ze er al, dokter?”, zo luidde de vraag van deze dame.
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diversiteit aan persoonlijkheden, maar wat je concreet doet
als huisarts verschilt niet heel veel van arts tot arts. Althans,
dat dacht ik.
In mijn eerste jaar kon ik me gelukkig prijzen met een
opleider die medisch gezien veel wist en kon. Hij gaf me de
vrijheid om dingen te doen en ik voelde me als een vis in
het water. Hij was ook een goede econoom en wij hadden
gesprekken over hoe een praktijk eigenlijk ook een bedrijf is,
met alles wat daarbij komt kijken. De professionele afstand
die hij tot zijn patiënten bewaarde, vatte ik op als een
voorwaarde voor een goede werk-privé balans.
Nu, bij het aanbreken van het derde jaar, kom ik er achter
dat ik een knuffeldokter als opleider heb. Dagelijks gaat
hij langs bij palliatieve patiënten, ook op de zaterdagen
en de zondagen. Hij stelt zich ’s avonds en ‘s nachts
beschikbaar voor de ernstig zieken om ze de rompslomp
van de huisartsenpost te besparen. Ongevraagd loopt hij
bij kwetsbare ouderen binnen om te kijken hoe het met
ze gaat. En inderdaad, sommige patiënten geven hem bij
het afscheid standaard een knuffel. Zelfs wanneer hij op
vakantie is, belt hij nabestaanden op vanuit het buitenland
als hij hoort dat één van zijn patiënten overleden is. En
dat allemaal terwijl hij ook met zijn vrouw een zeskoppig
huishouden bestiert, om maar niet te beginnen over de voor
mij nog onduidelijke hoeveelheid huisdieren.
Ik heb in mijn eerste week met mijn ziel onder mijn arm
rondgelopen in die praktijk. Het voelde alsof iemand mijn
wereldbeeld in de wastrommel had gegooid en toen op de
extra-centrifugeren-knop heeft gedrukt. Is het normaal dat
een huisarts dat doet? Ik wist niet dat je zo’n dokter kán zijn
én een druk sociaal leven ernaast kunt hebben.
Of ik ook een knuffeldokter wil worden? Wie weet kan ik het
je over een jaar zeggen.
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