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voorwoord

Het is een eer om mij als nieuwe voor-
zitter tot jullie te richten in het laatste 
magazine van 2019! Nog eventjes en dan 
luiden wij met een oliebol en een glas 
bubbels alweer het jaar 2020 in. Ook al 
viert iedereen oud en nieuw verschillend, 
een gezellige sfeer en goede gesprekken 
zijn vaak het uitgangspunt. De meeste 
mensen vinden de jaarwisseling ook een 
uitgelezen moment om even terug te 
kijken op alle voorspoed en soms ook 
tegenspoed van het afgelopen jaar, 
om lering te trekken uit je opgedane 
ervaringen en vooruit te kijken naar wat 
komen gaat. In deze periode beseffen 
we ons ook vaak hoe bevoorrecht we zijn. 
In een land als Nederland, welvarend en 
goed georganiseerd, is het soms moeilijk 
te beseffen dat ook hier veel kwetsbare 
groepen leven. Als jonge dokters worden 
wij echter dagelijks geconfronteerd met 
deze kwetsbare groepen. Wij zien ou-
dere, vaak eenzame patiënten, maar ook 
patiënten met gebrek aan ziekte-inzicht 
of die zich verwaarlozen, patiënten met 
vele comorbiditeiten of met enige psy-
chosociale problematiek. De zorgvraag 
neemt toe en deze wordt steeds com-
plexer.  Nu de jaarwisseling in aantocht is, 
wil ik jullie - als toekomstig medisch spe-
cialisten - vragen om deze periode eens 
na te denken over een tweetal zaken:
Allereerst betreft je eigen gezondheid. 
Zorg je goed voor jezelf? Heb je plezier 
in je werk? Maak je haalbare keuzes? Is 
je werk-privé balans op orde? Zo niet, 
heb je iemand in vertrouwen genomen 
of aan de bel getrokken? Jij bent de arts 
van de toekomst die aankomende 40 jaar 
de zorg zal moeten leveren en als jij niet 

goed voor jezelf zorgt, wie zorgt er dan 
straks voor de patiënten?

En het tweede vraagstuk betreft je werk-
zaamheden. Vraag jij je wel eens af of je 
jouw werk goed georganiseerd hebt? 
Heb je je wel eens bedacht of je alles wat 
je doet echt zelf moet doen? Kijk om je 
heen. Met wie werken we samen? Wie 
kunnen onze taken overnemen en welke 
middelen kunnen we inzetten om ons 
werk makkelijker en leuker te maken? 
Je hoeft niet direct alles te veranderen. 
Maar ben je al eens het gesprek met het 
verpleegkundig of poliklinische team of 
met je opleider aangegaan? Heb je je 
überhaupt wel eens gebogen over hoe je 
je werk leuker, je rooster werkbaarder en 
je opleiding beter kunt maken? 

De Jonge Specialist blijft zich aankomend 
jaar ook hard maken voor een gezond en 
veilig klimaat voor anios en aios, voor een 
kwalitatief goede opleiding op maat, voor 
loopbaan coaching en goede arbeids-
voorwaarden voor alle arts-assistenten 
in Nederland. We hopen zo samen met 
jullie een generatie dokters te creëren 
die bewust, sterk en meedenkend is en 
die nu al als jonge dokters en straks als 
specialisten de regie zal nemen om de 
zorg zo vorm te geven dat de continuïteit 
en kwaliteit ervan gewaarborgd wordt.

Een voorspoedig 2020 gewenst, 
Namens het bestuur
 

Kèren Zaccai,  
voorzitter De Jonge Specialist

ZORG JE GOED VOOR JEZELF?
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kort nieuws en feitjes

Groot succes
27 september vond het jaarlijkse congres van De Jonge Specialist plaats. Een 
geslaagde dag met ‘Fit to Perform’ als thema. Een record aantal deelnemers volg-
de diverse workshops omtrent het dagthema en basisthema’s zoals ‘financiering 
in de zorg’ en ‘onderhandelen’. Christiaan Keijzer won de opleidingsprijs 2019, 
gevolgd door Joost van Esser en Anho Liem. Berthold Günster (grondlegger van 
‘Omdenken’) gaf tips en tricks om in oplossingen te denken in plaats van proble-
men en Patrick van Veen (grondlegger van ‘Apenmanagement’) tipte om meer 
te vlooien op de werkvloer. 2 oktober 2020 is ons volgende congres, zet deze 
datum alvast in je agenda.

Dit citaat komt uit de zorgbundel Over grenzen: voor het wezenlijke, voor zorg. 
Een boek waarin verschillende zorgverleners vertellen over de onrust die zij 

tijdens het werk voelen en (na het ‘scharnierpunt’ in het midden) hoe zij daarmee 
omgaan - vanuit het besef dat zij alleen zó kunnen zorgen voor anderen. Zij delen 
geen ontspanningsoefeningen en dergelijke, maar stappen richting ‘Hoe wil ik in 
het leven staan?’ En: ‘Hoe wil ik werkelijk zijn?’ Zij gaan daarbij aan de slag met 
hetgeen de vertellers van Doctors4Doctors de onderliggende oorzaak van burnout 
noemen van artsen die hen om hulp vragen: ‘Hoe ga ik om met wat ik moeilijk 
vind?’
Een zorgverlener gaf deze cadeau aan een collega. Diens reactie was “Prachtig 
boekcadeau. Woorden en gevoelens die in de zorg vaak onleesbaar zijn geworden 
maar zo waardevol zijn.” 

DJS Basisartsen  
congres 

7 maart 2020
Als anios komt er veel op je af:  

contracten, cao, solliciteren, en loopbaan-
keuzes. Vragen die ineens opdoemen 

zijn: ‘Hoe kom je in opleiding?’, ‘Moet je 
promoveren?’, ‘Hoe zorg ik dat ik mijn tijd 

efficiënt besteed?’ en ‘Hoe kom je voor 
jezelf op in de afhankelijke positie?’

Meer informatie volgt binnenkort, maar 
zet 7 maart alvast in je agenda!

nieuwe website
Met trots presenteren wij onze nieuwe 

website! Lees vanaf 21 november alles 

over onze vereniging, blijf op de hoogte 

van de laatste actualiteiten en ontvang 

informatie die voor jou als basisarts of aios 

belangrijk is. www.dejongespecialist.nl

Over grenzen: voor het 
wezenlijke, voor zorg 
 
Vertellingen uit de praktijk 
samengesteld door
Jean Phagoe  

Boekentip

Online tip

De opleidingsprijs is ontstaan om een publieke stimulans te creëren om als 
opleider het beste uit jezelf en je aios te halen, en tevens de bovengemiddelde 

opleiders te belonen voor hun inzet. 

Christiaan Keijzer 
Radboudumc

Anho Liem 
Franciscus Gasthuis

Joost van Esser 
Amphia Ziekenhuis

Keijzer begeleidt in het Radboudumc 60 aios en nam onder andere het dienstensysteem binnen  
de afdeling op de schop en gaf taken terug aan de staf, om zo de opleiding te beschermen. Maar 
zijn aios prezen hem in een filmpje vooral om zijn inspanningen om voor álle aios goed te zorgen.  

Dat raakte Keijzer zichtbaar. “Mijn filosofie is dat je goed moet zorgen voor de mensen die je opleidt, 
zeker omdat de werkdruk in dit vak hoog is. Ik vind het belangrijk om van al mijn aios te weten waar  
ze tegenaan lopen en waar ze naartoe willen. Geen opleidingsplan is hetzelfde, omdat ik maatwerk  

ontzettend belangrijk vind.”

Na een recordaantal inzendingen voor de verkiezing 
tot opleider van het jaar 2019 nomineerden de jury- 
leden (Elisabeth Bloemena, winnaar 2018; Michael 
van Balken, winnaar 2017; Kèren Zaccai; voorzitter 
DJS en Fardou Heida, bestuurslid DJS) drie opleiders 

in het gedachtengoed van ‘Fit to perform’. Tijdens 
het DJS congres op  27 september koos het publiek 
de uiteindelijke winnaar, waarbij Hein Brackel, voorzit-
ter van de Raad Opleiding bij de Federatie Medisch 
Specialisten, de onthulling deed. 

Liem wordt door zijn a(n)ios gekarakteriseerd 
als een opleider naar hun hart. Hij is voor hen 
een rolmodel en zeer geduldig. Tevens is hij een 
enorme kennisbank, waarbij hij van elke situatie een 
leermoment creëert. Hij is zeer toegewijd aan zijn 
assistenten en heeft oog voor hen als geheel mens. 
Om deze reden werd Anho Liem genomineerd 
voor de opleidingsprijs en sleepte hij de derde prijs 
binnen. 

De a(n)ios omschrijven van Esser als opleider die 
hen beschouwt als zijn eigen kinderen. Hij leeft 
en denkt met hen mee als het even niet voor de 
wind gaat. Ze beschrijven hem als persoon die een 
stressverlagend effect op hen heeft. Tevens zoekt 
hij passende uitdagingen voor zijn a(n)ios. Van Esser 
gaf ons aan dat het prijzengeld gebruikt zal worden 
om de gemeenschappelijke assistentenkamer in de 
nieuwbouw meer aan te kleden.

Wist je dat...
Er een maximum is van het aantal  

24-uurs bereikbaarheidsdiensten  

dat je mag doen? Maximaal vijf keer 

in elke periode van zeven dagen en 

maximaal 32 keer per zestien weken.

Wist je dat...
Er klinieken zijn waar er geen  

sluitend A(N)IOS voorwacht rooster 

is, en de staf ook af en toe voorwacht 

heeft? 

Wist je dat...
De Jonge Specialist een Rooster- 

check heeft ontwikkeld, zodat je  

jouw rooster kan laten toetsen of  

dit voldoet aan de geldende Arbeid-

stijdenwet en de cao waar je onder 

valt?

• opleiding •
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Kijk voor meer dienstbelasting weetjes  
op de website van De Jonge Specialist
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"De werkdruk is erg hoog. Dit is niet te doen, denk ik 
vaak. Wanneer ik toch doorga, gebeurt er iets waar-
door ik met mijn neus op de feiten word gedrukt. (...) 
Ik word me dan bewust van onrust vanbinnen en merk 
dat ik geen voldoening in mijn werk ervaar." 
– AIOS interne geneeskunde

Save the date
Terugblik DJS Congres ‘Fit to perform’

2 3

Opleidingsprijs

1
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van Schiphol is van belang. Wij weten van tevoren 
welke start- en landingsbanen in gebruik zijn. Soms 
mogen we even tussendoor. Dan meldt de toren 
aan een vliegtuig dat ze heel even moeten wach-
ten. De MMT-arts zit achterin en heeft contact met 
de ambulances die naar het ongeluk rijden of daar 
al zijn voor het inwinnen van extra informatie. In 
gemiddeld zestien, zeventien minuten zijn wij ter 
plaatse.”
Siegers: “In ongeveer de helft van de gevallen 
worden we weer afgezegd. Dan blijkt het toch mee 
te vallen en zijn we niet nodig.“
Wie doet wat ter plaatse?
Christiaans: “Zodra we zijn geland stapt de arts uit. 
Als de situatie het toelaat loopt de verpleegkun-
dige met de arts mee, maar in principe hoort de 
verpleegkundige bij de piloot te blijven totdat de 
helikopter helemaal stil staat. Er mogen met draai-
ende rotorbladen geen mensen in de buurt zijn. 
Zodra de verpleegkundige is uitgestapt, verandert 
zijn of haar rol. Dan begint het medische werk.” 
Wat voor handelingen voert het MMT uit? 
Siegers: “Het doel van de traumahelikopter is het 
snel aanwezig zijn van het medisch personeel. Het 
ambulancepersoneel kan heel veel, maar een aantal 
invasieve, soms levensreddende handelingen kan 
het ambulancepersoneel niet. Denk aan het plaat-
sen van een drain bij een spanningspneumothorax, 
trombolyseren of als het niet lukt om de A te zeke-
ren, een tracheostomie uitvoeren. We vervoeren 
tegenwoorden ook twee zakjes ongekruist bloed.” 
Is de zorg beter geworden na introductie van 
de traumahelikopter?
Siegers: “Daar is onderzoek naar gedaan en het 
heeft echt meerwaarde. Natuurlijk niet in alle geval-
len, maar er zijn situaties waarin ik zeker weet dat als 
het MMT niet aanwezig zou zijn geweest de patiënt 
er neurologisch een stuk minder aan toe zou zijn  
geweest, of overleden. Voor die gevallen doe je het.”
Klopt het dat de patiënt niet vaak vervoerd 
wordt in de traumahelikopter? 
Siegers: “Dat klopt. Tijd is de bepalende factor: is  
de patiënt sneller op de juiste plek met de helikopter 
of met de ambulance? Dit geldt ook voor de hande-
lingen die ik doe: heeft het meerwaarde om dit nu te 
doen of levert het alleen maar vertraging op?” 
Christiaans: “Ook schatten MMT-artsen ter plekke in 
naar welk ziekenhuis de patiënt het beste vervoerd 
kan worden. Ter voorkoming dat twee uur na de 
eerste opvang een ziekenhuispatiënt alsnog over- 
geplaatst moet worden. Het kan dus wel zo zijn dat 
er een minimale vertraging optreedt op de plaats 
van het ongeluk en in het vervoer ernaartoe. Maar 
het doel is om de patiënt stabieler te krijgen en ver-
volgens in een keer naar de juiste plek te brengen.” 

 Vliegende spoed 
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De traumahelikopter bestaat sinds 1995. Het 
aantal MMT oproepen stijgt per jaar. Hoe komt 
dat? 
Siegers: “Toen ik begon waren er twee tot drie 
oproepen per dag. Dat zijn er nu ongeveer twaalf 
per dag. Het aantal ongelukken is niet toegeno-
men, maar de samenwerking met de ambulance is 
sterk verbeterd. In de beginfase werd het MMT pas 
ingezet op het moment dat het ernstig is. Nu zijn er 
afspraken met de meldkamer. Zodra aan bepaal-
de criteria wordt voldaan wordt het MMT direct 
ingezet.”
Christiaans: “Die criteria gaan uit van de vitaal be-
dreigde functies of het risico daarop.”
Wie doet wat na het binnenkomen van een 
melding?
Christiaans:“De centralist maakt tijdens het tele-
foongesprek binnen een minuut de beslissing of er 
een MMT opgeroepen moet worden. Bij ons gaat 
dan de pieper af. Binnen een minuut staan we bij 
het bord waar de melding en het adres binnenko-
men. We beslissen of we gaan vliegen of rijden.”

