Mijn conclusie na deze vijf dagen? Ik kan als huisarts nog

“Mijn collega’s vreesden aanvankelijk dat mijn betrok-

wel even mee, maar ga ook meer tijd besteden aan thuis.”

kenheid bij de praktijk zou verminderen. Maar ik bewaak
nu alleen mijn grenzen beter dan voorheen. Gelukkig zien

Successen

ze ook dat ik meer bereidheid toon om te veranderen.” En

Claudia nam zich voor om veel duidelijker te plannen en

hij heeft een smartphone aangeschaft! “Behalve de bel-

ook tijd te maken voor zichzelf. “Het lukt me veel beter

functie, weet ik nog niet precies wat ik er allemaal mee

dan voorheen om dagelijks even stil te staan en bewuster

kan. Maar ik heb net een kleindochter gekregen, die houdt

in contact te gaan met de mensen om mij heen. Ik ben

me daar in de toekomst vast scherp op.”

meer gaan investeren in sociale (werk)relaties. Het is mijn
collega’s wel opgevallen dat ik meer bij mezelf blijf. Zo

Hoe kijk je terug?

zorg ik voor een betere balans tussen hard werken en ont-

Lucas: “Het korte-termijn effect van deze cursus is na

spanning en daar ben ik blij mee.”

ruim een half jaar wel uitgewerkt. Wat blijft is meer rust

Lucas somt op wat de nascholing hem heeft gebracht.

en balans in het werk. De vijf dagen zijn de katalysator

Door helder te communiceren en haalbare doelen te stel-

geweest om met mijn vragen aan de slag te gaan. Ik kan er

len, slaagt hij er nu in:

weer tegen.” Claudia zou de nascholing zo weer opnieuw

•

meer open te staan voor zijn partner thuis (nog steeds

doen. “Ik zeg dat ook regelmatig tegen collega’s: je voor-

wel afhankelijk van drukte),

nemens en plannen hebben voeding nodig, eigenlijk zou

enkele klussen in de praktijk te delegeren, die hij erg

je jezelf regelmatig een paar dagen moeten gunnen om de

naar zich toe had getrokken, en

balans op te maken.”

•
•

inzicht te krijgen in zijn carrièrebeloop, door zijn
Ànanciële planning actief te laten doorrekenen.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk op www.zininhuisartsenzorg.nl
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