
vervuld.1,2 Het is namelijk een belangrijke taak van de huisarts

om de voortgang van het traject te bewaken en ‘stuurloze perio-

des’ (periodes waarin in feite niets gebeurt) te voorkomen. Deze

periodes worden veelvuldig gesignaleerd in de hulpverlenings-

geschiedenis van overspannen patiënten.2 Een striktere zorg-

coördinatie zou ook moeten voorkomen dat slechts 20% van

degenen die om psychische redenen in de WAO belanden,

gespecialiseerde hulp heeft gezocht in het daaraan voorafgaan-

de jaar, zoals nu het geval is.7

Omdat er over het begrip overspanning wetenschappelijk nog zo

weinig overeenstemming bestaat, ontbreken ook algemeen geac-

cepteerde, empirische richtlijnen voor behandeling. Dat dit als

een gemis wordt ervaren, blijkt onder andere uit een commen-

taar van Meijman en Terluin in dit tijdschrift.16 De recent gepu-

bliceerde richtlijn voor het handelen van de bedrijfsarts bij werk-

nemers met psychische klachten biedt ook voor huisartsen veel

aanknopingspunten.8

Nu GGZ dit jaar het landelijk thema van het kwaliteitsbeleid van

de huisartsen is, zou nascholing over en protocollering van de

begeleiding van overspannen patiënten hoog op de agenda

moeten staan. 
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Kees van Kooten is schuldbewust, als hij naar zijn dementerende

moeder kijkt: ‘Mijn moeder was negenentachtig jaar oud, ik had

haar nog nooit zien huilen en wij hielden heel veel van elkaar; zij

dag en nacht van mij, ik iets minder vaak van haar’. Dementie

maakt weerloos. Zijn moeder heeft een niet bloeiende sering in

haar tuin staan, waarvan de tuinman heeft geadviseerd deze weg

te laten halen. Dit stuit de moeder tegen de borst omdat hij geen

verweer heeft. Van Kooten beschrijft in Annie het afscheid van zijn

moeder die aan het eind van haar leven in een verzorgingshuis

wordt opgenomen. Thuis leest hij de aantekeningen die zijn moe-

der maakte over gelezen boeken. Onder de letter K ziet hij de titel

De gebroeders Karamazov en verzucht: ‘Hoe heb ik haar toch met zes-

honderd pagina’s Dostojevski durven opschepen: Dostojevski,

van wie ik, ondanks grote plannen, zelf nooit een letter heb gele-

zen!’ Opnieuw sluimert een schuldgevoel in die 

woorden. Maar schuld of niet, alles is uitzichtloos, want zelfs lite-

ratuur helpt niet: ‘Mijn hele generatie heeft zijn ouders

Hersenschimmen van Bernlef cadeau gegeven, in de hoop hun ont-

geestelijking te bezweren, maar mijn moeder was vergeten dat zij

het had gelezen.’

Intermezzo


