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Dr Beeker

Emotionele stress
In de meeste stukjes heb ik het over een ziekte of over een zieke, soms vertel ik daar wel eens wat bij over de invloed die dat heeft op de arts 
of op zijn medewerkers. Deze keer wil eens wat vertellen over hoe je als arts soms uitgeput raakt door je praktijk en emotionele stress.

Vinkeveen
Donderdagavond 30 
september

1 minuutfilms en jureren 
door leden van Videoclub 
De Ronde Venen
Videoclub De Ronde Venen heeft een 
vijftal 1-minuut!lms gemaakt voor 
een opdrachtfestival van NH’63, die 
zal worden gehouden op 28 novem-
ber. Vijf groepen van drie leden heb-
ben een vast onderwerp gekozen en 
daarmee aan de slag gegaan. Op deze 
avond laten zij deze !lms door de ove-
rige leden beoordelen. Zij krijgen dan 
suggesties, opmerkingen en advies om 
hun !lm, als dat nodig is, nog beter 
te maken om bij de wedstrijd tussen 
de 18 aangesloten clubs goed voor 
de dag te kunnen komen. Er worden 
ook !lms vertoond die niet door leden 
van de club gemaakt zijn. Aanwezigen 
kunnen dan met een juryformulier de 
!lms beoordelen. De vertoonde !lms 
zijn vooraf door de selectiecommissie 
van de videoclub al beoordeeld. Na 
a"oop kan een vergelijk tussen de 
beoordelingen van de commissie en 
de zaal gemaakt worden.

Is uw hobby ook video!lmen maak 
dan eens kennis met Videoclub De 
Ronde Venen. Kom 30 september 
eens kennismaken met de club.
Doe eens iets meer met uw camera 
dan alleen familie !lmpjes maken. 
Misschien wilt u wel meehelpen met 
het maken van een speel!lm of wilt u 
hulp of advies hebben over montage, 

geluid en voice-over van uw video-
!lms. Aanvang 20:00 uur De Boei, 
Kerklaan 32 Vinkeveen

Bezoek onze website voor meer 
informatie
www.videoclub-derondevenen.nl

Vinkeveen
Ronald Douglas bij 
René van Beeck in 
De Boei

Vrijdagavond 1 oktober belooft een 
geweldige jazzavond te worden. Dan 
spelen René van Beeck & Friends 
in De Boei, Kerklaan 32, 3645 ZL 
Vinkeveen. Ook deze keer heeft René 
grandioze friends uitgenodigd: Ronald 
Douglas- vocals, Jacco Griekspoor- 
vibrafoon, John Engels- drums. Het 
concert begint om 20.30 uur. De 
toegangsprijs bedraagt tien euro, hou-
ders van studie- of schoolpas betalen 
vijf euro. 
Kaarten zijn tot drie dagen voor het 
concert te reserveren op 
www.cultura-drv.nl en verkrijgbaar 

bij drogisterij De Bree, Herenweg 
12 in Vinkeveen, bij boekhandel 
Mondria, winkelcentrum de Linde-
boom te Mijdrecht en een half uur 
voor aanvang van het concert aan de 
zaal. Informatie is te vinden op www.
cultura-drv.nl.

Abcoude
Rondleidingen op Fort 
Abcoude
Het Fort Abcoude kan tijdens 
Fortendag op zondag 26 september 
2010 weer bezocht worden. Het 
aan de Molenweg 19 te Abcoude 
gelegen fort is open voor bezoekers 
vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur. De 
laatste rondleiding is om 16.00 uur. 
De Saluutbatterij Amsterdam is op 
26 september aanwezig en zal tijdens 
de rondleidingen elk heel uur een 
demonstratie met het kanon van de 
batterij geven. Het Fort Abcoude is 
een van de tweeënveertig forten van 
de Stelling van Amsterdam. Het fort 
is het eerst gebouwde fort van deze 
stelling. Het tussen 1883 en 1886 
gebouwde fort zou als bouwmodel 
dienen voor de overige forten van de 
Stelling van Amsterdam. Het fort ver-
loor echter meteen na de oplevering 
zijn functie als artilleriefort door de 
uitvinding van de brisantgranaat. Er 
is toen een ander bouwmodel voor 
de overige forten ontwikkeld. Het 
fort heeft gedurende de Eerste 
Wereldoorlog als infanteriefort 
gefunctioneerd. Het Fort Abcoude 
staat als monument op de lijst van 
het Werelderfgoed van UNESCO.

