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Na de plotselinge dood van Frieda, een 
zwaar gehandicapt 7-jarig meisje, bezoekt 
dokter V regelmatig de moeder om haar te 
help en haar verlies te verwerken. Op een 
ochtend verschijnt de vrouw onverwacht op 
het spreekuur. Het tijdstip komt dokter 
V slecht uit en hij verzoekt haar een af
spraak te maken voor de volgende dag. De 
vrouw maakt daarop een scene en verwijt 
de dokter dat hij haar in de steek laat. Het 
probleem van dokter V is dat hij dit verwijt 
absoluut niet begrijpt. 

Dokter HJ, Verhage F. De zorgende dok
ter [De dokter als medicijn]. Huisarts Wet 
1989; 32(5): 188-90. 

Prof. dr. H.J. Dokter, hoogleraar huis
artsgeneeskunde, Erasmus Universiteit 
Rotterdam; Prof. dr. F. Verhage, hoogle
raar medische psychologie, Erasmus Uni
versiteit Rotterdam. 

Correspondentie: Prof. dr. H.J. Dokter, 
Rotterdams Universitair Huisartsen Insti
tuut, Mathenesserlaan 264a, 3021 HR Rot
terdam. 

188 
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De zorgende dokter 

Inleiding 

Het gezin De Wind bestaat uit man, vrouw 
en twee kinderen. Het oudste kind, Frieda 
van 7 jaar, is zwaar geestelijk en motorisch 
gehandicapt; het tweede kind is 2 jaar en 
gezond. Man en vrouw zijn respectievelijk 
31 en 29 jaar oud. De moeder verzorgt 
Frieda zelf. Zij heeft daarbij vrijwel geen 
hulp van anderen. 

Dokter V is hun huisarts. Hij heeft een 
gezin met twee kinderen van 3 en 1 jaar. Hij 
is sinds ongeveer vijf jaar als huisarts geves
tigd en staat bekend als een dokter die veel 
voor zijn patienten overheeft. Dokter V be
zoekt het gezin De Wind vooral als er 
ziekten van de kinderen zijn. 

Op een ochtend wordt dokter V gebeld 
v66r het spreekuur. Hij hoort op de achter
grond de vrouw krijsen en even later de 
man zeggen: 'Ik denk dat Frieda dood is'. 
Dokter V is onmiddellijk naar het gezin toe 
gegaan. Het kind was inderdaad gestorven. 
Volgens hem heeft het een insult gekregen 
en is het gestikt. Vroeger kreeg het kind 
luminal. De ouders hebben uit zichzelf de 
medica tie gestopt om het contact met het 
kind te verbeteren. 

De moeder zit er erg mee; zij vraagt zich 
af of het staken van de medicatie de dood 
van Frieda heeft bevorderd. Dokter 
V zoekt haar regelmatig op en na verloop 
van tijd lijkt het beter te gaan: de vrouw 
heeft een paar goede dagen, waarover zij 
zich echter schuldig voelt. Zij vraagt zich 
ook af waarom ze geen verdriet he eft ge
voeld, terwijl ze dat weI had willen voelen. 

Vier we ken na de dood van Frieda - en
kele dagen voor de bespreking in de groep 
- komt mevrouw De Wind onverwacht op 
het spreekuur. Zij wil nog iets over de dood 
van Frieda horen. Het tijdstip komt dokter 
V niet goed uit. Hij deelt dat de vrouw mee 
en verzoekt haar een afspraak voor de 
volgende dag te maken. Mevrouw De Wind 
maakt daarop een scene en verwijt de huis
arts dat hij haar in de steek laat en haar niet 
wil helpen. 

Het probleem van dokter V is, dat hij 
absoluut niet begrijpt dat de vrouw hem 
verwijt dat hij haar in de steek zou laten. 
Hij heeft haar na de dood van Frieda 

regelmatig thuis bezocht om haar te help en 
dit verlies te verwerken. Naar zijn mening 
heeft hij een goede relatie met het gezin. 
Een futiele gebeurtenis is aanleiding tot 
een scene die zijns inziens volstrekt mis
plaatst is. 