Uit wie bestaat het mobiel medisch team?
Siegers:“MMT-artsen zijn anesthesiologen of trauma- 
chirurgen. Uiteraard moet je alle basiscursussen 
(ATLS, NLS etc.) hebben voltooid. Vervolgens 
zijn er aanvullende cursussen die je moet volgen, 
zoals ‘hoe haal je iemand uit een auto’ en veel 
crew resource management (CRM) cursussen. Dan 
kun je worden aangenomen als MMT-arts. Hierna 
vlieg je 3-4 maanden mee waarbij je steeds meer 
handelingen uitvoert. Verpleegkundigen hebben 
een extra uitdaging. Zij moeten ook een vlieg-tech-
nische keuring doorstaan. Tijdens het vliegen 
horen zij namelijk bij de bemanning. De helft is 
SEH-verpleegkundige, de andere helft ambulance- 
verpleegkundige. Het is een hechte groep met wei-
nig verloop. Het is lastig om erbij te komen.”
Kan ik later als gynaecoloog, na het volgen van 
de cursussen, ook solliciteren? 
Siegers: “Een voorwaarde is dat je dagelijks werk 
moet bestaan uit de opvang van acuut zieke pati-
enten. Een gynaecoloog komt hiervoor dus niet in 
aanmerking.”

Waar hangt het vanaf, of jullie wel of niet gaan 
vliegen? 
Christiaans: “Het weer. Is er goed zicht dan gaan 
we vliegen. In het donker mogen we niet in de 
bebouwde kom landen. In de steden gaan we dan 
dus met de auto.” 
Wat zijn de taken voor vertrek?
Christiaans: “Iedereen heeft zijn eigen opstarttaken. 
De piloot start de helikopter. De verpleegkundige 
pakt de navigatie iPad en typt het adres in, waarna 
een koers wordt uitgestippeld. De arts pakt de mo-
bilofoon en meldt aan de meldkamer dat de oproep 
is ontvangen en herhaalt de oproep. Soms krijg je 
dan nog wat medische informatie. Drie minuten na 
de melding vliegen we weg.”
En onderweg?
Christiaans: “In de helikopter heeft ook iedereen 
zijn taak. De piloot vliegt. De verpleegkundige zit 
naast de piloot in de cockpit, helpt met navigeren 
en zoekt een landingsplaats met behulp van Google 
Earth. We hebben een veldje nodig van ongeveer 
25 bij 30 meter. Ook de luchtverkeersinformatie 

ARJEN SIEGERS

Is 14 jaar lang lid  
geweest van het 

MMT. Op dit moment 
medisch manager van 

Ambulance Amsterdam 
en kinderanesthesio-

loog in het Amsterdam 
UMC, locatie AMC

HERMAN  

CHRISTIAANS

MMT-arts van het 
eerste uur. Tevens 

cardioanesthesioloog in 
het Amsterdam UMC, 

locatie VUmc 

www.dejongespecialist.nl

Auteur  

Judith Horenblas, aios gynaecologie
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Voor de

Een inkijkje in het bijzondere beroep van de Nederlandse flying  
doctors, het Mobiel Medisch Team (MMT). DJS sprak met Arjen  
Siegers, medisch manager van ambulance Amsterdam en Herman  
Christiaans, MMT-arts van het eerste uur.



Is het MMT kosteneffectief? 
Siegers: “Tsja, dan heb je het over QALYs, dit is 
80.000 euro per jaar. Dit is berekend en als je het zo 
bekijkt is het kosteneffectief.”
Wie is tijdens de opvang verantwoordelijk?
Christiaans: “De trauma-arts is eindverantwoordelijk 
voor de medische hulpverlening.”
Welke situatie is u bij gebleven? 
Christiaans: “Een aanrijding van moeder en kind. De 
politie was als eerste ter plaatse. Het was echt een 
klassieke stoere motoragent met zo’n groot breed 
wit pak. Die stond jankend uit het zicht achter een 
vrachtwagen. Dit raakte mij.”
 

Wat houdt het werk als medisch manager in? 
Siegers: “Elke regionale ambulance voorziening 
(RAV), 25 in Nederland, heeft een arts als medisch 
manager in dienst. Je houdt je bezig met de samen-
werking en afspraken tussen de ziekenhuizen. 
Je bent verantwoordelijk voor al het medische 
inhoudelijke dat er in de organisatie gebeurt. Een 
deel van mijn taak is de opleiding van al het perso-
neel, dus niet alleen de verpleegkundigen maar ook 
de bestuurders. Ik houd me samen met de acade-
mische ziekenhuizen bezig met onderzoek. En er is 
altijd een dienstdoende medisch manager 24/7. Stel 
dat er een vraag is vanuit de praktijk, dan kunnen ze 
mij benaderen.” 
Wat voor acute vraag kan er zijn vanuit de 
praktijk? 
Siegers: “Die is vaak niet medisch inhoudelijk, maar 
meer logistiek. Er heerst door het personeelsgebrek 
een groot beddenprobleem in Nederland. Daar-
naast is ook de vraag toegenomen. Mensen bellen 
sneller 112 en door fusies van ziekenhuizen moeten 
veel patiënten worden vervoerd. Dit zorgt voor 
grote druk bij de ambulance. 
Een voorbeeld waarom ik als medisch manager 
word gebeld in de nacht kan zich afspelen op de 
afdeling gynaecologie. Een zwangere met een 
dreigende partus prematurus moet worden over-
geplaatst. Moet er dan een gynaecoloog mee of is 
dat niet nodig? Meestal komen het ambulanceper-
soneel en de insturende afdeling er wel uit, maar als 
dat niet lukt wordt er contact met mij opgenomen.” 
Hoe wordt de druk op de ambulance opge-
lost? 
Siegers: “Er zijn maatregelen getroffen welke patiën- 
ten er wel en niet ’s avonds en ’s nachts worden ver-
voerd. Ook zijn we druk bezig met verschillende type 
ambulances. Er zijn bijvoorbeeld zorgambulances. 
Dit is voor low-care patiënten die geen bewaking 
behoeven. In dit type ambulances zijn anders ge-
schoolde verpleegkundigen inzetbaar. En we doen 
mee aan de pilot Medium Care-ambulances in de 
grote steden. Dit type ambulances vervoeren de 
tussencategorie patiënten. Dit ontlast de ALS-am-
bulances (High Care). Je ziet een kleine opluchting, 
maar het neemt de tekorten niet weg.”
Wil je nog iets meegeven aan onze lezers?
Siegers: “AIOS zijn erg gefocust op het afronden 
van de opleiding, maar kijk verder en breder. Er is 
nog zoveel meer. En werk samen. Als de ambulance 
een persoon zonder infuus binnen brengt, is het niet 
nodig om daar direct een opmerking over te maken. 
Ik weet zeker dat dit echt wel is geprobeerd, maar 
het is dan hoogstwaarschijnlijk niet gelukt. Er is een 
beslissing gemaakt om zo snel mogelijk te gaan 
rijden, zonder infuus.”  B
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•  Ongeval waabij sprake moet zijn geweest van hoge snelheid en/of slachtoffer weggeslingerd,  
meerdere gewonden en/of overleden medepassagiers, beknelling, bedelving of verdrinking

•  Ongeval met electriciteit en/of bliksem

•  Explosie met aanzienlijke schade

•  Grote brand met ingeslotenen

•  Schotwonden, ernstige slag of steekwonden aan schedel, borstkas of buikholte

•  Verloskundige complicaties (al dan niet op verzoek van verloskundige ter plekke)

•  Verdrinking al dan niet met onderkoeling

•  Val van hoogte

•  Chemischem toxische en nucleaire indidenten waarbij uitgebereidere medische expertise en 
behandeling nodig is, die buiten het geldende LPA 7.2 valt

•  Suïcidepoging met verhanging, industriële toxines of ernstig trauma

•  Duikongevallen waarbij medisch specialistische expertise tijdens behandeling en transport naar 
een duikmedisch centrum nodig is

Toestandbeelden gerelateerd aan het ‘Event’ die in aanmerking komen  

voor primaire inzet van een MMT

Oproepen MMT 2014-2017
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De maand december is er eentje van ‘zondigen’. Zo geven we meer geld uit, drinken meer  
alcohol en afvallen komt er al helemaal niet van. En ieder jaar nemen we ons voor dat we 
het volgend jaar echt anders gaan doen, en dat we die voornemens volhouden. Maar na 

een fanatiek begin op 2 januari behoren we al snel weer tot de sjaak-afhaak-club. 

                    Auteur

Fardou Heida,

bestuurslid De Jonge Specialist

Zo houd jij Ze wél vol

Eerste hulp bij goede 
voornemens

 K unnen we goede voornemens wel degelijk vol- 
houden? Strava, het sociale medium voor spor-
ters, analyseerde aan het begin van het jaar 31,5 

miljoen updates en registreerde dat op 12 januari de 
meeste gebruikers alweer waren teruggevallen op hun 
‘niet-sport-gewoonten’. 
Al in 1988 toonde Norcross, et al. aan dat 97% van de 
mensen zijn of haar goede voornemens gedurende 
een week volhoudt, terwijl 19% dit gedurende twee jaar 
volhoudt. Gebrek aan doorzettingsvermogen of stimulatie 
bleken de belangrijkste redenen waarom goede voor-
nemens niet worden volgehouden. Andere genoemde 
redenen waren ‘te druk’, ‘geen noodzaak meer voelen’ en 
‘onrealistische doelen’ (Norcoss 1988, v.d Mark 2018). Toch 
blijft 49% van de mensen geloven in het nut van goede 
voornemens (v.d Mark 2018).

Volgens stressexpert Thijs Launspach sneuvelen goede 
voornemens omdat het gaat om gedragsverandering, 
hetgeen zéér moeilijk is. Timothy Pychyl (hoogleraar 
psychologie aan de Carlton University) meent dat goede 
voornemens een vorm van cultureel uitstelgedrag is waar-
bij mensen zichzelf proberen te motiveren, maar eigenlijk 
helemaal niet klaar zijn om een gedrag te veranderen. 
Launspach en Pychyl pleiten ervoor om goede voorne-
mens te laten en in plaats daarvan te focussen op gedrag 
gedurende het hele jaar door en waar nodig te finetunen. 
Denk je echter dat bovenstaand onzin is, en dat jij jouw 
goede voornemens wél gaat volhouden in 2020, dan 
hierbij wat tips die je mogelijk kunnen helpen:

➧ Begin klein en focus op één goed voornemen

➧  Maak je goede voornemen concreet (dus niet ‘ik ga 
afvallen’, maar ‘ik ga twee kilo afvallen’)

➧ Houd je resultaten bij

➧ Ruil een slechte gewoonte in voor een goede gewoonte

➧ Blijf jezelf belonen voor het goede gedrag

➧ Vertel niet iedereen je goede voornemens (een voor-
afgaand ‘wat goed’ is een te vroege beloning), zoek wel 
iemand die je steunt en motiveert. 

➧ Reken het jezelf niet te zwaar aan wanneer het toch  
niet lukt
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Heb jij recht 
op vergoeding 

voor 
overwerk?

Je kent het wel: je dienst zit erop, maar de spoedeisende hulp ligt 
nog vol en de administratie is nog niet af. Uiteindelijk verlaat je 
het ziekenhuis twee uur later dan je vastgestelde diensttijd. Het 
is een scenario dat voor veel arts-assistenten herkenbaar zal zijn. 
Uit de Nationale a(n)ios enquête Gezond en Veilig werken1 komt 
naar voren dat arts-assistenten gemiddeld acht uur per week 
overwerken. Van de respondenten gaf 89% aan hiervoor geen 
compensatie in tijd of geld te ontvangen. Overwerken lijkt soms 
wel de norm te zijn. Hoe zit het eigenlijk met de compensatie 
voor jouw overuren?

Wat is overwerk?
Overwerk is werk dat je verricht boven de gemiddelde vastge-
stelde arbeidsduur. De gemiddelde vastgestelde arbeidsduur 
voor aios is volgens de cao Ziekenhuizen2 maximaal 48 uur en 
volgens de cao UMC3 maximaal 46 uur. Voor anios is dit 36 uur. Er 
is officieel sprake van overwerk indien de werkgever de medewer-
ker opdraagt incidenteel werkzaamheden te verrichten op tijden 
waarmee de voor hem geldende werktijd wordt overschreden. 
Het lastige hierbij is dat het in de meeste gevallen niet direct 
door je werkgever wordt opgedragen. 

Overwerk registreren
Voordat overwerk vergoed kan worden, moet dit eerst gere-
gistreerd zijn. De Arbeidstijdenwet verplicht werkgevers om 
gewerkte uren bij te houden en deze registratie moet inzichtelijk 
zijn voor werknemers en de Arbeidsinspectie. Er zijn geen eisen 
gesteld aan de precieze vorm van registratie. Een voorbeeld van 
transparante urenregistratie komt uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
(zie kader).

Heb jij recht op vergoeding voor overwerk?
Vergoeding van overwerk verschilt per cao. Voor leden van De 
Jonge Specialist zijn drie cao’s van toepassing: cao ziekenhuizen, 
cao UMC en cao GGZ. 
In de cao Ziekenhuizen staat beschreven dat je recht hebt op 
een vergoeding voor overwerk wanneer je opdracht tot overwerk 
hebt gekregen, dan wel redelijkerwijs mocht aannemen dat je 
overwerk zou hebben gekregen. De noodzaak kan dus achteraf 
worden vastgesteld. Hierbij mag het aantal uren overwerk  
niet meer bedragen dan 10% van een gemiddelde werkweek 
(gerekend over een kwartaal). Uren die de normatieve werkweek 
van 48 uur te boven gaan (of 36 uur bij anios), moeten worden 
vergoed. 

Onder een normatieve werkweek worden alle opleidingsmo-
menten gericht op directe patiëntenzorg verstaan, alsook alle 
organisatorische activiteiten die door de werkgever in het belang 
van de instelling worden geacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
participeren in multidisciplinaire besprekingen en de begeleiding 
van coassistenten. Arbeid verricht tijdens bereikbaarheids-, aan-
wezigheids- en consignatiediensten wordt ook meegeteld.  
De periode van een half uur voorafgaand aan of na de dienst 
komt niet in aanmerking voor vergoeding. 
 

