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Doctors4Doctors vzw
Wil een aanspreekpunt zijn  
voor de beroepsgroep van artsen

Omdat in 2001 een enquête 
aangaf dat de helft van de 
artsen in het rood ging en 

een studie uit 2006 uitwees dat 
de helft van de afgestudeerde 
huisartsen al na vijf jaar stopte 
en het RIZIV toen een oplossing 
op de lange baan schoof, richtte 
Eric Goydens in 2013 zelf een or-
ganisatie op waar artsen met hun 
zorgen gehoor kregen.

„Toen ik begon als arts, veertig 
jaar geleden, stond je aan de toog 
met een collega van wie je zag dat 
hij te veel had gedronken, maar 
niemand zei iets. Jaren later had 
hij zelfmoord gepleegd of was 
hij gescheiden. Artsen wachten 
te lang, met alcohol- en medica-
tiegebruik tot gevolg, vooral bij 
mannen, of – het grootste aantal – 
zelfdoding. Vrouwelijke collega’s 
zijn beter in het hulp zoeken.” 
„Vóór het zo ver is,” vult Raymond 
Vandebeek aan, ook arts met pen-
sioen, „manifesteren zich zaken 
zoals burn-out, conflicten, medi-

sche fouten. Men gaat slecht func-
tioneren, met alle consequenties, 
professioneel zowel als privé. Als 
je dan geen hulp zoekt, kan dat 
leiden tot drama’s.”

Bij D4D vangt één van de vier 
intakeartsen de collega’s met vra-
gen op en stuurt hen al dan niet 
door naar de juiste persoon. „Ze 
hebben een collega-arts nodig 
die hun vraag en mogelijke steun 
bekijkt”, zegt Eric Boydens. Hij 
schat dat D4D een honderd-
tal collega-artsen over de vloer 
krijgt. „We zouden er 40.000 
moeten bereiken, maar dat er 
iets bestaat waar de arts naartoe 
kan, waar expertise en vooral dis-
cretie is, is op zich al belangrijk.”

„Bij de begeleiding moeten we 
kunnen spreken van collega tot 
collega”, benadrukt Raymond 
Vandebeek. „Je moet intrinsie-
ke kennis van en voeling hebben 
met wat het betekent om iemand 
onder je handen te zien sterven, 
een fout te maken of iemand niet 
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De voorbije maanden 
streden artsen met andere 
zorgverleners zij aan zij 
tegen het coronavirus. 
Maar wat als de arts dreigt 
te bezwijken? Wie zorgt 
dan voor hem of haar? 
„Artsen zoeken immers 
niet vlug hulp, ze moeten 
het allemaal zelf kunnen”, 
zegt Eric Boydens van 
Doctors4Doctors (D4D), 
sedert 1 januari huisarts 
met pensioen.
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te kunnen helpen. Artsen die in 
de problemen komen, zijn vaak 
heel gemotiveerd, toegewijd en 
perfectionistisch. Als ze echter 
niet in evenwicht zijn, kan dat 
tegen hen spelen.”

Gelukkig is de overheid in-
middels gevoelig voor de pro-
blematiek en is de cultuur ver-
anderd. „We hebben nu met on-
der meer de steun van de Koning 
Boudewijnstichting het project 
Co-artsen lopen”, zegt Eric Boy-
dens. „In elke huisartsenkring 
zijn twee collega’s opgeleid om 
te kunnen luisteren naar een col-
lega die het moeilijk heeft.”

Boydens merkt ook dat de 
groep rond D4D groeit, „want 
arts zijn, brengt een stuk een-
zaamheid mee. Verhalen die je 
niet kunt of mag vertellen of de-
len, kunnen lijdensdruk veroor-
zaken. Onze groep – aanvanke-
lijk vooral ouderen, nu almaar 
meer jongeren: huisartsen, speci-
alisten, huisartsen in opleiding… 
– verkreeg een zekere identiteit. 
Dat is de paradox: artsen vra-
gen uitzonderlijk om hulp, maar 
eens toegetreden tot de groep, 
verlaten ze die niet meer uit.”

Meer op www.doctors4doctors.be.


