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Ruim drie maanden nadat het COVID-19- 
virus Nederland raakte, valt dit magazine 
bij jou op de mat. In een paar maanden is 
zoveel veranderd. We praten over ‘vóór en 
ná de pandemie’. Wat we ervóór deden was 
vanzelfsprekend, onbezonnen, frustrerend, 
bekend en open. Alles erná is getekend 
door deze periode. We staan stil bij de 
pijnlijke waarheid over de kwetsbaarheid 
van onze samenleving, hoe beperkt onze 
zorgcapaciteit is, hoeveel we steunen op 
kinderopvang en scholen, hoe beperkt onze 
medische kennis kan zijn, de nadelen van 
onze individualistische maatschappij en het 
gemis van menselijke sociale relaties zoals 
we ze kenden. 
Daarentegen hebben we ook de kracht van 
een crisis kunnen meemaken. Solidariteit, 
samenwerken, versnelde digitalisering en 
implementaties van innovaties, flexibel 
werkgeverschap, dankbaarheid en ver-
trouwen in de vitale sectoren, een open 
cultuur waarbij coaching, mentale fitheid en 
zelfzorg meer dan openlijk bespreekbaar 
én beschikbaar zijn, de flexibele en brede 
inzetbaarheid van zorgpersoneel, het sterke 
gevoel onderdeel te zijn van het collectief 
en de kracht van duaal management waarbij 
experts en professionals grote inspraak 
hebben in de politiek, organisaties en instel-
lingen. Willen we nog wel terug naar vóór 
COVID-19?

De Jonge Specialist vraagt al jaren aandacht 
voor een gezond en veilig leer- en werk- 
klimaat voor jonge zorgprofessionals, zet 
zich in voor innovatie in de opleiding, 
interprofessioneel opleiden, netwerk- 
geneeskunde, coaching voor a(n)ios en voor 
een opleiding op maat. Deze zaken worden 
nu in versneld tempo opgepakt door weten-
schappelijke verenigingen, ziekenhuizen, 
instellingen, vakgroepen, arts-assistenten 
verenigingen en juniorverenigingen. De 
crisis heeft deze veranderingen gefacili-
teerd. En hierin liggen onze kansen. Als we 
deze initiatieven weten vast te houden en 
breed uit te zetten, is onze leef- en werkom-
geving echt verbeterd. Dan willen we niet 
meer terug naar vóór COVID. Althans niet 
wat betreft de vorm-geving van ons werk en 

onze opleiding. Maar hoe realiseren we dit? 
Juist ná een crisis is de verbindende factor 
van organisaties die een collectief belang 
nastreven essentieel. Deze collectiviteit 
geeft een breed draagvlak dat nodig is om 
initiatieven succesvol te implementeren. 
DJS probeert problemen te signaleren en 
hierop te acteren, best practices te delen en 
standpunten uit te dragen. Daarnaast zullen 
veel a(n)ios volgens andere roosters werken, 
toetsen en stages moeten inhalen en oplei-
dingsdoelstellingen aanpassen. Wij zijn er 
dan ook om jouw individuele vragen over 
werkomstandigheden en opleiding nu en 
straks te beantwoorden en je weer verder 
op weg te helpen.

We zijn ons ervan bewust dat velen van jullie 
ook in de privésfeer worstelen met de zorg 
voor kinderen, rouw om overleden familie-
leden, beperkte contacten met vrienden 
en uitstel van vakanties. Jullie slaan je hier 
met kunst- en vliegwerk doorheen en dit zal 
mogelijk ook nog even nodig zijn. Daarom 
een woord van respect en dank namens 
het DJS-bestuur: wij zijn er trots op dat wij 
de belangen van hardwerkende, flexibele, 
capabele en vooruitstrevende jonge dokters 
kunnen behartigen en zullen ons uiterste 
best doen jullie zo goed mogelijk te onder- 
steunen om de werkomstandigheden, oplei-
ding en werk-privébalans te optimaliseren. 