Hoe vindt vergoeding plaats?
Bij een incidentele overschrijding van de arbeidsduur vindt als 
hoofdregel een tijd- voor-tijd compensatie plaats. Daarbij hoort 
ook een financiële vergoeding. De hoogte van deze financiële 
vergoeding bedraagt een percentage van het uurloon en is af-
hankelijk van de dag en de uren waarop je overgewerkt hebt. Het 
is dus belangrijk om te weten wanneer je overuren hebt gemaakt. 
Indien binnen een half jaar na de overschrijding de extra gewerk-
te uren niet in tijd zijn gecompenseerd, of dit op voorhand niet 
haalbaar wordt geacht door je werkgever, dan wordt de tijdcom-
pensatie omgezet in een financiële vergoeding, die bestaat uit 
het evenredige deel van je salaris. Voor werknemers met een 
deeltijdcontract gelden andere vergoedingsregelingen dan voor 
een voltijdcontract.

Voor de cao GGZ4 geldt een soortgelijke regeling als hierboven 
beschreven. 

Ben je werkzaam als arts-assistent in een universitair medisch cen-
trum (UMC)? Dan gaat al het bovenstaande helaas niet op. In de 
cao UMC is voor a(n)ios namelijk geen recht op compensatie op 
overwerk beschreven. Je werkgever dient zich echter wel aan de 
algemene Arbeidstijdenwet5 te houden. Daarnaast zou vanwege 
de jaaruren systematiek overwerk in theorie niet moeten voor-
komen: de uren die je vanwege een dienstblok mogelijk te veel 
werkt, moeten namelijk worden gecompenseerd. 

Overwerk in de praktijk
Hoewel er in theorie duidelijke afspraken zijn met betrekking 
tot overwerken, blijkt uit de resultaten van de Nationale a(n)ios 
enquête dat er een groot verschil is met de praktijk. Wij advise-
ren je om met de a(n)ios-groep overwerk te bespreken met de 
opleider c.q. werkgever om samen te zoeken naar een passende 
oplossing. Het kan zijn dat je samen tot afspraken komt over de 
vergoeding van overwerk, maar een oplossing kan ook zijn dat 
het werk anders georganiseerd gaat worden zodat overwerk niet 
meer voor hoeft te komen. 

Er zijn twee zaken waar je sowieso rekening mee moet houden. 
1) De opdracht. Vaak ontbreekt de opdracht tot het doen van 
overwerk, waardoor er ook geen recht op vergoeding van over-
werk ontstaat voor aios en anios. 2) Registratie van overuren. Ook 
kennen we praktijkvoorbeelden van a(n)ios die überhaupt geen 
inzicht hebben in hun gewerkte uren, een absolute voorwaarde 
voordat overwerk gecompenseerd kan worden. Zorg ervoor dat 
de uren van overwerk worden vastgelegd.  
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                    Auteur

Commissie Financieel De Jonge Specialist

1 www.dejongespecialist.nl/themabestanden/Nationale%20aios%20enquete%202018_Gezond%20en%20veilig%20werken.pdf
2 cao-ziekenhuizen.nl/cao-ziekenhuizen-2017-2019
3 www.nfu.nl/img/pdf/19.2084_Uitgave_2019_-_Cao_umc_NL_2018-2020_v8.pdf
4 www.ggznederland.nl/cao
5 www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2011/07/08/arbeids-en-rusttijden-voor-artsen-en-arts-assistenten/brochure-arbeidstijden-artsen-en-arts-assistenten.pdf

Overwerk als anios en aios: declaratie en compensatie

VAN REGISTRATIE NAAR COMPENSATIE
Bij de Interne Geneeskunde van het Jeroen Bosch  
Ziekenhuis (Den Bosch) worden alle roosters door de  
afdelingssecretaresse in een digitaal urensysteem ver- 
werkt. Dit kunnen de arts-assistenten inzien en ook  
wijzigen, als zij bijvoorbeeld invallen bij een dienst.  
De ingevulde uren worden automatisch verwerkt in  
de vakantie-uren of het salaris.

Wij zijn op zoek naar ervaringen 
van a(n)ios met overwerk: 
hebben jullie een goed overzicht 
van jullie gewerkte uren? Wat zijn 
jullie mogelijkheden voor over-
urenregistratie? En misschien nog 
wel het belangrijkste: registreren 
jullie daadwerkelijk overuren en 
worden deze vergoed? Deel jouw 
ervaring door ons te mailen via 
info@dejongespecialist.nl. Wij 
gebruiken deze best practices om 
andere a(n)ios te helpen via onze 
mediakanalen. 

Wil je meer weten over de  

compensatie voor overwerk, 

bekijk dan eens de brochure 

Arbeidstijden voor aios en anios 

van De Jonge Specialist. Hierin 

staan alle regels op een rij

15%

30%

89%
krijgt daarvoor geen  
compensatie in tijd of geld

Per week wordt er gemiddeld
8 uur overgewerkt

weet niet of hun rooster
voldoet aan de Arbeidstijdenwet

kan vaak of altijd aan het einde  
van een werkdag naar huis
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Gezond en Veilig werken is een speerpunt voor De Jonge Specialist. Directe aanleiding hiervoor was 
de alarmerende uitkomst van onze enquête hierover in 2018. Wij constateerden een stijging van 
klachten passend bij een burn-out en een daling in bevlogenheid van de respondenten ten opzichte 
van 2015. Wat is hiervan de oorzaak en hoe zorgen we ervoor dat deze zorgwekkende trend zich niet 
doorzet, maar juist omkeert? Tijd voor een update! 

Auteurs: Sanne Jansen en Charlotte Boateng, bestuursleden De Jonge Specialist 
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Van  
burn-out  

naar  
bezieling

Update gezond 

en veilig werken 
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Begin dit jaar formuleerde De Jonge 
Specialist (DJS) een statement 
rondom gezond en veilig werken: 

‘Elke arts-assistent in Nederland hoort te 
werken in een cultuur waarin men elkaar 
kan aanspreken, respecteert en juist be-
jegent, waarin rekening wordt gehouden 
met de afhankelijke positie van arts-assis-
tenten die in opleiding zijn of juist willen 
komen. Formatie, roostering, productie en 
arbeidsomstandigheden zijn zo inge-
richt en op elkaar afgestemd dat dit het 
opleidingsklimaat ten goede komt en dat 
de arts opgeleid wordt tot een hoogwaar-
dige medisch specialist die klaar is voor 
de toekomst en in staat is kwalitatieve en 
patiëntveilige zorg te leveren.’
Na onze mediacampagne eind 2018 zijn 
de resultaten van de enquête serieus 
opgepakt door onder andere Minister voor 
Medische Zorg en Sport Bruno Bruins, 
zoals te lezen in een reactie in Medisch 
Contact.1 Ook hij onderstreept dat on-
regelmatige werktijden en af en toe wat 
overwerk erbij horen, maar dat structureel 
overwerk zorgelijk is. DJS pleit voor strikte 
naleving van de CAO en Arbeidstijdenwet 
(ATW) en vindt het juist aanbieden en 
naleven van gepaste en heldere contracten 
vanzelfsprekend. Dat dit in de praktijk vaak 
niet zo is, blijkt uit de meldingen die DJS 
binnen krijgt vanuit het AIOS Meldpunt, 
en is een zorgelijke ontwikkeling. Ander-
zijds kan een a(n)ios een perfect rooster 
hebben, maar als deze in een groep werkt 
waar een onveilige cultuur heerst, geen 
plek is voor autonomie of persoonlijke ont-
wikkeling, zal deze alsnog een verhoogd 
risico hebben op burn-out. 

Beschikbaarheidsbijdrage
Zowel naleven van wet- en regelgeving  
als creëren van een werkvloer waar elke 
a(n)ios aan zijn of haar trekken komt, is een 
gedeelde verantwoordelijkheid van zieken-
huizen, vakgroepen, opleiders en a(n)ios. 
DJS is van mening dat met het aannemen 
van een anios, aios of arts-onderzoeker 
de Raad van Bestuur een verantwoorde-
lijkheid aangaat om te zorgen voor goede 
werkomstandigheden. Daarnaast geldt 
specifiek voor aios dat de opleidingszie-
kenhuizen per aios ongeveer 130.000 euro 
per jaar aan beschikbaarheidsbijdrage 
ontvangen om aios op te leiden. Slechts 
enkele ziekenhuizen kunnen volledig of 
voor een groot deel aangeven hoe zij de 
beschikbaarheidsbijdrage besteden. Het 
baart ons zorgen dat er weinig transparan-
tie is over de besteding van deze subsidie 
en de manier waarop deze bijdraagt aan 
de opleiding van de aios. 
Met het aannemen van deze bijdrage 
accepteren werkgevers een belangrijke 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor 
optimale leeromstandigheden. Immers, als 
er geen draagkracht is op het niveau van 
de Raad van Bestuur, zal een opleider snel 
met lege handen staan. 

Gesprekken met Raden van 
Bestuur
Begin 2019 heeft De Jonge Specialist daar-
om de Raden van Bestuur van alle UMC 
en STZ-ziekenhuizen uitgenodigd voor 
een bestuurlijk overleg waarbij ook zoveel 
mogelijk de arts-assistentenverenigingen 
(AAV) zijn betrokken. Deze gesprekken 
hebben niet alleen het doel om specifieke 
problemen binnen de instellingen te be-
spreken, maar ook om goede voorbeelden 
te verzamelen die we kunnen delen met 
onze achterban en andere ziekenhuizen.  
Met de Raden van Bestuur spreken we 
over de verschillende problemen die we 
hebben gesignaleerd waaronder een 
toename van burn-out klachten, hoge 
werkdruk en structureel overwerk, moeite 
met individualisering en differentiatie, een 
gebrek aan autonomie en een disbalans 
tussen werk en privé. Dat uiteindelijk 1 op 
de 6 aios stopt met de opleiding bena-
drukt de ernst van de situatie. Inmiddels 
zijn wij in 25 van de 34 ziekenhuizen 
hartelijk ontvangen, vaak door de Raad 
van Bestuur, soms door bijvoorbeeld een 
Centrale Opleidingscommissie (COC) of 
decaan. De volledige resultaten presen-
teren we halverwege 2020 nadat we alle 
ziekenhuizen hebben gesproken. Opval-
lend aan de reeds gevoerde gesprekken 
is dat over het algemeen de geschetste 
problematiek wordt herkend en erkend, 
maar dat de mate waarop hier actie aan 
gekoppeld wordt erg uiteenloopt. Er is 
absoluut een wil om de situatie van a(n)ios 
te verbeteren, maar men weet echter niet 
altijd hoe dit te doen. Er zijn geweldige 
initiatieven: 

NA ONZE MEDIA- 

CAMPAGNE IN 2018  

ZIJN DE ENQUÊTE-

RESULTATEN 

SERIEUS OPGEPAKT



16 17

www.dejongespecialist.nlDe Jonge Specialist – december 2019

• beroepsbelangen •• beroepsbelangen •

•  een pilot waarin elke arts-assistent een 
coach krijgt, 

•  extra rooster checks waardoor regels en 
wetten beter worden gehandhaafd

•  een portfolio voor anios waarin zij al op-
gedane werkervaring kunnen plaatsen. 

In sommige ziekenhuizen zien we dat de 
Raad van Bestuur of COC geregeld over-
leg heeft met de AAV in het ziekenhuis. 
Anderzijds zijn er helaas ook bedroevende 
signalen, zo vond men in 1 ziekenhuis dat 
burn-out een generatieprobleem is en 
besteedt hier dan ook geen aandacht aan; 
of ziekenhuizen die het vanzelfsprekend 
vinden dat bij langdurige uitval van een 
collega de aios-groep de extra dienst- 
belasting die hieruit voortkomt wel onder-
ling opvangt. 
Opvallend in deze gesprekken is dat de 
verantwoordelijkheid voor de praktische 
uitvoering van differentiatie in de oplei-
ding in veel gevallen volstrekt onduidelijk 
is: de Raden van Bestuur wijzen naar de 
vakgroep, de opleidingsregio (OOR), of de 
aios zelf waardoor de aios maar moeilijk 
weet wat de mogelijkheden zijn of waar 
hij of zij aan toe is. In de praktijk blijkt dat 
de bedrijfsvoering vaak leidend is. Dit 
leidt ertoe dat de inhoud van de opleiding 
vaak niet centraal staat en dat van aios 
wordt verwacht dat zij zelf de regie nemen, 
terwijl zij in de praktijk hier vervolgens 
geen vrijheid voor krijgen. Dit is bij uitstek 
een factor die veel stress veroorzaakt bij 
ouderejaars aios. Met de afname van het 
aantal opleidingsplaatsen zien we dat de 
assistentengroep kleiner wordt, waarbij 
vaak alsnog wordt verwacht dat er een 
sluitend dienstrooster is. Vooral kleinere 
aios-groepen zijn met name hierin kwets-
baar. De bedrijfsvoering mag volgens ons 

echter niet boven de kwaliteit en inhoud 
van de opleiding gaan. In onze gesprekken 
noemen Raden van Bestuur de staf primair 
verantwoordelijk voor het gezond rooste-
ren en goed uitvoeren van diensten. Echter 
maar weinig specialisten lijken voornemens 
om daadwerkelijk voorwacht te gaan doen; 
wie lost dit dan op? 

Mogelijke oplossingen
• Bespreek dienstenbelasting 
Niet bedrijfsvoering moet leidend zijn 
maar kwaliteit van de opleiding. Daarnaast 
vindt DJS dat diensten moeten bijdragen 
aan de opleiding. Wij sporen de junior 
wetenschappelijke verenigingen aan om 
met de wetenschappelijke verenigingen 
een maximaal dienstpercentage in hun 
opleidingsplannen vast te leggen. Zo is bij 
krapte in bezetting duidelijk hoeveel dienst 
er maximaal van hen gevraagd kan worden 
zodat belangrijke opleidingsmomenten 
gewaarborgd blijven. DJS bespreekt 
problemen en goede voorbeelden met 
opleiders via de raad opleiding van de 
Federatie Medisch Specialisten om de 
implementatie hiervan te realiseren. 

• Naleving wet- en regelgeving 
De Jonge Specialist is van mening dat alles 
begint met naleving van de wet- en regel-

geving zoals we die in Nederland gelukkig 
goed hebben vastgelegd. Het is dus  
cruciaal dat a(n)ios zelf ook goed weten 
hoe deze regelgeving in elkaar steekt. 
Ziekenhuizen zijn primair verantwoordelijk 
voor het naleven van regelgeving en riske-
ren een hoge boete bij overtredingen. DJS 
trekt hierin op met de Inspectie voor Socia-
le Zaken en Werkgelegenheid. Wij roepen 
iedereen dan ook op die helaas in een 
situatie zit waarbij zijn of haar rooster de 
regels overschrijdt, dit bij ons te melden. 

