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“Nee, absolúút niet”. De klap tegen de deurpost maakt het af. 
Het is koffiepauze en dus mag ik mijn verpleegkundige niet storen. 
De teamleider barricadeert stevig de deuropening. “Over een 
kwartiertje kun je haar gewoon weer bellen!”
Na twaalf minuten besluit ik dat het wel welletjes is geweest. 
“Néééé!”, schreeuwt de andere kant van de lijn.

Ik hink op twee gedachten. Natuurlijk is het irritant dat mijn werk
zaamheden even stil liggen. Aan de andere kant gaat er ook 
niemand dood nu. Ik besluit zelf maar even een kopje koffie te 
halen. Onder het gezoem van het koffieapparaat groeit mijn 
verwondering. Wat moet het heerlijk zijn, zo’n waakhond. Iemand 
die met jou je grenzen bewaakt, die het voor je opneemt en besluit 
de werkdruk af te doen nemen. Acuut word ik verdrietig. Wanneer 
stond mijn opleider voor het laatst zo te blaffen? Toen ik om 20:30 
uur nog ontslagbrieven aan het typen was? Toen ik zeven opnames 
in drie uur tijd op de afdeling kreeg? Toen mijn patiënt onverwacht 
overleed?

Terwijl de laatste druppels aanlengwater in mijn mok verdwijnen, 
voel ik ineens de tranen opwellen. Ik geloof dat het die voorgaande 
keren aan mijn ‘perceptie van de werkdruk’ of ‘werkprivé verdeling’ 
lag. In mijn laatste voortgangsgesprek ging het overigens niet over 
deze essentiële dingen. Het ging over een nutteloze toetsuitslag. 
Het gevolg van een serie belachelijke, irrelevante vragen waar ik 
bloednerveus voor was. Waarom? Omdat ik mijn opleider wilde laten 
zien dat ik het echt kan. Dat na een vijftig uur durende werkweek ik 
het voor elkaar krijg om óók een negen te halen.

Tja, weer een illusie armer! Of mijn opleider er ook zo over denkt, 
betwijfel ik.

Beste opleiders, leer van uw verpleging: blaf eens vóór in plaats van 
tegen uw aios. 

Anouk Putker, aios Interne Geneeskunde

Blaffende honden
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