Kunstgreep

Kèren Zaccai  
aios urologie en voorzitter DJS

Voorwoord
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kort nieuws en feitjes

Compendium  
Acute geneeskunde voor 
de basisarts
Alles wat je moet weten voor jouw eerste 
dienst. In deze pocket vind je onder meer 
handvatten voor de opvang van vitaal 
bedreigde patiënten, aandachtspunten voor 
het werken in teamverband, informatie be-
treffende het indiceren en interpreteren van 
aanvullend onderzoek en antwoord- 
suggesties voor frequent gestelde vragen 
in de dienst. Leden van De Jonge Specialist 
krijgen 15% korting op aanschaf van de 
pocketversie acute geneeskunde, code: 
jongespecialist_acute te bestellen via
compendiumgeneeskunde.nl.

Spreek je uit, juíst tijdens 
de coronacrisis
De uitbraak van het coronavirus brengt 
voor a(n)ios en arts-onderzoekers allerlei 
uitdagingen met zich mee. Je kunt bij-
voorbeeld ingezet worden op afdelingen 
die voor jou onbekend zijn. Voor aios kan 
de crisis ook invloed hebben op hun op-
leidingsplan. Ook kunnen er zorgen zijn 
rondom zwangerschap of je thuissituatie. 

Onder deze omstandigheden is het nóg 
belangrijker om je grenzen te bewa-
ken en hulp te zoeken als je die nodig 
hebt. Als a(n)ios ben je medeverant-
woordelijk voor het creëren van een 
veilige werkplek, hierin is eerlijk en open 
communicatie met je collega’s onmisbaar. 
Op het moment dat je als a(n)ios op een 
andere afdeling gaat werken moet je 
bijvoorbeeld duidelijk kunnen aangeven 
wat jouw klinische ervaring is en in welke 
mate je je bekwaam voelt om op deze 
afdeling te werken. Dit betekent dat 
het, nog meer dan in tijden zonder crisis, 
extra belangrijk is om je onzekerheden, 
zorgen en frustraties met collega’s te 
kunnen delen en aan te geven wanneer 
het je te veel wordt. 

Het afgelopen jaar heeft DJS samen met 
De Geneeskundestudent een workshop 
gegeven over de manier waarop we ge-
zamenlijk zorg kunnen dragen voor een 
veilige aanspreekcultuur. Benieuwd naar 
de tips en tricks die we hieruit hebben 
meegenomen? Lees dan het artikel over 
de workshop ‘Aanspreekgedrag’ op onze 
website.

In dit nummer van De Jonge Specialist 
hebben we het onder andere over kunste- 
naars en artsen, die beiden vanuit hun 
professie getraind worden door kritisch 
te observeren. In dit prachtige boek over 
tweelingbroers die opgroeien in een 
missiehospitaal in Ethiopië en over de 
mysterieuze verdwijning van hun vader en 
briljant chirurg, komt de zogenaamde ‘kli-
nische blik’ regelmatig terug: Na het lezen 
van dit boek wil je je oude geneeskunde-
boeken opduikelen om je de kunst van  
het dokteren opnieuw eigen te maken. 

De afgelopen maanden stonden uiteraard in het teken van COVID-19. Er is veel 
veranderd in onze dagelijkse werkzaamheden en een deel hiervan zal mogelijk 
zelfs blijvend zijn. Al het onderwijs werd tot nader order afgezegd en je werkte 
misschien wel op een andere afdeling dan normaal. Tegelijkertijd gingen we 
massaal ‘Zoomen’ en webinars volgen. Alle veranderingen hebben ongetwijfeld 
(grote) impact op jouw opleiding. Wij zijn op zoek naar de grootste problemen 
waar jij tegenaan bent gelopen tijdens de afgelopen periode en willen graag 
weten of je ergens met deze problemen terecht kan. Daarnaast willen we ook 
graag alle positieve ontwikkelingen verzamelen; welk initiatief moet zeker blijven 
in de toekomst? Dus heb jij of heeft jouw a(n)iosgroep, opleider, wetenschappe-
lijke vereniging of AAV initiatieven bedacht om de opleiding te ondersteunen, of 
COVID-19 juist aangegrepen om zaken positief te verbeteren in de opleiding? Of 
ben je tegen problemen aangelopen en kunnen wij je daarmee helpen? Deel ze 
met ons via info@dejongespecialist.nl.
P.S.: Binnenkort sturen we een enquête rond om de ervaringen van a(n)ios 
verder in beeld te brengen. Dus houd je mailbox in de gaten!