• Meer inzicht in beschikbaarheidsbijdrage 
Sinds het opleidingsakkoord tussen VWS 
en veldpartijen in 2013 worden er jaar-
lijks minder artsen tot medisch specialist 
opgeleid en wordt er gestreefd naar een 
verkorte opleidingsduur door individualise-
ring van de opleiding. Om dit te realiseren 
zal de beschikbaarheidsbijdrage, het geld 
dat elke aios heeft vanuit de overheid om 
zijn of haar opleiding te realiseren, slim 
moeten worden ingezet. De Nederlandse 
Zorgautoriteit doet momenteel onderzoek 
naar de kostprijs van het opleiden van 
een aios. Wij hopen dat hiermee meer 
inzichtelijk wordt of het bedrag toereikend 
is en hoe het besteed wordt. Door met hen 
samen te werken helpen wij de behoeftes 
inzichtelijk te krijgen van onze achterban. 

• Van burn-out naar bezieling  
In het licht van de geschetste problemen 
en uitdagingen binnen ons werk blijft het 
extra belangrijk om de positieve kanten 
van ons vak zo goed mogelijk te bena-
drukken. Wij hebben een zeer bijzonder 
beroep in een belangrijke en maatschap-
pelijk relevante sector. Naast alle drukte 
en de dagelijkse zorgen moeten we niet 

vergeten hoe belangrijk het is om onze 
bevlogenheid te houden en te blijven 
ontwikkelen. Tenslotte is dit de belangrijk-
ste factor in het voorkomen van burn-out. 
DJS onderstreept het belang van fitte 
dokters door bijvoorbeeld dit thema 
centraal te zetten op het DJS Congres van 
27 september jl. DJS vindt het een goede 
ontwikkeling dat steeds meer organisaties 
het behoud van werkplezier in de zorg een 
belangrijk thema vinden. Wij kijken dan 
ook terug op een geslaagde kick-off van 
het project Zin in Zorg op 20 november jl., 
in samenwerking met de LAD, VvAA en 
LOVAH dat inhoudelijk wordt gesteund 
door de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd. Hierin trekken we samen op in de 
strijd voor werkplezier en mentaal fitte 
dokters die hoogwaardige patiëntenzorg 
kunnen bieden.  

• Zelfontwikkeling en coaching 
Het is duidelijk dat er een cultuuromslag 
nodig is binnen de ziekenhuizen, waarin 
persoonlijke ontwikkeling een centrale plek 
heeft. Het is algemeen bekend dat er veel 
op jonge professionals af komt, waardoor 
het van groot belang is om hun draag-
kracht te vergroten. In het bedrijfsleven is 
dit al een hele tijd normaal: een coach ter 
ondersteuning van professionele en per-
soonlijke ontwikkeling. Wij zijn van mening 
dat coaching kan bijdragen om a(n)ios te 

helpen medisch leiderschap te ontwikke-
len, te leren reflecteren en te ontdekken 
wat zijn of haar persoonlijke hulpbronnen 
zijn. Wij pleiten ervoor dat Raden van 
Bestuur coaching mogelijk maken voor 
a(n)ios omdat zij ons standpunt delen dat 
coaching daadwerkelijk een positief effect 
heeft op het functioneren van a(n)ios en 
daarmee op de kwaliteit van zorg die in het 
ziekenhuis wordt gegeven. 
Omdat instellingen voor anios geen 
beschikbaarheidsbijdrage ontvangen, 
en de anios geen opleidingsplan heeft, 
krijgt de anios in de meeste gevallen geen 

vergoeding voor coaching. Terwijl juist ook 
bij deze groep aandacht moet zijn voor 
begeleiding en de mogelijkheid voor het 
bijhouden van de ontwikkelde competen-
ties in een portfolio. Daarnaast is het net 
zo belangrijk dat deze jonge arts zijn of 
haar carrière naar wens kan vormgeven als 
een aios. DJS behartigt nadrukkelijk ook 
de belangen van de anios en heeft hier in 
de gesprekken met de Raden van Bestuur 
ook specifiek aandacht voor gevraagd. 
Werk met ons samen! 
Een cultuurverandering vraagt om inzet 
van alle betrokken partijen, dus ook van 
jou. Je kunt al bijdragen door onderwer-
pen als werkdruk en individualisering 
bespreekbaar te maken binnen de groep 
waarin je werkzaam bent. Dit hoef je niet 
alleen te doen. Neem vooral contact op 
met de arts-assistentenvereniging van 
jouw instelling of bekijk met jouw eigen 
a(n)ios-groep wat jullie kunnen doen. We 
roepen je ook op om je vooral aan te slui-
ten bij landelijke of lokale initiatieven die 
werken aan betere werkomstandigheden 
voor a(n)ios. Uiteraard blijven ook wij ons 
hardmaken voor de werkomstandigheden 
voor alle a(n)ios in Nederland. Jullie hulp is 
hierbij hard nodig, want alleen met elkaar 
kunnen we zorgen voor verandering.  

Figuur 1: een ingevuld Job 
Demands-Resources-model: 
relatie tussen verschillende 
factoren welke van invloed 
kunnen zijn op energieniveau 
en beleving op de werkvloer 
zoals dit voor een a(n)ios geldt 
(ingevuld n.a.v. uitkomsten 
enquêtes 2015 en 2018). Niet 
alle stressoren liggen binnen 
de cirkel van invloed (Stephen 
Covey) van de a(n)ios zelf en 
dus zullen er altijd factoren zijn 
die stress opleveren en leiden 
tot een laag energieniveau. 
Leiderschap, coaching, inter-
visie en mentoraat helpen 
het vergroten en inzetten van 
persoonlijke hulpbronnen en 
hiermee het energieniveau 
verbeteren. Belangrijk is 
te realiseren dat een hoog 
energieniveau niet alleen beter 
is voor de a(n)ios zelf maar juist 
ook voor de uitkomsten van de 
organisatie: patiëntenzorg dus!  

1  www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ 

bruins-hoge-werkdruk-aniossen-zorgelijk.htm

HET IS CRUCIAAL DAT 

A(N)IOS ZELF OOK 

GOED WETEN HOE DE 

REGELGEVING  

IN ELKAAR STEEKT

WIJ PLEITEN  

ERVOOR DAT  

RADEN VAN 

BESTUUR COACHING 

VOOR A(N)IOS  

MOGELIJK MAKEN

Energiebronnen:
• Persoonlijke groei & ontwikkeling
• Veilig werkklimaat
• Goede band collega’s
• Autonomie/uitdaging
• Goed salaris

Stressoren:
• Geen mogelijkheid differentiatie

• Onveilige cultuur

• Hoge dienstbelasting/overwerk

• Emotionele belasting

• Werk-privé disbalans

Bevlogen a(n)ios
• Goed voor de a(n)ios
•  Goed voor uitkomsten  

organisatie (vakgroep,  

ziekenhuis etc…)

Opgebrande a(n)ios
• Uitval t.g.v. burn-out

• Slechte uitkomsten organisatie

FACTOREN ENERGIE UITKOMST

Leiderschap
Coaching
Intervisie
Mentoraat

Persoonlijke  
hulpbronnen:
• Flexibiliteit
• Grenzen stellen
• Zelfvertrouwen 
• Etc…

Heb je zelf goede voorbeelden?
       De Jonge Specialist is benieuwd naar andere 

goede voorbeelden van ziekenhuizen en hoe 
zij zorgen voor een gezond en veilig werk- en 
leerklimaat. Heb jij een goed voorbeeld  
          van jouw instelling? Laat het ons 
         weten via info@dejongespecialist.nl!

Vragen
Wil je weten of jij een rooster hebt conform de regels? 
Gebruik de roostercheck van DJS. Kijk op onze website 
www.dejongespecialist.nl

Heb je vragen over de werkomstandigheden in jouw 
instelling, mail dan naar info@dejongespecialist.nl of bel 
met het DJS Meldpunt via 088 1344 122.
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Help, de dokter 
verzuipt!

‘Let’s face it, millennials. Jullie zijn genaaid’, stelde Menno de Bree, docent filosofie en ethiek bij het 
UMCG en columnist voor het Financieel Dagblad, onlangs in een column. Eerder beweerde hij al in 
zijn bijdrage aan de bundel ‘Wat is er met de dokter gebeurd?’ dat de combinatie van dokterschap 
en geluk een lastige is. Omdat veel jonge specialisten millennial zijn en omdat we allemaal graag  
gelukkig willen worden, voelde de redactie zich aangesproken. We belden met De Bree. Hoe ziet hij 
de toekomst voor millennial-dokters?

Auteur: Annemarije Udo, aios gynaecologie

– en uitbetaling in termen van maatschappelijke 
erkenning en van binnenuit gevoelde zingeving veel 
minder zeker dan vroeger.”

MILLENNIALSTRESS
“Voor millennials geldt dan ook nog dat zij zijn 
ingepeperd met het idee dat je zelf verantwoor-
delijk bent voor je eigen geluk. Dat geluk kun je 
bovendien niet opeisen simpelweg ‘omdat je dokter 
bent’. Je moet dat elke dag weer van binnenuit 
waarmaken. Met anderen woorden: je moet niet 
alleen dokter worden, maar ook dokter op jouw 
eigen, authentieke manier. En dat authenticiteits- 
ideaal vormgeven is wel lastig in een starre orga-
nisatie waarin iedereen ook nog eens hetzelfde 
uniform draagt. 
Ook recent is het idee dat je niet alleen moet slagen 
als dokter, maar ook als partner, vader, moeder, 
vriend of vriendin en weet ik niet wat. Vroeger was  
er veel meer een hiërarchie in waarden: als je een 
goede dokter was, mocht je elders wat laten vieren. 

 Eerder voelde journalist Ilse Kleijne de filosoof 
al aan de tand voor Medisch Contact. In het 
interview ‘Gelukkige artsen bestaan niet’ ad-

viseert De Bree artsen in opleiding nog eens goed 
na te denken over hun carrière-plannen. We vragen 
hem om een toelichting op die uitspraak. “Qua 
geluk ben ik tamelijk pessimistisch,” zegt De Bree. 
“Ook als dokter ben je eigenlijk meer bezig met het 
verminderen van ellende dan met het vermeerderen 
van geluk. Misschien is zo-weinig-mogelijk-ongeluk-
kig zijn het hoogst haalbare en is de mens niet echt 
gemaakt voor meer. Maar zelfs als je mijn uitgangs-
punt niet deelt, lijkt het me tamelijk evident dat het 
leven van een jonge arts van, zeg, begin dertig, 
buitengewoon ingewikkeld is.
Wat volgens mij nog te weinig begrepen wordt is 
dat de stress van jonge dokters verschillende niveaus 
kent. Ten eerste is daar het niveau van competen-
tie-stress: je moet het vak onder de knie krijgen en 
leren omgaan met tijdsdruk, grote verantwoordelijk-
heden, kwetsbare mensen, complexe organisaties et 
cetera. Het gaat erom dat je weet wat je moet doen 
en hoe je dat moet doen. Leuk, maar ook lastig. 
Deze vorm van stress is het meest zichtbaar en ook 
het makkelijkst aan te pakken. Voor alles is wel een 
cursus.”
“Daaronder zit het niveau van identiteits-aanpassing. 
De persoonlijkheid die je hebt als je de werkvloer 
opkomt, voldoet namelijk niet. Je moet een pro-
fessionele identiteit ontwikkelen: je leert dat ijverig 

en nuttig zijn worden gewaardeerd, dat je hoge 
standaarden moet hanteren, dat je je zeer verant-
woordelijk moet voelen en dat je je controleerbaar 
moet opstellen. Dat kan ook vaak niet anders, 
gezien de aard van je werk. 
Maar aan de andere kant vlakt die professionele 
identiteit ook af: je moet steeds meer passen binnen 
die zorgorganisatie, want dan ben je het meest 
efficiënt. Ik plaag dokters wel eens dat zij vanuit 
managementperspectief perfect worden opgeleid: 
jullie zijn over het algemeen keu-ri-ge mensen, zul-
len nooit jullie patiënten in de steek laten. Dokters 
blaffen wel, maar bijten zelden. En jullie zullen altijd 
proberen om problemen zelf op te lossen. Ideaal! 
Maar ik merk ook dat het tot vervreemding leidt. 
Dokters herkennen zichzelf niet meer in hun werk. 
Let maar eens op het geklaag over de bureaucratie. 
Deze vorm van stress is ingrijpender dan compe-
tentie-stress en ook nog eens veel moeilijker te 
adresseren. Dit levert dan weer stress op op het 
allerdiepste niveau: het niveau van de zingeving – 
de vraag of je een leven leidt dat de moeite waard 
is. Hier speelt vooral voor jonge dokters een aantal 
kwesties door elkaar. Zo op het eerste gezicht vol-
doet het dokterschap aan een tweetal voorwaarden 
van zinvol werk: je doet iets wat verder reikt dan je 
platte eigenbelang (je helpt mensen) en het doet er-
toe dat jíj daar staat. Dat vinden we belangrijk. Maar 
ook hier knaagt er weer iets aan de achterkant. Ten 
eerste is de investering die je moet plegen enorm 

Die vlieger gaat niet meer op. Dat levert niet alleen 
praktische stress op (hoe houd ik alle ballen in de 
lucht), maar ook een permanent gevoel van kwets-
baarheid en tekort schieten, en de twijfel of je toch 
niet een andere keus had moeten maken. Ik denk 
dat het wat dat betreft nu veel lastiger is om twinti-
ger te zijn dan, pakweg, twintig jaar geleden. Er zijn 
nu meer vormen van stress waar je mee te dealen 
hebt, die ook nog moeilijker te hanteren zijn.”

OMARM JE MIDDELMATIGHEID
Ziet De Bree een oplossing voor dit alles? “Als deze 
analyse klopt, en ze is natuurlijk heel grof geschetst, 
dan is het ook wel duidelijk dat er geen recept is 
voor snelle genezing, juist ook omdat bijvoorbeeld 
dat authenticiteitsideaal zo diep in de cultuur veran-
kerd zit. Je invloed als individu is beperkt. Maar je 
kunt wel wat. Het helpt al om een beetje een gevoel 
te ontwikkelen voor de tragiek van je situatie. Als je 
niet uitkijkt stel je zo hoge eisen op parallel lopende 
levensterreinen, dat je het nooit goed genoeg zal 
doen. Dat is al stressvol. Als je dan ook nog gaat 
vinden dat dat jij dat allemaal had moeten kunnen 
fixen, dan lijkt me dat een recept voor burn-out. Wat 
dat betreft lijken we op honden die constant rondjes 
blijven draaien om zichzelf in de staart te bijten. Ik 
zou zeggen: wees aardig voor jezelf en omarm je 
middelmatigheid. Kost niets en misschien helpt het 
je om ergens die cirkel te doorbreken.” 