Bespreking 

Tijdens bespreking vertelt dokter V dat de 
vrouw uit een gezin komt met vier kinde
ren. Haar vader is overleden to en zij zeer 
jong was. De huisarts veronderstelt dat zij 
de dood van haar vader niet goed heeft 
verwerkt en hij meent dat zij de niet geuite 
gevoelens jegens haar vader heeft onderge
bracht in de enorme zorg voor het gehandi
capte kind. Volgens hem had zij niets aan 
haar leven. Verder vertelt hij dat haar man 
een aantal jaren geleden een ernstig onge
val heeft gehad. Hij heeft in coma gelegen 
en he eft daaraan een gedeeltelijke veri am
ming van een extremiteit overgehouden. 
De handicap van Frieda is vermoedelijk 
een gevolg van een intra-uteriene infectie 
van de vrucht tijdens de eerste maanden 
van de eerste zwangerschap. 

De vraag van dokter V aan de groep is 
hoe hij dit gezin het beste kan begeleiden. 
Hij denkt dat de vrouw veel problemen kan 
krijgen, als hij dit niet goed doet; met zijn 
steun zal ze misschien de moeilijke ervarin
gen kunnen verwerken. Zij heeft volgens 
hem geen vreugdevol moment gekend van
af haar jeugd, en hij is bang dat dit een heel 
zwakke basis is om de problemen het hoofd 
te bieden. Bovendien is er dan nu ook zijn 
onbegrip van de achtergronden van de sce
ne die mevrouw De Wind heeft gemaakt. 

De groep vraagt zich af waarom dokter 
V denkt dat mevrouw De Wind veel pro
blemen zal krijgen. Heeft de man geen 
behoefte aan steun? Waarom zoekt hij 
speciaal de vrouw op? Heeft hij medelijden 
met haar? Is de zorg voor de vrouw en voor 
dit gezin terecht? 

Dokter V vertelt dan van zijn eigen 
jeugd. Hij heeft zijn vader al vroeg verloren 
en hij kan zich dus heel goed inleven in de 
problemen van mevrouw De Wind. Hij 
he eft medelijden met haar. 

Vervolgens komt de vraag aan de orde of 
de vrouw ooit negatieve gevoelens tegen
over het kind heeft geuit. Volgens de huis-
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arts is dit niet het geval. Wellicht heeft zij 
de dood van haar kind weleens gewenst, 
maar dat heeft zij nooit uitgesproken. Het 
ongeluk van de man heeft zij wei ervaren 
als een tijdelijke verlating. 

De groep veronderstelt dat de vrouw zich 
voor de zoveelste maal in de steek gelaten 
heeft gevoeld, toen de dokter haar niet kon 
ontvangen. Het feit dat zij een afspraak 
voor de volgende dag kon maken, was op 
dat moment niet genoeg: ze kon de situatie 
niet meer aan. De opmerking dat mevrouw 
geen enkel vreugdevol moment in haar 
leven heeft gehad, wekt bij een van de 
groepsleden de vraag op of dokter V vindt 
dat ze wei vreugde in haar leven moet 
hebben. Het lijkt alsof hij zich daarvoor 
verantwoordelijk voelt, alsof hij wi! zorgen 
dat er althans in de toekomst vreugde is. 
Aansluitend wordt opgemerkt dat de huis
arts de vrouw vrij frequent bezoekt. Het is 
toch in het algemeen niet zo gewenst om 
mensen zeer frequent te bezoeken? De 
vrouw he eft dan minder de gelege.nheid zelf 
orde op zaken te stellen, op een wijze die zij 
zelf wil! Huisarts V kan haar wellicht beter 
in de spreekkamer ontvangen, 'op neutrale 
grond'. 

Commentaar 

Van de vele aspecten die aan deze casus zijn 
verbonden, kiezen we er twee uit: de 
schuldgevoelens en de woede-uitbarsting. 

Mevrouw De Wind beleeft zelf aan het 
stoppen van de medicatie iets van schuld, 
zegt ze. Wij hebben in de vorige casus al 
gewezen op de betekenis van schuldgevoe
lens. Hier is te zien hoe normale en neuroti
sche schuldgevoelens heel gemakkelijk 
door elkaar kunnen lopen. Vermoedelijk 
verwacht dokter V dat zijn patiente de 
normale schuldgevoelens, die bij ieder 
rouwproces behoren, niet goed zal kunnen 
verwerken. Zij is ook het verlies van haar 
vader niet goed te boven gekomen. Het 
overlijden van het kind zal de reeds be
staande schuldgevoelens versterken. 

