
nodige distantie voor zelfinzicht te kunnen realiseren. Er zijn

huisartsen die door deel te nemen aan Balintgroepen, supervisie

of persoonsgerichte toetsgroepen, situaties gecreëerd hebben

waarin ze belastende praktijkgebeurtenissen regelmatig kunnen

bespreken. In een dergelijke context kan men belastende

gebeurtenissen analyseren en het inzicht in het eigen handelen

vergroten waaruit ideeën voor een betere aanpak kunnen ont-

staan. In deze groepen wordt, al doende, gewerkt aan een verbe-

tering van de emotionele vaardigheden. 

Conclusie
Te veel aanpassing aan de eisen die de praktijk stelt, leidt tot

slachtoffergevoelens. Dit gevoel is omkeerbaar wanneer de huis-

arts ervoor kiest om bewust ruimte voor zichzelf te creëren. Met

behulp van emotionele vaardigheden en zelfmanagement kan hij

zichzelf kritische vragen stellen over de eigen distantie tot en

betrokkenheid bij het werk en het effect daarvan op het persoon-

lijk welbevinden in het werk. Op grond van de verkregen inzich-

ten kunnen bewuste keuzen worden gemaakt die in de praktijk in

daden kunnen worden omgezet.

Als men te veel vastzit in een ‘heilig moeten’ om nog vragen te

kunnen bedenken, is het zinvol om de hulp van derden in te roe-

pen. Persoonsgerichte toetsgroepen, een goed functionerende

HAGRO, supervisie of Balintgroepen kunnen hierbij behulpzaam

zijn.
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De kern
� Om flexibel tussen distantie en betrokkenheid te kunnen

balanceren is emotionele intelligentie nodig.

� Emotionele intelligentie betekent in de praktijksituatie: af

kunnen stemmen op de eigen gevoelens en op die van de

patiënt, en daar op een rationele manier doelgericht mee om

kunnen gaan.

� Door te investeren in zelfmanagement kan overbelasting wor-

den voorkomen.

� Zelfmanagement houdt in: jezelf kritische vragen durven stel-

len over de mate van belasting door de beroepsuitoefening,

de antwoorden onder ogen durven zien en er concreet naar

handelen.

Intermezzo

Somber zingen 1
Bij een bezoek aan de bibliotheek van het klooster Sankt Gallen

kocht ik een ansichtkaart waarop de antifoon media vita was afge-

beeld. Op de achterkant stond: ‘mit Neumen, 12. Jahrh., Notker

dem Stammler (840-912) zugeschrieben’. Hoewel het heel oud

is, word je er niet vrolijk van: ‘Midden in het leven zijn wij door

de dood omgeven, wie zullen we te hulpe vragen, behalve u

Heer, die wegens onze zonden terecht vertoornd zijt?’ Het werd

voorafgaande aan veldslagen gebruikt als vloekzang tegen de

vijand. Dit gebruik werd in 1310 door het provinciale concilie

van Keulen verboden. In de vijftiende eeuw zongen de nonnen

van Wenningsen en Mariensee luidkeels dit lied toen pater

Johannes Busch in hun klooster hervormingen kwam invoeren.

Luther vertaalde het nadat hij een vriend had zien verdrinken bij

een roeitochtje op de rivier de Elbe. (GW)

Ger van der Werf. De antifoon ‘Media Vita in morte sumus’. Tijdschrift voor

Gregoriaans 2000;25:26-37.

Somber zingen 2
In geval van geestelijke uitputting of overbelasting geef ik de

mensen mijn bemoediging en adviseer ze zich in de warmte van

de zon te koesteren, te zingen en de nabijheid van de zee te zoe-

ken. 

Hippocrates