ER ZIJN NU MEER VORMEN VAN STRESS 

WAAR JE MEE TE DEALEN HEBT DAN 

PAKWEG TWINTIG JAAR GELEDEN
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De Jonge Specialist – september 2019

Hoe kunnen we de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en 
kwalitatief hoogstaand houden, waarbij kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal 
blijft staan? Houdt deze vraag jou ook bezig? De Jonge Specialist biedt middels 

de DJS Academie een platform voor workshops, opleidingen of leergangen die je 
klaarstomen tot dokter, leider en innovator van de toekomst. 

DJS academie

• opleiding • 21

Kijk voor meer cursussen zoals ‘Leergang medisch leiderschap’ of ‘Basiscursus ziekenhuismanagement’ op de website. 
En wil je nog geen opleiding, leergang of cursus volgen, maar wel direct aan de slag? De anios-commissie, DJS congres, 
magazineredactie en commissie financieel worden gevuld met enthousiaste en gemotiveerde a(n)ios. Kijk op onze website 
voor meer informatie.

 TOPCLASS  
‘MEDISCH ONDERWIJS’  

 TOPCLASS  
‘INNOVATION IN CARE’
Samen met het Radboud UMC 
wordt opnieuw een tweetal Topclas-
ses georganiseerd. Bij de Topclass 
medisch onderwijs begeleidt een 
groep van inhoudsdeskundigen en 
onderwijskundigen de leergang 
waarbij Theorie, Design en Perfor-
mance belangrijke pijlers zijn. Je 
krijgt een stoomcursus basiskennis 
over onderwijs, opleiden en leren 
en je zet tijdens de leergang een 
leerinterventie op en rapporteert 
hierover tijdens de afronding. Bij de 
topclass Innovation in Care start je 
direct met een eigen project op het 
vlak van Kwaliteit, Veiligheid en/of 
Innovatie (kv-project). Je bereidt je 
hierop voor door contacttijd in de 
vorm van modulebijeenkomsten, 
zelfstudie en de uitvoering van je 
persoonlijk leerplan. Innoveren kun 
je leren!

 OPLEIDING  
CLINICAL BUSINESS  
ADMINISTRATION
Dit is een compacte en intensieve 
leergang voor jonge professionals 
die De Jonge Specialist in sa-
menwerking met TIAS School for 
Business and Society organiseert. 
Het is een volledige leergang op 
het gebied van management in 
de gezondheidszorg. De leergang 
is bedoeld voor jonge zorgpro-
fessionals met de ambitie de 
gezondheidszorg te verbeteren en 
innovaties in de zorg te realiseren. 
Het biedt de meest up-to-date we-
tenschappelijke kennis en inzichten 
over clinical leadership, de finan-
ciering van de gezondheidszorg, 
governance, kwaliteit, veiligheid en 
innovatie in de gezondheidszorg.

Haal het beste uit jeZelf

 AIOS TALENTENKLAS 
2020
Deze leergang wordt verzorgd door 
de Academie voor Medisch Specia-
listen en start met een assessment 
over jouw werk- en leiderschapsstijl. 
Hierna volg je vier modules van 
drie dagdelen en volg je workshops 
‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Effec-
tief communiceren, beïnvloeden & 
conflicthantering’. Centraal staat 
de eigen ontwikkeling, het vergro-
ten van kennis, visieontwikkeling 
en het leren van de ervaring van 
anderen, zowel van de docenten als 
van je medecursisten. Hoe gebruik 
jij innoverend leiderschap om de 
patiënt op een efficiënte manier 
beter maken? Leer het tijdens de 
Talentklas 2020!

Volgens de officiële definitie bestaat geluk uit 
een aantal componenten: cognitief, gevoel 
van voldoening, en een positief dan wel 

negatief affect. Naast dat het een prettig gevoel 
geeft, heeft gelukkig zijn ook invloed op je levens-
verwachting, je cardiovasculaire gezondheid en je 
immuunsysteem. Daarnaast beschermt geluk ook 
tegen geheugenproblemen.
Voor veel mensen is geluk het ultieme levensdoel. 
Maar wordt dit doel ooit bereikt? Wat maakt je ge-
lukkig? Met andere woorden, waar moet je je tijd en 
energie in steken?  Een onderzoeksgroep in Harvard 
zette een enorme studie op in 1939-1942, waarbij 
724 mannen gedurende 75 jaar werden gevolgd. Er 
waren twee groepen: studenten van Harvard en jon-
gens uit achterstandswijken. Ze werden elke twee 
jaar geïnterviewd waarbij gevraagd werd naar werk, 
hun thuisleven en hun gezondheid.
Jongvolwassenen bleken de volgende levensdoe-
len hebben: rijk worden, beroemd worden, of ze 
stelden hun prioriteit in hun carrière. Wat bleek? De 
belangrijkste factor voor jezelf gelukkig voelen had 
daar niets mee te maken, dat bleek namelijk een 
gelukkige relatie. De onderzoekers zagen dat de 
groep die eenzaam was (een op de vijf mannen) een 
slechtere gezondheid had rond 50-jarige leeftijd. 
Het gaat daarbij niet om de hoeveelheid vrienden, 
maar om de kwaliteit van de relatie. Een ‘high 
conflict marriage’ was daarbij zelfs slechter voor de 
gezondheid dan een scheiding.

Het gevoel van geluk is ontstaan in de evolutie. 
Onze hersenen zijn inmiddels drie keer zo groot 
geworden en hebben zelfs hele nieuwe structuren, 

zoals de prefrontale cortex. Hiermee kunnen we 
‘voorspellen’ waar we wel of niet gelukkig van wor-
den, zoals het idee van de loterij winnen. Maar deze 
voorspeller heeft een zogenaamde impact bias: er 
wordt veel meer gewicht gehangen aan toekomsti-
ge negatieve dan aan positieve gebeurtenissen. Bij 
navraag aan mensen die de loterij hebben gewon-
nen en mensen die parapleeg zijn geworden blijkt 
dat zij een jaar na dato even gelukkig zijn met hun 
leven. Hoe komt dat? 
Het antwoord is synthesized happiness. Dit kun je 
zien als een psychologisch immuunsysteem waarbij 
je tevreden kunt zijn over een negatieve ervaring. 
Het gaat met name om gebeurtenissen waar je zelf 
geen invloed op hebt, een bekend bijvoorbeeld is 
het beëindigen van een relatie door je partner. Je 
accepteert iets wat je niet kunt veranderen en wordt 
zo gelukkiger in je leven. Je eigen toekomst kiezen 
is dan ook het tegenovergestelde van synthesized 
happiness. 
Er is een experiment gedaan waarbij proefperso-
nen vijf foto’s moesten kiezen waarvan ze er eentje 
mochten houden. De ene groep moest zich direct 
bij de keuze neerleggen, terwijl de andere groep 
zich nog een aantal dagen kon bedenken. De 
proefpersonen uit de eerste groep bleken veel blijer 
te zijn met hun foto, terwijl de mensen uit tweede 
groep maar bleven twijfelen of ze de goede foto 
gekozen hadden, ook nadat de bedenktijd over 
was. “The unanticipated joy of being totally stuck.” 
En het interessantste van alles: als de proefperso-
nen van tevoren mochten kiezen in welke groep ze 
zaten, hadden ze gekozen voor de groep die nog 
bedenktijd had. We kunnen ons eigen geluk dus 
niet voorspellen.
Synthesized happiness maakt net zo gelukkig als 
‘echt’ geluk. Onze verlangens en zorgen doen er 
dus niet zo veel toe, omdat we ons eigen geluk 
‘maken’ door ons psychologische immuunsysteem. 
Daarmee worden we minder afhankelijk van onze 
positieve ervaringen, en kunnen we dus gelukkig 
zijn zonder de loterij te winnen.  

Waar word je gelukkig van? Is dat van eindelijk die opleidingsplek bemachtigen, de loterij winnen? Je 
patiënt die al drie maanden in het ziekenhuis ligt naar huis laten gaan? Of je eigen kind dat naar je lacht? 

Zijn het dingen die je overkomen, of is het mogelijk je eigen geluk te creëren?

Artificial Happiness

                    Auteur

Desiree van den Hondel,  

aios chirurgie

DE BELANGRIJKSTE FACTOR VOOR JEZELF

GELUKKIG VOELEN HEEFT NIETS TE MAKEN 

MET RIJK OF BEROEMD WILLEN WORDEN
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We associëren de feestdagen met grote hoeveelheden lekker  
eten en drinken. Een goed moment om in te zoomen op de  
minder gezellige gevolgen: ernstig overgewicht. 

Auteur: Jony van Hilst, aios chirurgie 

 O
besitas, gedefinieerd als 
een body mass index (BMI) 
van 30 of hoger komt steeds 
vaker voor in Nederland. Naar 

schatting kampt meer dan 14 procent van 
de volwassenen met obesitas en het is een 
van de weinige aandoeningen waar we 
allemaal mee te maken krijgen tijdens de 
opleiding. 
Obesitas is gerelateerd aan veel ver-
schillende andere ziekten, zoals diabetes 
mellitus type 2, hypertensie, cardiovas-
culaire ziekten, kanker, artrose en zelfs 
fertiliteitsproblemen. Het probleem is 
groot, brengt veel zorgkosten met zich 
mee en is lastig te behandelen. Dit laatste 
komt vooral doordat het ontstaan van 
obesitas niet alleen afhankelijk is van de 
bekende factoren: meer eten en niet ge-
noeg bewegen, er spelen ook veel andere 
factoren een rol. Je kunt hierbij denken aan 
het microbioom, medicatie, slaap, geneti-

co-morbiditeit
•  Minimaal 5 jaar een BMI van >30
•  Leeftijd: minimaal 18, maximaal 65 jaar
•   Operatie is een last resort behandeling: 

minimaal 6 maanden durende afval-
poging onder begeleiding van een 
deskundige

•   Voldoende begrip van de ingreep en ge-
volgen en motivatie voor de behandeling

•   Bereidheid om minstens 5 jaar onder 
medische controle te blijven

•   Bereidheid om levenslang dagelijks  
vitaminepreparaten te slikken

Patiënten komen niet in aanmerking als 
er sprake is van:
•   Instabiele psychiatrische aandoening 
•   Eetstoornis (Boulimia,  binge-eating)
•   Verslavingsproblematiek 
•    Onvoldoende sociaal netwerk (als  

patiënten onvoldoende voor zichzelf 
kunnen zorgen)

sche factoren en stress. Over het algemeen 
geldt: hoe hoger het BMI, hoe groter de 
gezondheidsrisico’s.

Sinds 1993 bestaat de Nederlandse Obe-
sitas Kliniek (NOK), een gespecialiseerd 
centrum voor de behandeling van pati-
enten met ernstig overgewicht/morbide 
obesitas. Inmiddels bestaat deze kliniek 
uit negen locaties door het hele land waar 
meer dan 4.000 nieuwe patiënten per jaar 
behandeld worden.  Het grootste deel 
van deze patiënten wordt behandeld met 
een bariatrische operatie. Deze operatie 
is slechts een ‘klein’ onderdeel van de 
behandeling, patiënten volgen bij de NOK 
een uitgebreid leefstijlprogramma, meestal 
in een groep. Deze behandeling wordt 
uitgevoerd door een uitgebreid team aan 
professionals: een arts/verpleegkundig 
specialist, psycholoog, diëtist en zelfs een 
bewegingsdeskundige werken in de klinie-

Hoe gaat het in zijn werk?
Na verwijzing wordt eerst bekeken of 
patiënten voldoen aan de criteria voor 
behandeling. Vervolgens worden patiën-
ten uitgenodigd voor een oriënterende 
groepsvoorlichting. Tijdens deze groeps-
voorlichting wordt uitgelegd wat de 
behandeling precies inhoudt en wat er 
verwacht wordt van de patiënt. Een bari-
atrische ingreep is ingrijpend en daarom 
volgen patiënten bij de NOK een lang en 
vooral intensief traject. “Dit is niet bij alle 
patiënten en/of verwijzers bekend, daarom 
staan wij hier zo uitgebreid bij stil,” vertelt 
Monpellier. 
Dit is ook de reden dat veel onderdelen 
in groepsverband plaatsvinden, hierdoor 
vinden deelnemers steun bij elkaar. In 
totaal zijn patiënten ongeveer 5 jaar onder 
behandeling waarbij de eerste 15 maan-
den het meest intensief zijn, het is dus 
belangrijk dat patiënten hier genoeg mo-
tivatie voor hebben. Als patiënten na deze 
voorlichting nog steeds geïnteresseerd zijn 
worden ze vervolgens aangemeld voor de 
screening. 
Tijdens de screening zien patiënten in een 
dagdeel een diëtist, psycholoog, en een 
arts of verpleegkundig specialist werkzaam 
bij de NOK. Tijdens deze screening moet 
het team ook inschatten of een patiënt in 
een groep behandeld kan worden, of dat 
een individueel traject meer passend is. Dit 
multidisciplinaire team bespreekt vervol-
gens de resultaten van de screening en 
besluit of de patiënten worden geaccep-
teerd voor behandeling. 

DE OPERATIE
Na acceptatie worden patiënten, wederom 
in groepsverband, voorgelicht over de 
operatie door de chirurg. Deze voorlichting 
vindt plaatst in het centrum waar daadwer-
kelijk de operatie gaat plaatsvinden, vertelt 

ken. Dit team werkt vervolgens weer samen 
met chirurgen en internisten.

CRITERIA
De criteria om in aanmerking te komen 
voor een bariatrische ingreep zijn duidelijk 
vastgelegd (zie hieronder) en de operaties 
worden alleen vergoed als hieraan gehou-
den wordt. Valerie Monpellier, arts bij de 
NOK, vertelt dat een enkele keer wordt 
overwogen om een uitzondering te maken. 
Het gaat dan meestal om mensen die aan 
de bovengrens van het leeftijdscriterium 
zitten. “We maken alleen nooit uitzonderin-
gen voor patiënten onder de 18 jaar oud.” 