Het komt betrekkelijk vee I voor dat de 
nabestaanden in een rouwproces zich niet 
los kunnen maken van vragen als 'Had ik 
niet anders moeten handelen?' Wanneer 
zulke vragen blijven aanhouden en mensen 
onder die gevoelens blijven lijden, ligt daar 
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een taak voor de huisarts. Wat is er te doen 
aan patient en met sterke schuldgevoelens? 

Allereerst is van belang dat de dokter 
zich realiseert dat schuldgevoelens geba
seerd zijn op de kinderervaring dat men 
door een schuld niet meer in staat is de 
liefde en waardering van de ouders te ver
werven. Het ontvangen van aandacht en 
blijken van liefde en waardering is dan ook 
het eerste waar een patient in zulke om
standigheden behoefte aan heeft. Die aan
dacht geeft dikwijls al een aanzienlijke ver
lichting. De huisarts kan dan ook veel doen 
door aandachtig en met begrip te luisteren 
en vooral geen haast te hebben. 

Door het geven van aandacht wordt ech
ter de oorsprong van de schuldgevoelens 
niet weggenomen. De behoefte aan waar
dering kan daardoor een bodemloze put 
worden. Wanneer dat gebeurt, moet men 
bedacht zijn op een neurotische interactie 
tussen huisarts en patient. De groep be
speurt zo'n neurotische interactie in deze 
casus en wijst dokter V ook op zijn te grote 
bezorgdheid. 

In de tweede plaats is er de mogelijkheid 
om steun te geven aan de patienten die 
onder hun schuldgevoelens lijden. Men kan 
meelevend ingaan op de moeilijkheid van 
de dikwijls heftige gevoelens en men kan 
waardering uiten voor datgene dat de per
soon reeds zelf aan de verwerking heeft 
gedaan. 'Wat u hebt meegemaakt is ook erg 
moeilijk; ik vind dat u zich daar tot nu toe 
heel dapper doorheen geslagen heeft .... '. 
In deze tijd waarin ons al gauw verweten 
wordt dat we zo betuttelend optreden, 
schromen we dikwijls om die steun te ge
yen, terwijl veel patienten daar toch echt 
behoefte aan hebben. 

Tenslotte kan men proberen om de oor
zaak van het schuldgevoel op te sporen en 
weg te nemen. Dat is echter meestal niet 
eenvoudig. In de groep wordt geopperd dat 
verdrongen negatieve gevoelens van de 
vrouw jegens het kind de oorzaak zijn. De 
vrouw zou, zoals ieder mens, weleens de 
gedachte gehad kunnen hebben dat ze van 
het kind verlost wilde zijn. Een dergelijke 
gedachte zou dan het schuldgevoel veroor
zaken. 

Op zichzelf kan deze gedachte juist zijn, 
maar het is de vraag of we de vrouw daar
mee moeten confronteren. Naar onze op-

vatting zou men dat niet moeten doen. 
Soms kan er door de huisarts iets worden 
bereikt door voorzichtig na te gaan of de 
patient zelf iets van een dergelijk inzicht 
heeft, en daarop dan aan te sluiten. Maar 
als de patient zich niet toegankelijk opstelt, 
dringe men niet al te zeer aan. 

Naast de schuldgevoelens is er de woe de
uitbarsting van de vrouw, waar dokter 
V mee zit. Wellicht door zijn eigen rouwge
voelens ziet hij over het hoofd dat woede
uitbarstingen bij elke crisissituatie horen en 
dus zeker bij een situatie waarin een moe
der haar kind heeft verloren. Wanneer 
dokter V zich dat had gerealiseerd, zou het 
probleem vermoedelijk niet hebben be
staan. 

Over het algemeen is het gunstig wan
neer agressieve gevoelens door de patient 
worden geuit. Dat weerhoudt hem ervan in 
een indolente somberheid te vervallen. Te
gen deze achtergrond kan men zich afvra
gen of men het uiten van agressieve gevoe
lens ook moet bevorderen. 