Dit boek kwam al uit in 1947 maar ver-
scheen recentelijk weer in verschillende 
landelijke bestsellerlijsten. Het boek 
beschrijft een klein Algerijns dorpje dat 
in de ban is van de pest en daardoor in 
quarantaine moet. Camus ontving onder 
andere voor dit werk in 1957 de Nobelprijs 
van de Literatuur. 

De Heelmeesters 
Abraham Verghese  

De pest 
Albert Camus  

Boekentips

Spotlight

“Toen ik begon met de opleiding chirurgie ben ik gelijk lid 
geworden van De Jonge Specialist. Er komt aan het begin 
van je opleiding een hoop op je af, en toen ik las dat je 
rechtsbijstand kon krijgen via DJS heb ik mij direct aange-
meld. Ik heb zelf nog nooit een dergelijk probleem gehad, 
maar het lijkt mij enorm stressvol en steun vanuit de landelijke belangen- 
vereniging voor artsen lijkt mij daarbij gewenst.

Een collega vroeg me om lid te worden van de redactie van De Jonge Specialist. 
Ik ben een keer gaan kijken bij een vergadering en vond het zo leuk dat ik dit 
inmiddels ruim twee jaar doe. Het leuke van redactielid zijn is dat je snel op de 
hoogte bent van belangrijk nieuws binnen de vereniging, en dat je de gelegen-
heid voor jezelf creëert om je te verdiepen in onderwerpen die niet direct binnen 
je opleiding vallen. Je gaat in gesprek met mensen die iets bijzonders doen, en 
hun enthousiasme werkt vaak aanstekelijk! Zo ben ik in gesprek geweest met een 
muziekarts, heb ik me verdiept in wat de nachtdienst allemaal met je doet en heb 
ik voor deze editie de pet van een detective opgezet. 

Tot slot is het heel leuk om samen met een enthousiaste groep te brainstormen 
over  interessante onderwerpen voor een artikel. Iedereen in de redactie wordt 
enthousiast tijdens de vergaderingen en ‘de plank’ is vaak ook goed gevuld! Wil 
je ook bij de redactie van het magazine van DJS? Neem dan contact met ons op!”

• oogopslag •

www.dejongespecialist.nl

DJS stelt zich voor! Iedere editie zetten we een actief lid in de spotlight

Naam Desirée van den Hondel

Functie Aios chirurgie

Ziekenhuis Radboudumc Nijmegen 

Functie DJS DJS Redactielid

 
 
 
 

Aanbieding

 COVID-19: deel je ervaring met ons! 

Oproep

Leergang medisch leiderschap voor a(n)ios
De training Medisch Leiderschap voor 
a(n)ios bestaat uit 3 dagen verspreid 
over 3 maanden en 2 individuele 
coachsessies. De training is geschikt 
voor alle a(n)ios die de basisvaardig- 
heden (medisch inhoudelijk en organi-
satorisch) in de vingers hebben.

DOOR Moniek de Boer (gynaecoloog, 
coach, trainer) en Angelique van Dam 
(huisarts np, coach, trainer).

KOSTEN €1450 (btw vrij). Ben je lid 
van De Jonge Specialist? Dan betaal 
je slechts €1300,-.

DATA TRAININGEN:
• 1 oktober 2020
• 5 november 2020
• 10 december 2020
• Individuele coachsesssies in overleg

Meer info: dejongespecialist.nl.