Patiënten komen in aanmerking voor  
behandeling bij de NOK als zij voldoen 
aan de hiervoor internationaal vast- 
gelegde criteria:
•   Morbide obesitas: BMI >40, of een  

BMI van >35 met daarbij ernstige  

Tineke Nijboer, Obesitas verpleegkundige 
in het Obesitas Centrum Amsterdam. 
Na de groepsvoorlichting vindt nog een 
individueel gesprek plaats om na te gaan 
of alle risico’s van de operatie duidelijk zijn, 
wordt besloten welk type operatie plaats 
zal vinden en of de patiënt akkoord is met 
de voorgestelde behandeling. 
Vervolgens begint het voortraject: op een 
vaste dag in de week gedurende zes weken 
worden alle aspecten van de behandeling 
besproken. Hoe en wat kunnen patiënten 
eten na de operatie? Wat voor lichaams-
beweging is goed? Wat verandert er aan 
medicatiegebruik na de operatie? Na deze 
zes weken vindt de operatie zo snel moge-
lijk plaats, hiervoor zijn patiënten wanneer 
alles goed gaat enkele dagen opgenomen 
in het ziekenhuis. 
Hendrik Marsman is een van de chirurgen 
die deze operaties uitvoert in het OLVG 
in Amsterdam. “De bariatrische chirurgie 
kan enorme overlevingswinst geven voor 
patiënten, daarnaast is het operatie-tech-
nisch heel uitdagend. In de afgelopen 
jaren zijn er zoveel nieuwe ontwikkelin-
gen geweest en ik verwacht dat dit in de 
komende jaren door zal gaan en dat maakt 
het uitdagend en interessant.”

NACONTROLE
“Na tien dagen komen patiënten terug 
bij ons ter controle,” vertelt Nijboer, “dan 
verwijderen we de nietjes en controleren 
we of alles goed gaat met de patiënt. 
Ondanks alle voorlichting vooraf zien we 
vaak dat patiënten na de operatie toch nog 
veel extra vragen hebben over wat ze wel 
en niet kunnen eten.”
In aanvulling op het traject bij de NOK 
kunnen patiënten indien nodig na de 
operatie extra contact opnemen met de 
diëtist. Als de operatie en de weken daarna 
goed zijn verlopen hoeven patiënten niet 
meer terug te komen bij de chirurg. Ze 
volgen het groepstraject bij de NOK, en 
hebben daar het eerste jaar na operatie 
elke drie maanden een medische controle 
bij de arts. Tijdens deze controle is onder 
andere aandacht voor (problemen met) 
eten/drinken, gastro-intestinale klachten, 
gewichtsverlies en wordt gekeken of er 
geen vitaminetekorten optreden. Na het 
eerste jaar worden patiënten tot vijf jaar na 
de operatie gecontroleerd bij de NOK. 
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Juridische vragen? 
Bel 088 - 134 41 12

‘Mag mijn opleiding zomaar 
worden beëindigd?’

Aios Stephan stelde ons deze vraag, omdat 
zijn opleider niet tevreden is over zijn functio-
neren. Een opleider mag de opleiding alleen 
goed onderbouwd beëindigen. We adviseren 
Stephan daarom om scherp te krijgen wat hij 
kan doen om zijn functioneren te verbeteren. 
Mocht het tot een opleidingsgeschil leiden, 
dan kan hij van ons advies en juridische 
bijstand krijgen tijdens een procedure. Belang-
rijk is om in zo’n situatie tijdig contact op te 
nemen, want een geschillenprocedure moet 
binnen vier weken worden opgestart. 

Het Kennis- en dienstverleningscentrum is een samenwerking tussen de Federatie Medisch Specialisten 
en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. Wij geven juridisch advies bij onder andere 

arbeidsconflicten, opleidingsgeschillen en MSB-contracten. 

dienstbelasting
A lle artsen in opleiding tot medisch specialist krijgen te 

maken met werkzaamheden in de avond-, nacht- en 
weekenduren (ANW-diensten). Afhankelijk van het type 

opleiding en de ervaring van de aios draagt dit uiteraard bij aan 
de opleiding, maar er is ook een einde aan die leercurve. De 
Jonge Specialist vindt dat dienst doen niet ten koste mag gaan 
van de essentiële opleidingsmomenten overdag. De kwaliteit van 
de opleiding moet leidend zijn.
De dienstbelasting per aios is toegenomen door de verminderde 
instroom. Het is niet de verantwoordelijkheid en de taak van de 
aios om de bedrijfsvoering van de kliniek te waarborgen, ook al is 
de continuïteit van het klinische proces een voorwaarde om een 
kwalitatief hoogstaande opleiding te huisvesten. De inzet van aios 
tijdens diensturen moet daarom zo ingericht zijn, dat dit bijdraagt 
aan een opleidingsklimaat waarin de arts opgeleid wordt tot een 
hoogwaardige medisch specialist die klaar is voor de toekomst. 
De Jonge Specialist heeft een aantal aanbevelingen om je dienst-
belasting evenwichtig in te richten. Verder vind je in dit artikel 
enkele concrete praktijkvoorbeelden.

Zorg dat de dienstbelasting in redelijke verhouding 
staat tot jouw opleidingsmomenten, waarbij je een goede 

balans hebt afgesproken met jouw opleider tussen de leermo-
menten in de dienst versus de leermomenten overdag. 
Afhankelijk van de leermomenten in de dienst kun je een 
bepaalde dienstbelasting vaststellen waarbij je rekening houdt 
met compensatie van dienst. In sommige specialismen zijn hier 
landelijk afspraken over gemaakt die in elke kliniek nageleefd 
moeten worden. Als dit niet zo is, maak deze afspraken dan zelf 
of als gehele aios-groep met de opleider, waarbij dit kan verschil-
len per specialisme en variëren binnen een opleidingskliniek. 
Tip: bespreek met je opleider wat de leermomenten in de 
dienst zijn versus de leermomenten overdag, en bepaal op 
basis daarvan wat het dienstpercentage voor een bepaal-
de periode zou moeten zijn. Dit kan afwijken per fase van de 
opleiding of per stage. Denk hierbij ook aan mogelijk verlies 
van opleidingsmomenten overdag, bijvoorbeeld na een drukke 
bereikbaarheidsdienst of door verlies in continuïteit van je stage.

Zorg dat gemaakte afspraken over dienstbelasting 
gehandhaafd (kunnen) worden. 

Tip: Bereken wat de minimale bezetting is om het dienstrooster 
rond te krijgen, zonder dat jouw opleidingsmomenten (en eventu-
eel vastgestelde maximale dienstbelasting) in het geding komen. 
Gebruik hiervoor eventueel het TOKIO model om je te helpen.1

Tip: Blijf gemaakte afspraken over diensten en compensatie eva-

lueren met de opleider en de a(n)ios-groep, zeker als de  
a(n)ios-bezetting verandert.

Zorg dat jouw dienstrooster voldoet aan de geldende 
Arbeidstijdenwet en de cao waar jij onder valt. De 

periode waarover jouw arbeidstijd wordt berekend, is vastgelegd 
in de cao en Arbeidstijdenwet. Het betreft een gemiddelde over 
een bepaald aantal weken. Voor meer informatie over definities 
van soort diensten en kaders verwijzen wij naar de brochure van 
DJS.2 
Tip: nodig De Jonge Specialist uit voor een workshop aan jouw 
afdeling over de bestaande regels in de cao en Arbeidstijdenwet. 
Zo mag je tijdens bereikbaarheidsdiensten (24 uur) structureel 
maximaal 13 uur werk verrichten. Is dit structureel meer dan 
13 uur, dan dient de dienst omgezet te worden in een aanwe-
zigheidsdienst. Ook staan er in de cao maxima voor het aantal 
diensturen per jaar en het aantal onafgebroken diensturen.
Tip: laat je rooster toetsen door De Jonge Specialist middels de 
roostercheck. 3

Zorg voor een goede compensatieregeling van bereik-
baarheidsdiensten in geld of tijd voor gemaakte uren in 

de dienst. Let hierbij op vastgelegde rechten in bijvoorbeeld de 
cao.
Tip: heb je afdelingsspecifieke afspraken gemaakt met je oplei-
der/staf over compensatie, zorg dan dat je die afspraken vastlegt 
inclusief waarop de compensatie gebaseerd is. Op die manier 
zorg je ervoor dat de afgesproken compensatie naar rato gelijk 
blijft als de bezetting van de aios-groep in de toekomst onver-
hoopt minder wordt.
Tip: zorg voor een universele compensatieregel na bereikbaar-
heidsdiensten. Waak voor flexibele compensatie direct na de 
dienst afhankelijk van de gemaakte uren, zodat je niet hoeft te 
bewijzen hoeveel je hebt gewerkt en of je compensatie verdient.

Gebruik de pauzetijden en maaltijdvergoedingen tijdens 
de dienst waar je recht op hebt. Dit is in de cao en 

Arbeidstijdenwet vastgelegd (2). Dit maakt je dienst minder 
belastend, waardoor je fit blijft en leermomenten optimaal benut 
kunnen worden. 

Kortom: Diensten moeten bijdragen aan de inhoud van de oplei-
ding. De kwaliteit van jouw opleiding moet daarbij leidend zijn. 
Wij begrijpen dat het niet altijd makkelijk is om zaken rondom de 
diensten te bespreken met de opleider en adviseren je daarom 
samen met de gehele aios-groep dit gesprek aan te gaan. 

PRAKTIJKVOORBEELDEN:
“Tijdens de intensive care stage van mijn opleiding heb ik afspra-
ken gemaakt met de opleider om alleen diensten te doen op de 
intensive care. Hierdoor verhoogde het aantal opleidingsmomen-
ten in de stage: in de dienst gebeuren vaak bijzondere dingen en 
stel je andere prioriteiten in de zorg dan overdag.”

“In ons ziekenhuis hebben we de afspraak gemaakt dat aios 
geen dienst doen tijdens de polikliniek stage. Hiermee wordt de 
continuïteit op de polikliniek gewaarborgd en kan de aios zelf 
alle follow-up en aanvullende diagnostiek van zijn eigen patiën-
ten vervolgen. Een win win situatie waarbij de patiënt dezelfde 
zorgverlener heeft, de zorg niet overgedragen hoeft te worden, 
en de aios feedback krijgt op zijn eigen behandelplan. Hierdoor 
ontstaat een verhoogd leerrendement.“ 

”Binnen onze vakgroep hebben we de afspraak dat aios na een 
bereikbaarheidsdienst worden ingedeeld voor administratieve 

taken. Zo spelen wij in op de onvoorspelbare drukte tijdens een 
bereikbaarheidsdienst. Na een drukke dienst kan de aios oplei-
dingsmomenten de volgende dag niet goed benutten. Terwijl na 
een rustige dienst de aios een goede nachtrust heeft gehad en 
dus wel graag wil werken. Administratieve taken kunnen ge-
makkelijk verplaatst worden, zodat de aios optimaal ingezet kan 
worden voor de patiëntenzorg en opleiding.“ 

”Vermindering van het aantal aios in opleiding en minder a(n)ios 
op de werkvloer (door bijvoorbeeld parttime werken, verlof, ziek-
te of stages elders) kunnen ervoor zorgen dat de werkdruk per 
aios toeneemt, en de bezettingsgraad te laag wordt om roosters 
sluitend te maken. In onze vakgroep nemen de stafleden zowel 
voor- als achterwacht op zich in drukke perioden, of zij draaien 
volledig mee in het dienstrooster. Als we er dan nog niet uitko-
men, nemen we contact op met ziekenhuizen uit de regio waarbij 
we samen naar oplossingen kijken om de roosters wel kloppend 
te maken. Hier werken zowel stafleden, anios als aios aan mee.“  
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Commissie Financieel De Jonge Specialist, 

Sanne Vaassen, aois kindergeneeskunde

1www.medischevervolgopleidingen.nl/tokio-traject-en-model   /   2www.dejongespecialist.nl/publicatiebestanden/Brochure%20arbeidstijden%20voor%20aios%20en%20anios.pdf
3www.dejongespecialist.nl/dienstverlening/roostercheck/default.aspx   /   4www.dejongespecialist.nl/publicatiebestanden/brochure%20dienstbelasting%20en%20standpunt.pdf

Als je vragen hebt over jouw dienstbelasting of andere zaken, neem dan contact op met het AIOS Meldpunt van De  
Jonge Specialist via info@dejongespecialist.nl. Zij hebben juristen die jou kunnen helpen. Het volledige standpunt en de  
aanbevelingen, als ook enkele positieve praktijkvoorbeelden, kun je vinden in de volledige brochure op onze website.4
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zijn. Dit onderwijs zou eventueel kunnen plaatsvinden bij techno-
logie bedrijven. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Klinische 
Fysica is recent een SKMS gesubsidieerd project gestart om 
artsen bekend te maken met toepassingen en gevolgen van AI 
voor hun werkzaamheden.13

 
Implementatie van AI niet vanzelfsprekend in de zorg?
We gaan ervan uit dat zorgverleners wel bereidwillig zijn om 
innovatie zoals AI te implementeren. Mogelijk bestaat er angst. 
Wat als het algoritme een fout maakt? Er ontstaan ethische 
discussies. Wil een patiënt of een zorgverlener wel dat een com-
puter beslist als deze geen grip heeft op de manier waarop de 
computer aan het antwoord is gekomen? Schade aan de patiënt 
is niet acceptabel. Niet schaden is onderdeel van de eed van 
Hippocrates voor artsen en de eed van verpleegkundigen en ver-
zorgenden. Diezelfde eed vraagt ook verantwoordelijkheid om 
de best mogelijke zorg te leveren. Dit betekent dat we ons bezig 
moeten houden met nieuwe technische mogelijkheden die de 
zorg beter, efficiënter en goedkoper kunnen maken.
 
