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door: Sander de Hosson, Longarts 

 

Professioneel 

Alsof het niet echt professioneel zou zijn om juist na je 
werk als arts, verpleegkundige, politieagent of 
brandweerman te reflecteren op de soms rauwe kanten 
van het hulpverleningsvak. 

Of ik mijn werk wel eens naar huis neem.  

Als ik coassistent ben, werk ik op de trauma-opvang van 
een groot academisch ziekenhuis, waar de helikopter net 
een meisje van 10 heeft binnengebracht. Ze is geschept 
door een auto en hoog in de lucht overleden aan haar 
verwondingen. Ik zit naast de kinderintensivist als deze 
haar moeder en vader daarvan op de hoogte stelt. 

 

Of ik mijn werk naar huis neem. Die vraag. 

Als ik 8 weken zaalarts ben, sta ik in het holst van de nacht voor het eerst bij een reanimatie. Het is 
mijn tweede dienst. Ik zie en doe de borstcompressies, hoor het kraken van ribben, assisteer bij het 
inbrengen van een beademingsbuis en zie ten slotte dat het leven uit de man glipt. De oude 
cardioloog vertrekt spoorslags naar huis. “Morgen heb ik een drukke poli, licht jij de familie in?” En 
daar wacht ik dan, net zo stil als onervaren, tot zijn vrouw gearriveerd is. 

Of ik mijn werk naar huis neem. Alsof het niet echt professioneel zou zijn om juist na je werk als arts, 
verpleegkundige, politieagent of brandweerman te reflecteren op de soms rauwe kanten van het 
hulpverleningsvak.  

Als ik net twee jaar in opleiding ben, sta ik naast het bed van een man van in de dertig die doodgaat 
aan longfibrose. Het is het einde van een verhaal waarin alles op alles gezet is om het tij te keren, 
inclusief longtransplantatie, maar het heeft niet mogen baten. In de laatste momenten van de 
behandeling en van zijn leven, brengt zijn dochtertje van drie -ik zie vooral die twee kleine blonde 
staartjes- een laatste eerbetoon door op zijn buik te klimmen. We mogen daar bij staan, een arts en 
een paar verpleegkundigen, en het is adembenemend. 

Of ik mijn werk naar huis neem. Alsof dat niet mag. Alsof een soort professionele code waakt over de 
gemoedsrust van zorgverleners en voorschrijft dat de deur van het ziekenhuis gelijk staat aan de 
deur voor overdenkingen van het leed dat je dagelijks ziet.  

Als ik begin 30 en bijna longarts ben, vertel ik aan een leeftijdgenoot dat hij binnen een paar dagen 
dood zal gaan aan uitgezaaide longkanker. Ik sta naast zijn bed als hij zijn laatste adem uitblaast.  

Of ik mijn werk naar huis neem. Het is een ridicule vraag.  
Werken in de zorg of andere dienstverlening die met narigheid van andere mensen te maken krijgt, 
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vereist een hoge mate van emotioneel incasseringsvermogen. Het is een disclaimer die je onmogelijk 
kan missen als je begint aan een dergelijk vak. Maar het feit dat je weet waar je voor kiest, neemt 
niet weg dat blijvende reflectie op je emoties een integraal onderdeel uitmaakt van goed 
hulpverlenerschap. De deur van het ziekenhuis kan onmogelijk een grens zijn waar je stopt na te 
denken over je eigen emoties ‘omdat dat niet hoort’ of ‘niet professioneel’ zou zijn. Sterker nog, ik 
weet zeker dat het niet rangschikken van emoties mij zal schaden. 

Als ik longarts ben, spuit ik aan het einde van een nazomerse middag een euthanaticum in de arm 
van een man die ondragelijk lijdt. Hij overlijdt binnen nog geen minuut, terwijl zijn ogen mij aan 
blijven kijken. Het is de eerste keer dat ik dat doe. Ik sta te trillen op mijn benen. Buiten hoor ik 
geluiden van een terras. Het is lekker weer. Ik heb met mijn vrienden afgesproken. In het komende 
uur moet ik schakelen van de dood naar het leven. 

Of ik mijn werk naar huis neem. Zelden. Maar ik weet dat de ruimte daarvoor is. Thuis en bij mijn 
vrienden. En als ik het doe, als het gebeurt, zal een vermeend gebrek aan professionaliteit echt het 
allerlaatste zijn, waar ik me dan zorgen over maak. 
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Meer links 

 Longarts Sander de Hosson - Saint Emilion Grand Cru  
 Meer ervaringsverhalen en blogs van Sander de Hosson - Sander de Hosson is longarts in het 

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Zijn specialisaties zijn longkanker en palliatieve zorg. - Disclaimer: 
In verband met privacy en herleidbaarheid zijn een aantal essentiele patientenkarakteristieken 
gewijzigd of verwijderd, danwel fictionele elementen toegevoegd. De afbeeldingen bij de 
verhalen zijn stockfoto's.  

 Sander de Hosson is op Twitter te vinden via @shossontwits  
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