• oogopslag •6 7
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Barbara Dalebout, anios gynaecologie

Hoe vindt u het om uw aios opeens online te moeten bege-
leiden?
“Tja, het is allemaal wel op wat meer afstand gekomen. Ik vind dat 
zelf ook erg lastig; alles via video vergaderen en telefonisch contact. 
Het werkt - je kunt contact houden - maar voor mij voelt het niet 
goed. Ik heb nu samen met de plaatsvervangend opleider veel 
frequenter contact met onze arts-assistenten om ze niet uit het oog 
te verliezen.”

Is er nog wel ruimte voor opleiden in zo’n periode van crisis?
“Heel beperkt. We hebben natuurlijk nog wel wat leermomenten, 
maar de COVID-IC zorg is wel erg geprotocolleerd. Daar steken 
de ouderejaars aios niet geweldig veel meer van op, behalve 
het nieuwe fenomeen ‘de zieke COVID-patiënt’. Het onderwijs is 
aanvankelijk ook allemaal gestaakt, nu hebben we dat online weer 

opgestart. Ik ga straks heel wat gesprekken aan over of er vol-
doende leerdoelen behaald zijn en of het opleidingsschema 
moet worden aangepast of mogelijk verlengd. Dat hebben we 
ook landelijk voorgesteld, want dit geldt voor alle specialismes 
in heel Nederland. Die beperking heeft de RGS nu gelukkig 
ook opgeheven, dus als verlenging bijvoorbeeld nodig wordt 
geacht door de aios en de opleider, dan kan dat.”

Wat vindt u ervan dat alle coassistenten nu opeens van 
de werkvloer zijn verdwenen?
“Iedereen heeft begrip voor zo’n maatregel, omdat je het aan-
tal mensen op de werkvloer terug wilt brengen. Dit is echter 
het enige wat ze hebben en geeft ze hopeloze vertraging, dit 
kan niet te lang zo voortbestaan. In de eerste regel niet voor 
hun leerdoelen, maar daarnaast voegen ze ook echt wat toe 

op de werkvloer. Ik heb dezelfde discussie 
gevoerd over wat te doen met de jongste 
aios, maar daar als voorzitter van de cen-
trale opleidingscommissie echt een stokje 
voor gestoken; we hebben niet gezegd 
dat we ook de vervolgopleiding zouden 
stoppen en moeten ook voldoen aan onze 
opleidingsplicht. 

Voor een anesthesioloog is de co-
ronacrisis hét moment om te moeten 
presteren, hoe houdt u uw aios in 
deze periode fysiek en mentaal fit?
“Door het enorm terugdringen van het 
gewone OK-bedrijf hadden de aios in het 
begin van de crisis eigenlijk niet zoveel 
te doen. Dat veranderde snel toen we ze 
inzetten op de IC. Daar hebben we dankzij 
ruim voldoende bezetting gezorgd dat 
ze minder uren maken dan normaal. Ook 
werkten ze om het een beetje gezond te 
houden maximaal zeven weken aaneen op 
de IC. We komen wekelijks via een online 
meeting bij elkaar en ik blijf telefonisch 
met ze in contact. We zitten er bovenop, 
ook op de stafleden trouwens. We zien 
met name uitval onder de verpleegkundi-
gen op de IC, met de huidige bezetting 
zouden we niet meer op onze top IC-capa-
citeit van 200% kunnen draaien.”

Circa een op de vijf aios kampt met 
een burn-out, herkent u dit getal en 
hoe gaat u daarmee om?
“Toen ik hier kwam werken zaten we wel 
rond die cijfers, nu zijn er bij mij maar 
twee van de zestig langdurig uitgevallen, 
ook om andere redenen. We doen ons 
best om de werksituatie, en hoe die zich 
tot de thuissituatie verhoudt, makkelijker 

bespreekbaar te maken. Hierdoor ervaren 
aios een veel lagere drempel om wat voor 
probleem dan ook te bespreken.
Tegenover ons lage lange termijnuitval 
staat wel een iets hoger korte termijn 
verzuim, maar wij willen weg van die ‘door-
gaan tot je erbij neervalt’-cultuur. Parttime 
werken was nog niet gangbaar toen ik hier 
begon, maar als je als aios wat minder uren 
gaat werken, werk je nog steeds meer uur 
dan de gemiddelde Nederlander. 
Nieuwe generatie aios kiezen gelukkig 
heel bewust voor meer balans tussen werk 
en privé. Bij ons is dat heel bespreekbaar. 
Ik merk wel dat mijn generatie vrouwen 
hier beter mee omgaat dan mijn genera-
tie mannen. Dit kan helaas nog wel een 
verschil opleveren bij afdelingen waar meer 
mannen werken.”