Wij zijn overtuigd dat koude technologie de warme zorg kan  
ondersteunen.14  Wat doe jij om de zorg te verbeteren met AI? 
Laat van je horen! Stuur een mail naar jasmijn88@gmail.com

Wat is AI?
Artificiële of kunstmatige intelligentie (AI) wordt gedefinieerd als 
intelligente systemen die zelfstandig taken kunnen uitvoeren in 
complexe omgevingen en eigen prestaties verbeteren door te 
leren van ervaringen.
Deze definitie van AI is breed en geeft niet voor iedereen direct 
een concreet beeld van welke toepassingen er allemaal onder 
vallen. AI wordt al veelvuldig ingezet in de wereld om ons heen 
en vaak zonder dat we het ons realiseren. Neem bijvoorbeeld 
het al jaren bestaande ABS in auto’s. Een ander voorbeeld is het 
indexeren van websites door Google: de zoekmachine gebruikt 
AI om ons te helpen vinden wat we zoeken. Bij AI hoeft dus niet 
alleen te worden gedacht aan innovatieve toepassingen, zoals 
de zelfrijdende auto of Google Home, de virtuele coach die 
antwoord geeft op al je vragen.
Inmiddels zien we enkele succesvolle AI-toepassingen in de zorg: 
bijvoorbeeld een algoritme dat funduscopieën beoordeelt 1 of 
een algoritme dat een specifiek type longcarcinoom vaststelt.2  
In beide gevallen blijkt het algoritme sneller en nauwkeuriger 
dan de dokter. Deze voorbeelden gaan over patroonherkenning 
in beelden. De computer blijkt heel geschikt voor het interpre-
teren van retina beelden, radiologische scans, histologische 
coupes, huid laesies en ECGs.3 
AI-ondersteuning is ook veelbelovend voor het stellen van diag-
noses en wordt door dokters nu vooral gebruikt bij een moeilijke 
casus, bijvoorbeeld bij een zeldzame aandoening.4 De computer 
kan ook patronen herkennen voor het voorspellen van exacer-
baties van vastgestelde aandoeningen, bijvoorbeeld binnen de 
psychiatrie.5 Voor het kiezen van therapie lijkt AI ook effectief, bij-
voorbeeld de keuze voor een antibioticum bij urineweginfecties.6

Iedereen die snel en gemakkelijk meer wil leren over AI, kan de 
gratis nationale AI-cursus doen op internet.7

Waarom AI in de zorg?
Om onze zorg te optimaliseren hebben we AI nodig. Een belang-
rijke reden waarom de huidige zorg niet optimaal is zonder AI is 
de grote hoeveelheid beschikbare data.3 Het menselijk brein is 
nu al niet in staat al deze data te verwerken en te interpreteren 
en dat terwijl elke paar maanden de beschikbare medische lite-
ratuur verdubbelt. Gezondheidsdata in het EPD zullen ook alleen 
maar toenemen, zeker wanneer bijvoorbeeld alle gezondheids-
metingen van buiten het ziekenhuis van patiënten er bij komen 
(bijv. van wearables of gezondheidsapps). Cruciale waardevolle 
informatie in de grote massa van data kan gemist worden door 
zorgverleners met onjuiste of gemiste diagnoses tot gevolg en 
schade aan de patiënt.8

Maar er is nog een ander probleem dat implementatie van AI in 
onze klinische praktijk nodig maakt: de nog sneller toenemen-
de vergrijzing dan eerder ingeschat. De vergrijzing zorgt voor 
een grotere druk op de zorg: in Nederland kampen we mede 
hierdoor met een algemeen personeelstekort,9 een hogere 
rapportage van burn-out klachten onder zorgverleners10, 11en 
toename van zorgkosten.12

AI kan ook een oplossing bieden in het zorgsysteem bij het 
verminderen van de werkdruk van zorgverleners, doordat het o.a. 
administratief werk vermindert. Hierdoor komt er ruimte voor 
menselijke interactie tussen zorgverlener en patiënt. AI vermin-
dert ook vermijdbare fouten, verspilling en administratie.
Bij al deze toepassingen is nu het adagium: AI vervangt de zorg-
verlener niet, maar ondersteunt bij het medisch beleid.
 
Sturing en leiderschap van de zorgverlener
Het is van belang sturing uit het hart van de zorg te gaan geven 
nu de industrie de technische mogelijkheden aanreikt. Er zijn  
al veel algoritmes beschikbaar met hoge accuratesse in de pre-
klinische setting, maar het aandeel algoritmes dat gevalideerd 
en bewezen klinisch nuttig is valt tegen. Om het klinische nut 
van nieuwe toepassingen aan te tonen moeten zorgverleners en 
de industrie samenwerken. Om zorgverleners zo goed mogelijk 
op deze nieuwe rol in klinisch onderzoek voor te bereiden is een 
introductie in AI, projectmanagement en medisch leiderschap 
in de opleiding van belang. Ook in postdoctorale trainingen van 
praktiserende zorgverleners zou dit van toegevoegde waarde 
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De inzet van kunstmatige intelligentie is onver-
mijdelijk als we de zorg van nu in de toekomst 
efficiënt én betaalbaar willen houden. 

Auteurs: Jasmijn van Balveren, Laboratoriumspecialist klinische chemie in 

opleiding, Gabrielle Speijer, Radiotherapeut-oncoloog, Joris Arts, Zieken-

huis-apotheker

Onbenut potentieel

Referenties
1.  Gulshan V, Peng L, Coram M, Stumpe MC, Wu D, Narayanaswamy A, et al. 

Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic 
Retinopathy in Retinal Fundus Photographs. JAMA. 2016 Dec 13;316(22):2402-10.

2.  Gong J, Liu JY, Sun XW, Zheng B, Nie SD. Computer-aided diagnosis of lung cancer: 
the effect of training data sets on classification accuracy of lung nodules. Phys Med 
Biol. 2018 Feb 5;63(3):035036.

3.  Topol EJ. High-performance medicine: the convergence of human and  artificial 
intelligence. Nat Med. 2019 Jan;25(1):44-56.

4.  Svenstrup D, Jorgensen HL, Winther O. Rare disease diagnosis: A review of 
web search, social media and large-scale data-mining approaches. Rare Dis. 
2015;3(1):e1083145.

5.  Lonkhuizen Lv. De computer weet: deze patiënt krijgt straks een aanval. NRC 2019 
25-1-2019.

6.  Bruin Dd. Big Data in de spreekkamer van de huisarts: effectievere behandeling van 
urineweginfecties door te leren van iedere patiënt. Healthvalley Netherlands; 2018.

7.  Nationale AI cursus (initiatiefnemers: Innovation Center AI en Elephant Road).  2019; 
Available from: https://app.ai-cursus.nl.

8.  Graber ML, Byrne C, Johnston D. The impact of electronic health records on 
diagnosis. Diagnosis (Berl). 2017 Nov 27;4(4):211-23.

9.  ANP. UWV: ‘Personeelstekort zorg stijgt’. Medisch Contact. 2018 12-3-2018.
10.  Twillert Mv. Specialisten: ‘Meer collega’s vallen uit met burn-out’. Medisch Contact. 

2019 28-1-2019.
11.  Paauw S. A(n)ios-bestaan kan uitputtingsslag zijn. Medisch Contact. 2018 12-9-2018.
12.  RIVM. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 19-6-2018.
13.  NVKF. SKMS-project Kunstmatige Intelligentie van start.  2019; Available from: https://

www.nvkf.nl/nl/nieuws/skms-project-kunstmatige-intelligentie-van-start.
14.  Bewindslieden VWS: ‘koude’ technologie helpt bij ‘warme’ zorg. ICT&Health. 2018 

17-4-2018.

Artificial Intelligence in de Zorg
Wij zijn overtuigd dat koude 
technologie de warme zorg 
kan ondersteunen 

B
ee

ld
: i

St
oc

k

www.dejongespecialist.nlDe Jonge Specialist – december 2019



‘Op eigen benen’
September 2012 startte de opleiding tot 
ziekenhuisarts in Nederland. Het aantal 
klare ziekenhuisartsen groeit gestaag 
en zijn er momenteel tien opleidings-
klinieken, waaronder vier academische 
ziekenhuizen. Vier ziekenhuisartsen over 
de ‘verscholen meerwaarde’ van hun 
werk.

Een pionier sinds de opleiding gestart 
is. Een generalist tussen (super)specia-
listen in het ziekenhuis. Wij zorgen voor 
continuïteit van zorg voor de complexe 
patiënt met multi-morbiditeit. Een ideaal 
dat zich langzaam uitkristalliseert (DJS 
2016). Bruggenbouwers. De spin in het 
web. De continue factor op de afdeling. 
Aanspreekpunt voor verpleging, patiënt 
en familie. Met tevens als taak de kwaliteit 
en patiëntveiligheid te verbeteren, aan- 
geleerd in de opleiding. 
Ambitieus en idealistisch als wij zijn, be-
gonnen wij aan deze opleiding. Onzeker 
over de toekomst van het vak, maar in de 
overtuiging een echte patiëntendokter te 
zijn met een brede blik over de patiënt en 
niet enkel één orgaan of aandoening. 
Hoewel men op de werkvloer zeer en-
thousiast is over onze inzet, is de praktijk 
hard en weerbarstig. Elke dag moeten 
we uitleggen wie we zijn en wat we doen. 
Begrijpelijk voor een nieuw vakgebied, 
maar veelal met het vooroordeel van een 
eeuwige ANIOS/zaalarts (alsof daar wat 

mis mee is?). ‘Je hebt maar tien patiënten, 
daar ben je toch zo mee klaar? Wat doe je 
de rest van de dag?’ Niemand lijkt hierin 
te zien dat wij verder kijken dan de DBC 
waarvoor de patiënt is opgenomen en dat 
er consulten worden uitgespaard.
Onze zorg stopt niet na de visite, die wij 
lopen met verschillende petten. Er wordt 
direct actie genomen op de ontregelde 
diabetes, de nierfunctiestoornis, de pijn-
stilling, de elektrolyten en vochtbalans, de 
antistolling wordt aangepast, het delier 
wordt herkend en behandeld. Hetzelfde 
geldt voor postoperatieve complicaties en 
zulks meer waar normaliter verschillende 
consulenten voor worden geconsulteerd 
óf waarbij deze aandoeningen zelfs 
onopgemerkt blijven. Overzichtelijker 
voor de patiënt en familie met óók meer 
aandacht voor hún vragen en zorgen. Oók 
de patiënt die al naar huis is, die belt met 
vragen over ontslagmedicatie, die thuis 
zit zonder medicatie of geen vervolgaf-
spraak heeft krijgt aandacht. Oók zijn de 
ontslagbrieven completer, worden tijdiger 
verstuurd en is er regelmatiger contact 
met huisartsen en verwijzers. Oók zijn wij 
er voor de toekomstige patiënt; herschrij-
ven, ontwikkelen en implementeren van 
protocollen, analyses van incidenten, 
risicoanalyses, kwaliteitsverbetering, 
procesverbetering én tussendoor leiden 
wij actief op. Waarbij verpleegkundigen, 
coassistenten, arts-assistenten, maar ook 

collega specialisten delen in onze genera-
listische kennis. 
Verbetering van zorg doordat wij er zijn 
is voelbaar, maar nog niet tastbaar en 
niet in getal en maat uit te drukken. Als 
wij er een dag niet zijn, doen vragen als 
‘Wie doet dan de zaal?’ en ‘Wie doet 
dan alles?’ blijken dat onze brede blik en 
coördinerende rol wordt gemist, maar 
dat onze meerwaarde verscholen ligt in 
de dagelijkse praktijk. Onze plek vinden 
tussen zorgverleners in een bestaande 
structuur is moeilijk. Een clubje alleen. 
Een spin in het web waarbij de eerste 
draad is gesponnen maar het web zeker 
nog niet af is. Toch pionieren wij en-
thousiast elke dag door omdat wij een 
patiëntendokter willen zijn.  

Esmée Beers-Vural,  

Anniek Dooper,  

Cornelie Renckens, 

Nouras Hamid

Ziekenhuisartsen KNMG

Bekentenissen 
van een  

jonge klare

B
ee

ld
: i

St
oc

k

B
ro

n:
 A

an
ne

m
en

 o
f 

aa
nt

on
en

? 
Ee

rd
er

 V
er

w
or

ve
n 

C
om

p
et

en
ti

es
 e

n 
d

e 
In

d
iv

id
ua

lis
er

in
g

 O
p

le
id

in
g

sd
uu

r, 
A

rn
ou

t 
Ja

ns
en

 e
n 

D
av

id
 H

ol
w

er
d

a,
 ja

nu
ar

i 2
01

8 

 De ervaring die je opdoet tijdens je promotietraject of 
als anios is heel waardevol: niet alleen in de dagelijk-
se klinische praktijk, maar ook om je keuze voor een 

specialisme te maken, tijdens een sollicitatie voor een oplei-
dingsplek, en zeker ook wanneer je eenmaal in opleiding bent. 
Als je kunt aantonen dat je Eerder Verworven Competenties 
(EVC) hebt, kun je je opleiding beter afstemmen op je eigen 
ontwikkeling, wensen en talenten, en kun je in sommige geval-
len ook korting krijgen op je opleidingsduur. Maar hoe leg je 
die ervaring vast? Is dat verplicht? En is dat zinvol? 
Wanneer je aan de slag gaat als anios of arts-onderzoeker gaat 
er een wereld voor je open. Al die kennis die je tijdens je studie 
en co-schappen hebt opgedaan moet je nu in de praktijk gaan 
brengen, en die praktijk is toch vaak net even anders dan in 
de boeken. Op de werkvloer leer je praktische vaardigheden, 
ontwikkel je een klinische blik en leer je ook niet medische 
competenties zoals organiseren, samenwerken en wetenschap 
(al dan niet in een PhD traject). Het is een sprong in het diepe 
en je leercurve is steiler dan ooit. Tot op heden is er geen 
verplichting om als anios je behaalde vaardigheden of compe-
tenties te registreren, en gebeurt dit ook weinig. 

In 2018 schreven Arnout Jansen en David Holwerda het rapport 
‘Aannemen of aantonen? Eerder Verworven Competenties en 
de Individualisering Opleidingsduur’ naar aanleiding van een 
enquête die door De Jonge Specialist onder 126 anios werd 
gehouden. Uit de enquête bleek dat de ondervraagde basis- 
artsen op grote schaal ervaring opdoen, hetzij in de kliniek, 
hetzij in onderzoek, voor zij worden aangenomen voor de op-
leiding. Van de respondenten legt 77% geen eerder opgedane 
ervaring vast. Tweederde is nog nooit op het idee gekomen om 
iets te registreren, 45% weet niet wat of hoe ze zouden moeten 
registreren en bij 11% speelt tijdgebrek een grote rol. 

Individualisering
Sinds juli 2014 geldt een nieuw Kaderbesluit waarmee het 
mogelijk is om de opleiding meer toe te spitsen op de indivi-

duele aios. In dit kader is het project Realisatie Individualisering 
Opleidingsduur (RIO) opgestart dat tot doel heeft om de 
opleidingsduur van een gemiddelde aios met drie maanden 
te verkorten. Een belangrijk deel van de verkorting van de op-
leiding moet worden toegekend op basis van het meewegen 
van zogenaamde Eerder Verworven Competenties (EVC). De 
arts-assistent is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van 
bewijzen van deze EVC’s. 

