Sent: Woe, 02 Dec 2015 21:05
Subject: Re: reactie op uw brief

Geachte huisarts K.,
Wij hebben uw bericht ontvangen.
Wij willen U erop wijzen dat we U nadrukkelijk hadden gevraagd schriftelijk te reageren en onze
prangende vragen te beantwoorden.
Voor een gesprek voelen wij niets om de volgende redenen:
In het laatste gesprek dat we met U hebben gevoerd, en waarbij een aantal van dezelfde vragen al
naar voren kwam, hebben wij geen bevredigende antwoorden gekregen. Integendeel; U was meer
bezig met zelfbeklag omdat de toon in de brief van mijn vrouw U niet bevallen was. Inhoudelijk
zijn we vrijwel niet op de problemen van mijn schoonmoeder ingegaan. Ook in de daarna
gevoerde telefoongesprekken, met name in het gesprek dat ik zelf met U gevoerd heb, reageerde
U kortaf en gehaast en kwam U weinig verder dan het aankaarten van het gegeven dat U vond
dat mijn vrouw een probleem had en niet mijn doodzieke schoonmoeder. Dit heb ik als
psychologie van de koude grond gekwalificeerd en heb ik erg onprofessioneel van U gevonden.
Hopelijk verbaast het U niet dat we geen vertrouwen meer hebben in directe gesprekken met U,
noch met dr. D. of dr. S. In dat geval zou U namelijk opnieuw de pointe missen door niet aan te
voelen hoe verschrikkelijk boos en verontwaardigd wij zijn door de gehele gang van
zaken. Blijkens de hier aangevoerde redenen maar ook blijkens alle vragen die U in onze brief
aangetroffen heeft. Wij zijn nog steeds erg benieuwd naar de antwoorden, met name die over het
herhaaldelijk afbouwen en staken van haar ondersteunende hartmedicatie en over uw weigering
om op een behoorlijke manier hierover met ons te overleggen. Er kon immers geen enkele twijfel
over bestaan dat mijn schoonmoeder zelf niet meer in staat was om belangrijke levensvragen te
bespreken vanwege haar door dementie aangetaste brein. Ze was immers 100% afhankelijk
geworden. Van U, van de verzorgers en van ons!
Ons wantrouwen in uw competenties in bredere zin is onlangs bevestigd door een gesprek met de
ex-huisarts van mijn schoonmoeder. Ze benoemde dit als volgt:
1. gebrekkige communicatie door de huisarts
2. het aangaan van een machtsstrijd met de familie over het hoofd van een patiënt
3. weinig inlevingsvermogen in datgene waar het werkelijk over ging (nl. het verstoorde
evenwicht in de wankele gezondheid van Mevr. L. en onze zorgen hierover)
Hoogachtend,
mede namens P.C.
L.P.