Hoe houdt u uzelf eigenlijk fit to  
perform, zeker in deze tijd?
“Het is nu eigenlijk wat makkelijker, ik word 
thuis veel minder lastiggevallen dan in 
het ziekenhuis en ik reis ook veel minder. 
Dit geeft tussen de online afspraken door 
veel meer tijd om even een rondje met de 
honden te gaan lopen. Ik denk wel dat het 
belangrijk is om je normale werkritme te 
behouden. Het is een tikje saai, mijn klini-
sche OK dag is echt het hoogtepunt van 
de week, als ik weer contact heb met de 
medemens. Je leest overal dat veel men-

Christiaan Keijzer, anesthesioloog in het Radboudumc, werd tijdens het DJS congres  
Fit to perform verkozen tot beste opleider van het jaar 2019; een rol die in deze tijd 

óók een hele andere vorm kreeg.
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tijdens corona
 Nieuwe generatie aios  

 kiezen gelukkig heel  

 bewust voor meer balans  

 tussen werk en privé 

sen hier depressief van kunnen worden, dat 
kan ik me goed voorstellen.”

Hoe verschilt de opleiding van nu met 
de opleiding van 10 jaar geleden?
“Toen ik opleider was in het AMC was 
de cultuur echt nog ‘bek houden, briefje 
halen’ en hadden de aios geen inbreng in 
hun eigen opleiding. Als ik verder terugkijk 
naar mijn eigen opleiding was het nog 
schrijnender; als je gewoon je werk deed 
en je hoorde verder niks dan was het 
wel goed, iedereen doorliep hetzelfde 
vijfjarige parcours. Daar is wel heel veel 
veranderd. Ik vind individualisering van de 
opleiding waarbij de aios zelf in de lead is 
over hoe zijn of haar opleiding er op maat 
uitziet nu een zegen.”

Wat heeft u geleerd van het corona- 
virus? Zijn er dingen die we nu anders 
doen waarvan u hoopt dat we ze blij-
vend zo gaan doen?
“Een aantal online tools kunnen we best 
inzetten voor andere zaken. Klassiek geven 
we natuurlijk heel frontaal onderwijs, maar 
wat is er mis mee om dit online beschik-
baar te stellen en beschikbaar te houden? 
Onze overdrachten doen we nu online, 
daarbij zijn nu meer mensen aanwezig dan 
eerder bij de fysieke overdracht. Ook heb 
ik een aantal Europese functies waar we 
nu online vergaderen in plaats van dat ik 
daar naartoe vlieg, dat gaat eigenlijk best 
prima. Lastiger is dat tijdens een goede 
discussie, daarvoor kun je toch beter 
écht bij elkaar komen. Ik ben wel meer 
gaan nadenken over hoe wij een vliegtuig 
tegenwoordig als streekbus zijn gaan 
gebruiken.”  

Fit to perform
Christiaan Keijzer:

• covid-19 • • covid-19 •
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Federatie Medisch Specialisten

“We zitten aan het einde van het begin,” zegt KNO-arts Peter Paul van Benthem. 
De voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten blikt terug op de eerste  

maanden van de COVID-19 epidemie. “Dit is een marathon en dus blijf ik zeggen: 
zorg goed voor jezelf en elkaar.” 

10 • covid-19 •
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 P eter Paul van Benthem hoeft niet lang 
na te denken over het antwoord op de 
vraag wat de afgelopen periode het 
meest indruk op hem maakte. “Elke 

dag weer ben ik diep onder de indruk van de 
passie en de bevlogenheid van al die dokters, 
aios, verpleegkundigen, operatieassistenten, 
en alle andere zorgverleners die zich dag en 
nacht inzetten om de beste kwaliteit van zorg te 
leveren in deze uitzonderlijke omstandigheden. 
Het is ongekend hoe we met z’n allen op alle 
fronten medisch leiderschap hebben getoond, 
niet in de laatste plaats door jonge specialisten 
en aiossen.” 

