“Door de hoge werkdruk, onvoldoende
opleiding, een verstoorde relatie met mijn
supervisor en mijn eigen onzekerheid was
ik emotioneel niet langer in staat om te
functioneren.
Binnen de twee dagen had ik een afspraak
met één van de artsen van Doctors4Doctors.
Hij luisterde naar mijn verhaal en hielp mij om
tot rust te komen, het probleem te analyseren
en aan te pakken. Hij verwees me ook door
naar een externe loopbaan/burn-out coach.
Nu heb ik de touwtjes weer in eigen handen.”

- Getuigenis van een jonge arts in opleiding.

WAT KUNT U DOEN OM
HET BEROEP VAN ARTS
LEEFBAAR TE HOUDEN?

UW PATIËNT
VINDT ALTIJD
EEN LUISTEREND
OOR.
EN U?

Wij werken met veel vrijwilligers en zonder
subsidies. Zonder u kunnen we niet verder!
BENT U ARTS, WORD DAN LID
Als lid blijft u op de hoogte van onze werking
en kunt u deelnemen aan opleidingen,
studiedagen en workshops.
Surf naar www.doctors4doctors.be en kies
Artsen-in-opleiding

¤ 50

Artsen, coaches, …

¤ 75

Steunend lid
Erelid

¤ 250
¤ 2.500

Overschrijven kan ook op BE08 7350 4618 4213.
Dit lidgeld is een volledig aftrekbare
beroepskost.
BENT U SYMPATHISANT (arts of niet-arts)?
Surf naar www.doctors4doctors.be en steun
ons door een gift voor het Fonds Vrienden
van Doctors4Doctors, beheerd door de
Koning Boudewijnstichting. Overschrijven
naar de rekening BE10 0000 0000 0404 met
referentie ***017/0490/00084*** kan ook.
Voor giften vanaf ¤ 40 ontvangt u een fiscaal
attest.

info@doctors4doctors.be
www.doctors4doctors.be

Verantwoordelijke uitgever: Eric Boydens, Bieslooklaan 23, 2520 Broechem

“

OP HET MOMENT
DAT DE NOOD HET
HOOGST WAS, STOND
‘DOCTORS4DOCTORS’
VOOR MIJ KLAAR.

“

ONZE PASSIE STUWT
ONS VOORT, MAAR
SOMS IS HET VAT
GEWOON LEEG…

Artsen zijn heel bevlogen mensen. Hun job is
hun passie. Ze streven naar de allerbeste zorg
voor hun patiënten. Daar gaan ze voor. Tot het
gaatje en soms tot ver erover.
Hun bevlogenheid moet bewaakt en
gekoesterd worden, door supervisors,
teamverantwoordelijken, door ziekenhuizen
en de overheid. Gedreven mensen meer
prestaties laten doen dan goed voor hen is of
hen bedelven onder administratieve lasten en
verplichtingen is geen goed idee.

HOOG TIJD DAT HET WELBEVINDEN
VAN ARTSEN EEN BELANGRIJKE PLAATS
KRIJGT IN DE MEDISCHE CULTUUR
> 40% van de artsen heeft
stressgerelateerde klachten;
> 1 op 2 artsen komt minstens 1x in zijn
carrière in de buurt van een burn-out;
> 1 op 10 artsen komt in zijn loopbaan
op of over de rand van het psychisch
disfunctioneren;
> In 3 jaar tijd deden al ± 300 collega’s een
beroep op Doctors4Doctors: huisartsen,
huisartsen in opleiding, specialisten en
arts-specialisten in opleiding.

DOCTORS4DOCTORS
ALTIJD EEN ARTS AAN
DE ANDERE KANT VAN DE LIJN

DOCTORS4DOCTORS
STAAT VOOR U KLAAR

WORDT HET ALLEMAAL TE VEEL?

Uw bevlogenheid is een enorme troef.
Doctors4Doctors helpt u om uw drive te
bewaren of terug te vinden. Door u bij te
staan als het moeilijk is.

Zit de balans tussen privé en werk bij u niet goed?
Is de werkdruk te hoog? Twijfelt u over uw job of
uw loopbaan? Is de passie verdwenen? Voelt u
zich uitgeblust of depressief? Wordt u gepest
of geïntimideerd? Vreest u voor een aanklacht?
Wilt u van de medicatie of de alcohol af?
Denkt u soms aan zelfdoding?
Weet dat u er nooit alleen voor staat.
PRATEN HELPT
Neem nu contact via www.doctors4doctors.be.
Binnen de 72 uren krijgt u antwoord van een
collega-arts. Discreet en met respect voor uw
persoon. Hij of zij luistert en staat klaar om
gepaste hulp en advies te helpen verstrekken.
Onze mensen worden ondersteund door een
deskundig professioneel netwerk.
WAAROM DOCTORS4DOCTORS?
> Omdat we een collega-tot-collega
aanspreekpunt zijn.
> Omdat we gebonden zijn aan zwijgplicht en
discretie.
> Omdat we ervaring hebben met psychische
problemen bij artsen. U bent niet de eerste.
> Omdat uw verhaal altijd de moeite waard is.
> Omdat uw bevlogenheid gekoesterd moet
worden.
> Omdat patiënten goede artsen verdienen.
En u ook...
> Omdat een cultuur van zelfzorg en zorg voor
collega’s onmisbaar is.
> Omdat praten helpt en we samen altijd een
uitweg vinden.

1 I OPVANG VAN ARTSEN
> Hulp van een co-arts: voelt u dat uw
persoonlijk en professioneel welbevinden in
het gedrang komt, dan kunt u snel bij een
co-arts terecht. Die luistert naar uw verhaal
en verkent samen met u de mogelijkheden
voor ondersteuning of deskundige hulp.
> Professioneel netwerk van hulpverleners:
een netwerk van psychiaters, artsen met
een specifieke deskundigheid en coaches
staat klaar. Ze werken actief mee aan uw
herstel en helpen u om een betere balans
tussen privé en werk te vinden.
2 I STRUCTUREN HELPEN VERANDEREN
> We geven inspirerende voordrachten om een
cultuurverandering teweeg te brengen naar
zelfzorg en zorg voor elkaar.
> We bieden cursussen en trainingen aan over
stressmanagement en zelfzorg en over hoe
artsen bevlogen kunnen blijven.
> We organiseren specifieke intervisiegroepen
met partners in het veld.
3 I WE WILLEN NOG VEEL MEER…
> We streven naar één co-arts per kring: een
speciaal getrainde arts die luisterend oor en
klankbord kan zijn (info: doctors4doctors.be)
> We willen een specifiek opleidingscentrum
uitbouwen zoals Villa Sana in Noorwegen.
> We willen voor specialisten en artsen in
ziekenhuizen het verschil maken.