Naar onze mening moet men dat niet 
zonder meer doen. De gedachte dat het 
ontladen van emotionele spanning altijd 
goed zou zijn, bemst op een vee I voorko
mend misverstand. We moeten rekening 
houden met het 'psychische immuunsys
teem'. Ook in de psyche functioneren 
noodzakelijke afweersystemen. Zo'n sys
teem kan bijvoorbeeld gericht zijn tegen 
het uiten van emoties. 

Een dergelijke afweer is er niet voor niets 
en dient meestal ter voorkoming van het 
verlies van de psychische beheersing. We 
kunnen dit als voigt stellen: 'Een beheerste 
uiting van emoties geeft een grote opluch
ting, maar een onbeheerste uiting geeft 
schaamte'. Bij het aanmoedigen om gevoe
lens te uiten, moet men hiermee dan ook 
rekening houden. Dreigt de emotie de per
soon te overspoelen en lijkt de mens die 
uiting van emoties niet te kunnen beheer
sen, dan treedt angst op. Deze angst is 
inderdaad vaak groter dan nodig, maar dat 
neemt niet weg - en daar gaat het hier over 
- het uiten van agressiviteit niet zonder 
meer bevorderd moet worden. Men kan 
beter goed op de patient letten; die geeft 
meestal wei aan hoever zij of hij wil gaan 
met het uiten van zijn gevoel. 
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Tenslotte willen wij terugkomen op de op
mer king over het huisbezoek in dergelijke 
situaties. Het is mogelijk dat de huisarts op 
grond van een gevoel van medelijden ge
neigd is de patiente te vaak op te zoeken. 
Daarbij speelt dikwijls ook een rol dat de 
dood van een kind ook op de omgeving een 
diepe indruk maakt. Voor de eigen moge
lijkheden tot herstel lijkt het echter beter 
dat mevrouw De Wind niet lang thuis be
zocht wordt. Een goede regel daarbij is dat 
men na het overlijden van een kind of een 
partner een drietal visites maakt. Indien 
meer nodig is, doet men er goed aan dat 
inderdaad op 'neutrale' grond te doen. 

Epicrise 

Door de bespreking in de groep is dokter 
V duidelijk geworden dat de reactie van 
mevrouw De Wind vermoedelijk berust op 
haar angst weer in de steek gelaten te 
worden en niet op een fout die hem per
soonlijk kan worden aangerekend. Hij had 
er beter aan gedaan haar weI te ontvangen 
en haar, zij het kort, te woord te staan. 
Daarna zou hij haar kunnen voorstellen 
terug te komen. Daarmee had hij haar 
gesteund in de manier waarop zij met het 
verlies omgaat. 

Dokter V is bovendien gaan inzien dat hij 
weI erg bezorgd is en dat dit te maken heeft 
met zijn eigen jeugd. Doordat hij in staat is 
hierover in de groep te spreken, begrijpt hij 
dit verband. 

In een latere bijeenkomst vertelt dokter 
V, dat hij met mevrouw De Wind over het 
incident he eft gesproken en to en heeft 
voorgesteld dat zij nog tweemaal op het 
spreekuur zou komen. Daarna heeft hij 
haar 'losgelaten', zoals hij zelf noemt. De 
relatie met het gezin De Wind heeft in de 
praktijk later verder geen aanleiding meer 
gegeven tot problemen, vertelt hij dan. -
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INGEZONDEN 

Diabetes mellitus type II (1) 

Wij onderschrijven het uitgangspunt van de 
NHG-standaard 'Diabetes Mellitus type 11'12 
dat het voorgestelde traject vrijwel geheel in de 
huisartspraktijk kan worden uitgevoerd. Ten 
aanzien van het therapievoorstel hebben wij 
echter een aantal aanvullende opmerkingen. 
• In de standaard wordt geadviseerd bij falen 
van conservatieve maatregelen, zoals een voe
dingsadvies en het stimuleren van lichaamsbewe
ging, te starten met medicamenteuze therapie in 
de vorm van een sulfonylureum-preparaat. Bij 
falen van deze medicatie kan hieraan dan Met
formine (Glucophage@) worden toegevoegd. 

