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INT. SPREEKKAMER - DAG (HEDEN)12 12

Rode nagels glijden langs Donnie’s bovenarm naar beneden, 
drukken verlangend in zijn huid...

Een PIEP. De vrouwelijke HUISARTS (40) haalt de BLOEDDRUKMETER 
van Donnie’s arm en loopt naar het bureau, gaat zitten. Donnie 
tegenover haar. Naast hem staat een SKELET.

HUISARTS
Zo... Daniël.

Ze zet het scherm van de COMPUTER aan.

DONNIE
Zeg maar Donnie.

Ze negeert hem, tikt wat in op de computer. Het apparaat is 
krakkemikkig, het TOETSENBORD lomp en luidruchtig.

HUISARTS
Drink je vaak? Drugs?

DONNIE
Nee... eigenlijk nooit.

Ze klikt iets aan.

HUISARTS
Oké... Ervaar je veel 
stress? Werkdruk?

DONNIE
Ehm... soms.

HUISARTS
Vertel.

DONNIE
Nou, mijn werk is soms... 
veeleisend.

De huisarts knikt en tikt mee.

DONNIE
Ik heb bijvoorbeeld morgen een 
eh... belangrijke shoot... Een 
grote internationale productie. En 
ze willen graag zien wat ik in 
huis heb, dus als ik morgen goed 
presteer dan --

De huisart drukt agressief op een toets; de computer loopt 
vast. Donnie zoekt haar aandacht, maar de toets is op dit 
moment belangrijker.
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DONNIE
(schraapt keel)

Ja, dus eh... als ik morgen goed 
presteer --

De huisarts duikt onder het bureau. Er klinkt gerommel met 
kabels. Donnie schuift ongemakkelijk in zijn stoel.

DONNIE
...dan, eh, dan kan dat mijn 
internationale doorbraak 
betekenen. Eh, sorry... mevrouw? 
Maar... maar wanneer...

Ze trekt de stekker eruit en weer in.

DONNIE
...wanneer kan ik een 
recept krijgen?

De huisarts klautert terug de stoel in, blaast een lok uit 
haar gezicht en drukt de aan-knop van de computer in.

HUISARTS
Poeh... Sorry hoor... Ehm... Nou, 
ik denk dat ik nog even helemaal 
niks ga voorschrijven.

Donnie probeert haar te charmeren met een onnozel glimlachje.

DONNIE
Het is maar een pilletje.

HUISARTS
Ja, totdat je niet meer zonder 
kan. In mijn ervaring is de 
oorzaak meestal mentaal, dus laten 
we het probleem wel bij de wortel 
aanpakken. Ik kan je doorverwijzen 
naar een --

DONNIE
Nee, nee, zoals ik zei: ik heb het 
morgen nodig --

HUISARTS
En zoals ik al zei: het probleem 
zit waarschijnlijk in je hoofd.

Donnie leunt geïrriteerd achterover en zucht. De ventilator 
van de computer begint te blazen.

DONNIE
Je kan toch gewoon een receptje 
uitschrijven? Ik zie het probleem 
niet.

HUISARTS
Precies.

(MORE)
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HUISARTS (CONT’D)
Kijk eens naar binnen en vraag 
jezelf af: waarom heb ik dit zo 
hard nodig?

DONNIE
Wat betekent dat nou weer? Daar 
heb ik toch geen tijd --

HUISARTS
(leunt voorover)

Daniël --

DONNIE
Donnie.

HUISARTS
Ik snap je frustratie, maar 
ik denk --

DONNIE
Hoe kan je me nou snappen? Je bent 
een vrouw.

Ze kijkt hem verbijsterd aan.

HUISARTS
Pardon?

Er klinkt een oorverdovend OPSTART-GELUID. De computer doet 
het weer.

EXT. PARKEERPLAATS - DAG13 13

Een lege parkeerplaats voor een gebouw. 

Rob leunt tegen de auto, telefoon tegen zijn oor. Hij staat 
flink te koukleumen, blaast warme lucht in zijn hand. De 
telefoon geeft geen gehoor.  

ROB
Godver.

Vanuit de verte rent Donnie op hem af.

ROB
Waar bleef je nou?!

DONNIE
Sorry, ik kon nergens een 
oplaadpaal vinden!

Rob loopt geïrriteerd richting de ingang van het gebouw, 
Donnie achter hem aan.


