
Toen ik besloot om tijdelijk de kliniek voor het onderzoek te
verruilen, rekende ik erop dat heimwee onvermijdelijk was.
Hoewel het verbreden van mijn horizon in de wetenschap een

zeer bewuste en weloverwogen keuze was, wist ik ook van tevoren
dat mijn hart bij patiëntencontact en de neurologische mysteries
binnen het ziekenhuis ligt. Ik doe onderzoek om een betere arts te
worden en om nieuwe vaardigheden op te doen, maar niet wegens
de wens de klinische praktijk te ontsnappen.
De afgelopen maanden heb ik de heimwee goed weten te onder-
drukken. Mijn therapeutische regime bestaat uit het dagelijks
luisteren naar de ochtendoverdracht van mijn collega’s via Micro-
soft Teams. Als ik een lumineus idee heb over een bepaalde diagno-
se, stuur ik een appje aan de zaalarts of de superviserend neuro-
loog. Ook volg ik nog steeds de verplichte onderwijsmomenten van
de opleiding neurologie. Op vrijdagen zie ik een nieuwe patiënt op
de poli van mijn begeleidende professor en heel sporadisch spring
ik bij op de Spoedeisende Hulp als het daar helemaal uit de hand
loopt. Normaal gesproken is dit genoeg om een blije onderzoeker te
zijn. De afgelopen twee weken zijn mijn collega’s echter wegge-
weest voor een congres. Ik weet niet of het de plotselinge stilte of
mijn verrassende productiviteit in hun afwezigheid was, maar
plotseling voel ik weer klinische kriebels. Gelukkig heeft er altijd
wel iemand corona en binnen de kortste keren heb ik een witte jas
aan om de zieke te vervangen.
Redelijk moeiteloos val ik terug in mijn oude rol. Met een coassis-
tent in mijn kielzog doorkruis ik het ziekenhuis om neurologische
patiënten te beoordelen. De eerste helft van de ochtend ga ik zo op
in het contact met deze patiënten dat ik totaal vergeet dat ik mijn
bevindingen moet noteren in het dossier. Het tweede deel van de
ochtend besteed ik dan ook, na een subtiele suggestie van de coas-
sistent, aan typen. Die ene dag bevat vrijwel alles dat ik mis aan de
neurologie: interessante vraagstukken, praten met patiënten, en de
combinatie van urgentie en hectiek waardoor je aan het eind van
de dag prettig uitgeput huiswaarts keert. Meteen regel ik dat ik
nog een dagje extra mijn witte jas mag dragen.
Die tweede dag ga ik weer met goede moed aan de slag, maar
desondanks begint de neurologische roze wolk langzaam op te
lossen. Naast alle herkenbare positieve elementen, word ik ook
geconfronteerd met de minder prettige aspecten van het werk, die
ik aanvankelijk had verdrongen. Zinloze
administratie, de eindeloze strijd om
lege bedden, het ontbreken van lunch-
pauze, en het minstens vier keer door-
verbonden worden voordat je de juist
persoon te spreken krijgt. Werken in de
kliniek kan spannend en dynamisch zijn,
maar ook frustrerend. 
Voor de derde, vierde en vijfde dag van
die week worden andere collega’s
aangewezen om de zieke te vervan-
gen. Ik twijfel even of ik mezelf toch
moet opofferen, maar besluit terug
te keren naar mijn onderzoek. Zodra
ik achter mijn bureau zit, merk ik
dat mijn concentratie en
motivatie voor de
wetenschap weer
op orde zijn. De
klinische kriebels
zijn succesvol
onderdrukt. Voor
hoe lang ze wegblij-
ven, durf ik niet te zeggen.
Gelukkig kan ik altijd op
corona rekenen als ik een dagje
van taak wil wisselen.