Kort Nieuws

Mensen die bij me komen met 
psychische problemen, omdat ze het 
bijvoorbeeld niet meer zien zitten, 
probeer ik altijd gerust te stellen. 
In feite is uit onderzoek gebleken 
dat iedereen in zijn of haar leven 
wel een periode doormaakt waarin 
het leven en de verplichtingen een 
te grote emotionele druk opleveren. 
Ik vertel er niet bij (en mensen 
vragen dat op dat moment natuur-
lijk ook niet) dat dat mij ook eens is 
overkomen.

Om eens uit te leggen hoe zoiets in 
zijn werk gaat wil ik een deel van 
mijn eigen verhaal vertellen.

Achteraf is het begonnen met 
de verandering van de diensten-
structuur; tot 2003 deden we als 
huisartsen gewoon dienst voor 
elkaar in Mijdrecht, na de jaarwis-
seling van 2002/03 verplaatste de 
waarneming naar Woerden (dat is 
nu nog steeds zo). Gedurende die 
periode had ik een nachtdienst (één 
van de eerste) en ik zag daar erg 
tegen op, opeens was ik als huisarts 
in mijn ééntje verantwoordelijk 
voor 120.000 mensen in de grote 
regio Woerden/Maarssen/Loenen/
Mijdrecht.
Mijn dienst begon om 23.30 en na 

een kwartier kwam er een telefo-
nisch verzoek voor een visite in De 
Meern binnen. De assistente wist 
niet goed wat te doen en verbond 
met mij door. Normaal in de Mijd-
rechtse situatie doe je zo’n visite, 
want je bent na een kwartier of zo 
weer terug, maar hier zou die visite 
betekenen dat de post gedurende 
een uur slechts bemand zou zijn 
door de assistente. Ik stelde de 
mensen dus voor om te beginnen 
met een pijnstiller en als die niet 
zou werken na een uurtje nog even 
te overleggen. Dat was eigenlijk 
het hele verhaal, ik had niets meer 
gehoord dus ging ervan uit dat het 
allemaal goed was.

In 2005 gaf mijn toenmalige col-
lega te kennen dat hij de praktijk 
wilde opbreken (we hadden één 
praktijk met z’n tweeën), en hoewel 
ik daar erg tegen was, was hij niet 
van die gedachte af te brengen.
Dat leverde behoudens de emoti-
onele stress –het was mijn vader's 
praktijk van oorsprong en het deed 
hem ook zeer– ook veel andere 
spanningen op. Er ontstonden span-
ningen tussen het personeel, er wa-
ren ontzettend veel administratieve 
problemen en uiteindelijk in decem-
ber 2005 vertrok mijn collega met 

medeneming van een deel van de 
praktijkinventaris (zoals overeenge-
komen). Toen wildvreemde mensen 
op een bepaald moment lachend de 
lampen van mijn muren stonden te 
schroeven, ontplofte ik bijna.

Rond de tijd van het eerste gesprek 
over de deling kreeg ik een brief 
van een advocaat; het bleek dat 
de meneer uit 2003 niet was 
opgeknapt van de medicijnen (die 
nacht), maar ook geen contact 
meer had opgenomen. De mensen 
hadden tot de volgende ochtend 
gewacht en waren naar hun eigen 
huisarts gegaan, die dag volgde een 
opname. De advocaat verweet me 
van alles en er zou een klacht bij 
het medisch tuchtcollege worden 
ingediend. Die zitting was in begin 
2006, maar ondertussen sliep ik 
al sinds de zomer van 2005 slecht, 
ik werd wakker badend in het 
zweet, vroeg me af of ik iets anders 
had kunnen doen, hoe het met de 
praktijk verder moest en nou ja, van 
alles en nog wat. 
Overdag was ik moe en prikkelbaar, 
de deling van de praktijk leverde 
me nog meer zorgen op met de 
administratie. In december 2005 
werd het zorgstelsel veranderd naar 
de basis verzekering, we moesten 