In dit advies wordt geen tekening gehouden 
met het lichaamsgewicht en eventueel aanwezige 
contra-indicaties voor het gebruik van Metformi
ne. Zoals recent ook in Europees verb and is 
onderkend,3 kan van Metformine aileen bij het 
bestaan van overgewicht effect worden ver
wacht, en wordt geadviseerd in deze situatie te 
beginnen met Metformine in plaats van met een 
sulfonylureum-preparaat, tenzij bij contra-indi
caties. Deze contra-indicaties zijn - vanwege het 
risico van het ontstaan van lactaat-acidose - nier
en leverinsufficientie en cardiovasculaire aan
doeningen als CV A, angina pectoris, myocardin
farct en claudicatio intermittens. 
• Wij geven er de voorkeur aan om ons bij de 
keuze tot insulinetherapie niet te laten leiden 
door de leeftijd van de patient, maar door de 
hoogte van de bloedglucosewaarde en de veron
derstelde vitaliteit. 4 Wij geven bij een arbitrair 
aangenomen nuchtere glucosewaarde hoger dan 
15 mmolll tijdens aileen dieettherapie, en hoger 
dan 8 mmolll bij maximale dosering van orale 
bloedglucose-regulerende therapie - en zeker 
indien er geen overgewicht aanwezig is - de 
voorkeur aan insulinetherapie boven medica
menteuze therapie. Bij de huidige systemen van 
insulinetoediening hoeft insulinetherapie ook bij 
bejaarde patienten geen grote problemen te ge
Yen. Indien het zelf injecteren van insuline toch 
niet goed mogelijk blijkt, is een eenmaal-daagse 
toediening met behulp van de districtsverpleging 
vaak goed mogelijk en zinvol. 

Een bezwaar van insulinetherapie kan zijn dat 
dan verwijzing naar de tweede lijn noodzakelijk 
is. Bij een goed samenspel tussen eerste en 
tweede lijn hoeft dit echter geen groot bezwaar te 
zijn en kan in goed overleg het zwaartepunt van 
de begeleiding in handen van de eerste lijn 
blijven. Een duidelijk voordeel van insulinethe
rapie bij falen van conservatieve maatregelen is 
ons inziens vooral een herstel van de vitaliteit, 
hetgeen ook bij de oudere patient een verbete
ring van de kwaliteit van leven betekent. 
• Ten aanzien van de parameter voor beoorde
ling van de instelling op de langere termijn 

hebben wij de indruk dat de nuchtere bloedglu
cosewaarde hiertoe van beperkte waarde is. Bij 
stabiele regula tie correleert deze parameter 
goed met het HbA1c-percentage; wanneer de 
patient zich echter kort voor de controle meer 
dan gebruikelijk aan de geadviseerde richtlijnen 
houdt, zal de nuchtere bloedglucosewaarde snel
ler dalen dan het HbA1c-percentage. Wij menen 
daarom dat er ook in de huisartspraktijk moet 
worden gestreefd naar geregelde beoordeling 
van de glucoseregulatie op langere termijn op 
basis van het HbA1c-percentage. 
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Naschrift 
In de werkgroep is uitvoerig gediscussieerd over 
een expliciete vermelding van aile contra-indica
ties ten aanzien van het gebruik van medicatie in 
de standaard. Omdat wij het rekening houden 
met contra-indicaties vanzelfsprekend vonden, 
hebben wij uiteindelijk besloten ons te beperken 
tot de zinsnede: 'Uiteraard moet bij iedere medi
catie goed worden gelet op contra-indicaties, 
interacties enz.'. 

Wij zijn het niet met de schrijvers eens dat in 
Europees verband geadviseerd wordt bij overge
wicht te beginnen met Metformine. In het voor
stel staat: 'Add Metformin and/or Sulfonylurea'. 
Juist de door de schrijvers vermelde relatieve 
(doch bij oudere diabetespatienten niet zelden 
voorkomende) contra-indicaties ten aanzien van 
Metformin hebben ons doen besluiten tot een 
therapieschema. De overige argumenten daar
voor hebben wij reeds vermeld in onze verant
woording. 

De opmerkingen met betrekking tot de insuli
netherapie wekken de indruk aanvullend te zijn, 
doch zij stroken volle dig met de door ons beplei
te gang van zaken. In de Standaard staat met 
zoveel woorden, dat insuline in principe geYndi-
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