Kriebel
COLUMN MA AIKE VAN DER PLAS

Paul Kusters

Toos en Henk

„Ik vind deze uitspraak niet onver-
deeld ongunstig”, zegt Dresmé be-
hoedzaam. „Het is juridisch een on-
gelofelijk ingewikkelde aangele-
genheid.” Hij spreekt van ’hoge-
schoolrechtspraak van inter-
nationale allure’. „Deze rechtbank is
niet over één nacht ijs gegaan en
heeft een zeer zorgvuldig en afge-
wogen besluit genomen, dat voor de
nabestaanden van groot belang is.”

Ook oud-burgemeester Broertjes,
die zegt met veel emotie naar de uit-
spraak te hebben gekeken, laat zich
er positief over uit. „Het is een be-
langwekkend vonnis, dat zonder
enige twijfel de betrokkenheid van
Rusland bewijst. Dat land kan en
mag dit niet onweersproken laten,
hun reactie wordt cruciaal. Dit von-
nis kleeft aan Rusland.”

Als Rusland in beroep gaat, zou
dat winst zijn, meent Broertjes.
„Dat zou namelijk betekenen dat ze
deze rechtbank erkennen.” De vrij-
spraak van een van de vier verdach-
ten noemt Broertjes ’goed gemoti-
veerd’. „Dat oordeel hebben we dus
te accepteren.”

De oud-burgemeester vindt dat
de internationale gemeenschap nu
aan zet is om Rusland te dwingen in
gesprek te gaan met de nabestaan-
den. Ook hoopt hij dat het vonnis
hen meer rust geeft. „Het is in ieder

geval een grote stap in de richting
van waarheidsvinding. Hiermee
worden de nabestaanden erkend in
hun immense verdriet.”

De oud-burgemeester zegt nu pas

te beseffen dat het neerhalen van
MH17 de voorbode is geweest van de
huidige oorlog in Oekraïne. ,Ik her-
inner me dat ik in 2014 naar meneer
en mevrouw Smallenburg ging, om
hen te condoleren met het verlies
van hun zoon, schoondochter en
twee kleinkinderen die bij de ramp
waren omgekomen. Zijn eerste
vraag aan mij was: ’Meneer Broer-
tjes, wat deed dat vliegtuig eigenlijk
boven Oekraïne?’ Nu realiseer ik me

dat die man gelijk had. Het was toen
al helemaal mis daar.”

Op het moment dat de rechter het
vonnis voorlas, was Broertjes’ echt-
genote bij de hoogbejaarde weduwe
Smallenburg. „Anders was ze hele-
maal alleen. Nu kon mijn vrouw een
arm om haar heen slaan en haar
steunen. Dit is natuurlijk een heel
zware dag voor haar.”

Vlag in top
Ook onder meer Naarden werd
zwaar getroffen door de vliegramp.
Die kostte het leven aan Ingrid Meij-
er (43) en haar dochters Sophie (12),
Fleur (10) en Bente (7). Toenmalig
burgemeester Joyce Sylvester be-
zoekt hun nabestaanden nog ieder
jaar op 17 juli, de dag van de ramp.
Volgens haar hangt de vlag in Naar-
den in top na de uitspraak. 

Ook Sylvester noemt het vonnis
goed en weloverwogen: „Het doet
recht aan het verdriet van de familie
Meijer.” 

’Hogeschoolrechtspraak
van internationale allure’
Agnes Zuiker

Hilversum ■ „Met dit vonnis
heeft de rechtbank een belang-
rijk signaal afgegeven richting
Rusland, omdat hiermee de Rus-
sische betrokkenheid is vastge-
steld. Deze uitspraak doet recht
aan het gevoel van rechtvaardig-
heid.” Dat zegt pastoor Jules
Dresmé van de Sint Vituskerk in
Hilversum in reactie op het von-
nis. Samen met oud-burgemees-
ter Pieter Broertjes is de pastoor
al acht jaar nauw betrokken bij
de ramp met de MH17, die in Hil-
versum vijftien slachtoffers
maakte. Drie gezinnen overleef-
den de ramp niet.

Pieter Broertjes in de Sint-Vituskerk tijdens een herdenking. FOTO ANP

Tevredenheid in
zwaar getroffen
Gooi na uitspraak
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