alle patiënten met de hand gaan 
controleren op verzekerings- en 
adresgegevens. Het resul-
teerde in een onuitputte-
lijke stroom van brieven 
naar de zorgverzekeraars 
en weer terug.
Uiteindelijk voelde ik 
me na de zitting van 
het tuchtcollege (die 
goed a"iep) wel 
weer opgelucht 
en de praktijk 
liep eigenlijk na 
de splitsing veel 
soepeler, maar als ik terugkijk heb 
ik toch zeker driekwart jaar op 
mijn tandvlees gelopen en minder 
gefunctioneerd.

Ik vertel dit omdat het nu ver 
achter me ligt, maar ook om te 
laten zien hoe gemakkelijk je in 
zo’n situatie van overspannenheid 
terecht kunt komen. Ik vertel het 
ook omdat je, als je in zo’n situatie 
zit, soms helemaal niet door hebt 
en vaak als je dat wel weet niet het 
idee hebt dat het ooit weer goed 
komt. Soms heb je dan mensen van 
buiten nodig om je daarop te wijzen 
en om je er doorheen te helpen. 
Belangrijk is ook te weten dat 
het goed komt, bij mij was het na 

driekwart jaar over en bij anderen 
duurt het misschien langer of kor-
ter, maar het komt goed.

Onder collega’s wordt er weinig 
over gesproken, maar ik weet zeker 
dat er meer collega’s zijn die zoiets 
meemaken. Eén van mijn collega’s 
is door administratieve verplichtin-
gen behoorlijk in de knel gekomen. 
Hulp is geboden, want ik weet hoe 
het voelt en ik weet ook dat het 
weer goed gaat komen. Betrokken 
patiënten weten inmiddels hoe die 
hulp vorm wordt gegeven.

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl

Fonds verstandelijk gehandicapten
Komende week collecteert het Fonds verstandelijk gehandicapten weer 
in het hele land. Ruim 30.000 vrijwilligers vragen daarmee niet alleen 
!nanciële steun, maar ook aandacht voor de positie van mensen met een 
verstandelijke beperking. Door toenemende bezuinigingen wordt het 
voor hen steeds moeilijker om naar school te gaan, om passend werk te 
vinden en om te sporten bij reguliere sportclubs. Ook in De Ronde Venen 
wordt gecollecteerd in de week van 26 september t/m 2 oktober.

Helaas staat, met name door de 
economische ontwikkelingen, de 
positie van mensen met een ver-
standelijke beperking sterk onder 
druk. Meedoen in de maatschappij 
is voor deze groep steeds moeilijker 
aan het worden. Het Fonds vindt 
dit onacceptabel en roept iedereen 
op zich, nu meer dan ooit, sterk 

te maken voor de tienduizenden 
mensen met een verstandelijke be-
perking. Financiële hulp is daarbij 
van het grootste belang. Daarmee 
kunnen bijvoorbeeld werk, sport en 
opleidingen mogelijk gemaakt wor-
den. De opbrengst van de collecte 
gaat onder meer naar projecten 
die de deelname van verstandelijk 
gehandicapten aan de maatschappij 
stimuleren. Een overzicht hiervan is 
te vinden op www.fondsverstandelijk-
gehandicapten.nl.

Aanstaande zaterdag is de eerste liveband van het radioseizoen te gast 
bij het programma Wzzp op Midpoint FM!  Grosh is een hardwerkende 
vijf-koppige pop-rock band uit Rotterdam. Met hun catchy songs hebben ze 
gespeeld in binnen- en buitenland. Na een wat rustige periode van schrij-
ven, herschrijven en opnemen zijn ze er nu weer helemaal klaar voor om 
Nederland onveilig te maken. 
Ook elke zaterdag in oktober zit vol met bands die live in de Midpoint-stu-
dio hun muzikale klanken laten horen. Check op www.wzzp.nl welke bands 
dat zijn. Daar staan ook !lmpjes van de muzikanten uit het vorige seizoen. 
Luister of kijk mee via de webcamstream, elke zaterdag tussen 20.00 en 
22.00 uur op Midpoint FM.