Digitaal portfolio
Uit het onderzoek van Jansen en Holwerda blijkt dat de 
basisarts wel degelijk gemotiveerd is om te registreren en dit 
ook de eigen verantwoordelijkheid vindt. Maar er is informatie 
nodig over wat er precies geregistreerd kan worden en hoe dit 
gedaan kan worden. In sommige ziekenhuizen krijgen alle anios 
toegang tot een digitaal portfolio (zoals Vrest, EPASS of Gaia), 
soms zelfs met een app om hun vaardigheden en competenties 
te registreren. Lang niet alle ziekenhuizen bieden echter deze 
mogelijkheid. 

EPA’s 
Binnen de medische vervolgopleidingen wordt steeds meer 
gewerkt met Entrusted Professional Activities (EPA). Deze 
EPA’s vormen een goede uitgangsbasis om je eigen compe-
tenties en vaardigheden vast te leggen. Ook als er in jouw 
ziekenhuis (nog) geen digitaal porfolio wordt aangeboden kun 
je zelf de EPA’s van het specialisme waarbinnen jij werkzaam 
bent opzoeken en deze door je opleider of supervisor laten 
aftekenen, desnoods op papier. Op de website van De Jonge 
Specialist kun je eventueel een blanco beoordelingsformulier 
downloaden. Zo bouw jij een dossier op dat je - eenmaal in 
opleiding -  kunt invoegen in je opleidings-portfolio, en maak 
je straks een flitsende start als aios! Wie weet krijg jij op die 
manier korting op je opleidingsduur of heb je bijvoorbeeld 
meer ruimte voor het ontwikkelen van je managementskills of 
wetenschappelijk onderzoek. Dus meer leren? Start als anios 
met registreren! 

                    Auteur

Janneke Pekelharing,  

bestuurslid De Jonge Specialist  

en aios radiologie
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Leg jij je ervaring en competenties al vast? Zó bouw je een dossier op.

Portfolio 
voor anios

De Jonge Specialist – december 2019

2828 • opleiding •

B
ee

ld
: i

St
oc

k

29• column •

www.dejongespecialist.nl

Ben je of ken je een jonge klare  
die (anoniem) wil vertellen over  

haar/ zijn eerste ervaringen: 
mail ons dan: 

info@dejongespecialist.nl



Millennial én dokter:  
geboren voor het ongeluk?
Geboren in 1988 en dus een echte millennial. 
Mijn ouders zeiden vroeger al dat ik een be-
voorrecht kind was: mijn wieg stond namelijk 
op een plek zonder armoede, in een gezin 
waar er geen limiet was aan mogelijkheden 
en het pakken van kansen. Nu zeggen ze nog 
steeds geregeld dat ik een ‘lucky bastard’ 
ben: jaartje VS, direct geneeskunde kunnen 
gaan studeren, gepromoveerd arts en direct 
aangenomen voor de opleiding tot medisch 
specialist. Wat heb ik nog meer te wensen? 

Het internet staat vol met berichten over de 
verhoogde kans op overspannenheid onder 
millennials en dan zegt filosoof Menno de 
Bree ook nog eens dat gelukkige dokters 
helemaal niet kunnen bestaan! Daar zit ik 
dan: millennial én dokter. Is er dan nu geen 
weg meer terug en staan mij alleen nog maar 
ongelukkige tijden te wachten? Hadden mijn 
ouders me juist moeten behoeden van het 
geïdealiseerde artsenvak? 

Vertwijfeld zit ik in de polikamer. Ik vraag me 
af of ik dan gelukkig ben als persoon? Ben 
ik gelukkig als arts? Ben ik een bevoorrecht 
mens? Zoals veel van mijn mede-millennials 
is inderdaad het eerste wat ik zeg als iemand 
me vraagt hoe het gaat “druk druk druk” of 
“ontzettend moe, ik ben blij als de terror-
maand september bijna voorbij is!” 
Na enige overpeinzingen in mijn polikamer, 
waar nog een gigantische administratieve last 
op mij zit te wachten en ik straks op mijn 30ste 

een beoordeling van mijn ‘baas’ mag ontvan-
gen over een consult van zojuist, kom ik tot 
de conclusie dat ik toch wel gelukkig ben als 
persoon en als arts. Ik heb een prachtig leven 
met de ruimte, de middelen en de omgeving 
om veel kansen te pakken en daarnaast ook 
nog eens van het leven te genieten. 

Ondanks het gebrek aan autonomie (wat 
inderdaad knap vervelend kan zijn), de romp-
slomp naast daadwerkelijke patiëntenzorg 
(vanavond weer een PICO voor de overdracht 
maken) ben ik dankbaar dat ik bevoorrecht 
ben om patiënten zorg te verlenen, de meest 
intieme momenten van het leven met hen 
mag delen en humoristische avonturen in het 
ziekenhuis mag beleven. En ja, ik ben ook 
dankbaar, want ik krijg de mogelijkheid om 
naast mijn opleiding me verder te ontwikkelen 
binnen het bestuur van DJS. 

Natuurlijk ben ik niet altijd een gelukkige 
millennial als ik naast mijn 48-urige werkweek, 
bestuurswerk, wetenschaps- en sportactivi-
teiten ook nog mijn sociale leven op peil wil 
houden en eigenlijk ook nog de man van mijn 
dromen moet ‘binnen swipen’. Toch, ben ik 
een dankbare millennial en dokter wanneer 
ik kijk naar mijn voorspoedige carrière, mijn 
voorrecht om al zoveel zorg te mogen leveren 
en dat te combineren met een heel fijn 
privéleven. Met een lach roep ik de volgende 
veeleisende patiënt binnen, in de hoop dat zij 
ook een beetje dankbaar is….  

Fardou Heida, 
bestuurslid DJS,

aios gynaecologie

HET INTERNET  

STAAT VOL MET 

BERICHTEN OVER DE 

VERHOOGDE KANS OP 

OVERSPANNENHEID 

ONDER MILLENNIALS
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EPA‘s?
EPA’s staat voor Entrusted Professional Activities, kritische beroeps- 
activiteiten die elke aios aan het eind van de opleiding moet 
beheersen. Het is een manier om als aios bekwaam verklaard te 
worden op onderdelen van je opleiding. Het is goed dat je als  
(beginnende) anios weet van het bestaan van EPA’s zodat je al 
vanaf je eerste baan kunt toewerken naar het behalen van EPA’s.
Steeds meer wetenschappelijke verenigingen hebben EPA’s opge-
nomen in hun landelijk opleidingsplan en het is de bedoeling dat 
de aios aan het einde van de opleiding alle EPA’s heeft behaald. 
Een EPA beschrijft de kennis, vaardigheden en attitude die je no-
dig heb om een activiteit te kunnen uitvoeren, in combinatie met 
de CanMEDS-competenties die in die situatie relevant zijn. 
Per opleiding zijn deze EPA’s natuurlijk verschillend, niet alleen 
medisch inhoudelijk, maar ook qua omvang. Zo hebben de op-
leidingen MDL en de Interne Geneeskunde veel en ook redelijk 
specifieke EPA’s, bijvoorbeeld EPA ‘Diagnostische gastroscopie’ of 
EPA ‘Uitvoeren van diagnostiek en behandeling van patiënten met 
schildklieraandoeningen’, terwijl aios KNO in hun hele opleiding 
maar vijf EPA’s moeten behalen, bijvoorbeeld ‘Behandelen van 
KNO-patiënten op de poli’.

Bekwaamheidsniveau
Aan een EPA is een bekwaamheidsniveau gekoppeld (zie tabel). 
Einddoel van de opleiding is dat je de vaak risicovolle beroeps-
activiteiten zelfstandig, zonder supervisie, kunt uitvoeren. Als 
basisarts start je op bekwaamheidsniveau 1 (aios observeert, voert 
niet zelf uit) en aan het einde van je opleiding zul je op de meeste 
EPA’s niveau 4 (zonder supervisie) hebben en op sommige EPA’s 
niveau 5 (geeft zelf supervisie). Per EPA staan einddoelen gede-
finieerd in het opleidingsplan; zo moet bijvoorbeeld iedere aios 
radiologie aan het einde van haar opleiding acute CT’s kunnen 
verslaan of echogeleid een biopt kunnen nemen, maar alleen 

diegenen met de differentiatie interventieradiologie moeten ook 
een nefrostomiedrain kunnen plaatsen. 

Eerste baan
Wanneer je net start met je eerste baan als anios ben je waar-
schijnlijk nog niet erg bezig met het behalen van competenties. 
Eerst maar eens zorgen dat je de dag doorkomt zonder dat er 
slachtoffers vallen. Toch is het fijn om wat houvast te hebben en 
structuur te kunnen geven aan de (zeer steile) leercurve die je als 
jonge anios hebt. 
De meeste net afgestudeerde artsen beginnen met een baan als 
anios in een groot en algemeen specialisme zoals interne genees-
kunde of heelkunde. Je eerste taken zullen veelal bestaan uit het 
werken op zaal of op de spoedeisende hulp. Later komen daar 
voor de meeste anios ook taken bij als polikliniek en natuurlijk 
avond- en weekenddiensten. 

Pro-actief
Een EPA die voor elk specialisme wel in een vorm bestaat is de 
EPA ‘Dienst doen’. Daarin staat beschreven op welk supervi-
sieniveau je als aios moet kunnen triageren en overdragen om 
avond- of weekenddiensten te kunnen doen. Ook heeft elk specia-
lisme wel een EPA voor het runnen van de afdeling, het voeren van 
familiegesprekken of voor de overdracht. Als je tijdens je anios tijd 
al verschillende EPA’s hebt laten afvinken of kunt laten zien dat je 
al een bepaald bekwaamheidsniveau hebt behaald, kun je een flit-
sende start maken als je eenmaal begint met je opleiding. Ook als 
dat niet in hetzelfde specialisme is zal je nieuwe opleider het zeker 
waarderen als jij een mooi lijstje met competenties op tafel kunt 
leggen. Zo laat je niet alleen zien dat je inhoudelijk al iets kan, 
maar ook dat je pro-actief bezig bent met je eigen ontwikkeling.  

SupervisieNiveau

Bekwaamheidsniveaus

1 De aios observeert (voert niet zelf uit);
2 De aios voert een activiteit uit onder directe, proactieve supervisie;
3 De aios voert een activiteit uit onder indirecte, reactieve supervisie; 
 (supervisor is wel snel oproepbaar);
4 De aios voert een activiteit geheel zelfstandig uit;
5 De aios geeft zelf supervisie aan jongere lerenden  
 (jongerejaars aios of coassistenten).

Voorbeelden van EPA’s uit het Opleidingsplan Interne Geneeskunde
1. Visite lopen: medisch handelen op een klinische afdeling IG
2. Patiënt- en familiegesprekken voeren op een klinische afdeling IG
3. Overdracht en continuïteit van zorg op een klinische afdeling IG
4. Leiden van een interdisciplinair behandelteam op een klinische afdeling IG
5. Weekend-, avond en nachtdienst uitvoeren (dienst of SEH overdag)
6. Polyfarmacie

* Kijk voor opleidingsplannen van de verschillende medische vervolgopleidingen vinden op www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving.htm

                    Auteur

Janneke Pekelharing,  

bestuurslid De Jonge Specialist  

en aios radiologie

To-do-list 
•  Zoek het opleidingsplan van jouw specialisme eens op* en 

bedenk welke EPA’s door jou gehaald zouden kunnen gaan 
worden tijdens je eerste baan. 

•  Denk na over de competenties die je moet beheersen voor 
je eerste dienst. 

•  Bespreek dit tijdens een eerste voortgangsgesprek met de 
opleider/anios begeleider, en stel in overleg een plan op 
om jouw baan te structureren en toe te werken naar het 
behalen van enkele (basis) EPA’s. Een pro-actieve houding 
wordt gewaardeerd en geeft jou houvast.

•  Leg de behaalde bekwaamheidsniveaus per EPA vast en 
laat ze ondertekenen door de opleider/supervisor. 

De Jonge Specialist – december 2019

Moet ik als anios al iets met



Voor een adequate uitoefening van het vak zijn 
niet alleen medisch inhoudelijke competenties 
vereist, maar ook kennis van en vaardigheid in de 
ándere rollen van de medicus. Daarom biedt De 
Academie discipline overstijgende opleidingen voor 
medisch specialisten en aios op het gebied van 
management, leiderschap, bestuur en beleid. Altijd 
actueel en specifiek toegespitst op de dynamiek 
van het zorgveld. Een kwalitatieve aanvulling 
op jouw rol als professional, ondernemer, 
leidinggevende, bestuurder, opleider, onderzoeker 
of toezichthouder van de toekomst.

Wat is jouw volgende  
investering in ontwikkeling? 
Tips voor een toekomstproef opleiding:

De Academie
voor medisch specialisten

academiemedischspecialisten.nl
info@academiems.nl • 030 247 4197
 

De partners van De Academie voor Medisch Specialisten:

Vaardigheidstrainingen
Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het versterken 
van relevante, concrete vaardigheden bieden wij pragmatische 
trainingen en workshops. Van cursussen op het gebied van time- 
en stressmanagement tot aan medische ethiek en compassie. Of 
ontwikkel je persoonlijk - en effectief communiceren, professioneel 
presenteren of onderhandelen.
Kijk op de website voor de startdata, kosten en locaties.

Aios Talentenklas
Heb jij de ambitie om een van onze toekomstige medisch 
leiders te worden? Ziet jouw opleider jou ook als aanstormend 
leiderschapstalent? De rode draad van de Aios Talentenklas is 
groei naar leiderschap. Centraal staat jouw eigen ontwikkeling, het 
vergroten van kennis, visieontwikkeling en het uitwisselen van de 
ervaring met anderen. Meld je aan voor de 9e talentenklas 2020.
Startdatum 30 januari 2020
Locatie regio Utrecht
Prijs leden DJS €3.150,-; niet-leden €3.250,-
Diverse opleiders zijn bereid een deel van deze kosten voor hun 
rekening te nemen, dus vraag naar de mogelijkheden.
 

Basiscursus ziekenhuismanagement
Iedere aios zou moeten weten hoe de medisch specialistische 
zorg georganiseerd en gefinancierd wordt in het ziekenhuis. 
Dat bepaalt immers mede de kwaliteit van de zorg. Krijg de 
belangrijkste inzichten in hoe je invloed hebt op je eigen werk   
nu en in de toekomst.
Startdata      16 januari of 9 april 2020
Locatie          Zeist
Prijs               Leden DJS € 635,- niet-leden € 660,-
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