Medisch leiderschap
Van Benthem is trots op alle goede voorbeelden 
van medisch leiderschap die zijn getoond. In 
maart liet iedereen alles uit zijn handen vallen 
om de pandemie het hoofd te bieden: in de 
ziekenhuizen werden patiëntenstromen anders 
ingericht, cohortafdelingen opgebouwd, 
IC-capaciteit verdubbeld en personeel 
omgeschoold. “Bij mijn bezoek aan een 
ziekenhuis in Brabant zag ik kaakchirurgen en 

kno-artsen die op de SEH met COVID-patiënten 
werkten, in mijn eigen ziekenhuis participeerden 
stafleden in draaiteams op de IC en aios hielpen 
met zaalwerk op cohortafdelingen,” vertelt hij. 
“De inzet van aios buiten hun eigen specialisme 
is in mijn ogen niet alleen een voorbeeld van 
medisch leiderschap, maar ook van lef.” 

Verbinden
Met wat in Brabantse ziekenhuizen begon, 
kregen al snel alle ziekenhuizen in Nederland 
te maken. Het snel kunnen delen van kennis 
en ervaringen van het bestrijden van deze 
nieuwe ziekte was daarbij van groot belang. 
De Federatie Medisch Specialisten heeft, als 
organisatie die alle 33 specialismen met elkaar 
verbindt, daarbij een onmisbare rol gespeeld. 
Van Benthem: “Op 14 maart organiseerden 
we ons eerste multidisciplinaire webinar. De 
webinars hebben ongekend verbindend 
gewerkt. Nog nooit hebben wij samen met de 
wetenschappelijke verenigingen in zo’n korte 
tijd zoveel leden bereikt. Met 48 webinars 
in maart en april en in totaal ruim 26.000 
deelnemers hebben we duidelijk voorzien in een 
behoefte.”

Praktische handvatten
Daarnaast zijn in een paar weken tijd diverse werkgroepen 
en expertiseteams aan de slag gegaan met het ontwikkelen, 
beoordelen en aanscherpen van tientallen protocollen, 
leidraden en handreikingen. “Het zijn praktische handvatten 
voor de preventie, diagnostiek, triage, behandeling en nazorg 
van deze nieuwe ziekte. Elke week worden deze documenten 
weer geüpdatet op basis van nieuwe kennis,” legt Van Benthem 
uit. Al deze documenten, maar ook het laatste nieuws, actuele 
onderzoeken, literatuur en omscholingsprogramma’s worden 
op de speciale COVID-19 overzichtspagina van de Federatie 
gepubliceerd. 

Samen optrekken
Een andere kerntaak van de Federatie Medisch Specialisten 
is de verbinding leggen met alle andere organisaties die 
betrokken zijn bij het bestrijden van deze epidemie, zoals de 
overheid, het RIVM, de koepels van ziekenhuizen, de KNMG, de 
zorgverzekeraars, toezichthouders en patiëntenverenigingen. 
“We hebben samen draaiboeken ontwikkeld, gepleit voor 
meer beschermingsmiddelen en tests, zorg gedragen voor de 
spreiding van COVID-19 patiënten en het opstarten van de 
reguliere zorg,” licht Van Benthem toe. “Nu de pandemie onder 
controle lijkt, zien we nieuwe uitdagingen en dilemma’s waar we 
samen mee aan de slag moeten. Denk daarbij aan vragen als 
‘Hoe richten we onze poli met 1,5 meter afstand in?’ en ‘Kan ons 
zorgpersoneel een volgende piek van COVID-19 patiënten wel 
aan?’.”

Onmisbare bijdrage
Er is een ongelofelijke saamhorigheid in deze crisistijd ontstaan 
binnen ziekenhuizen, behandelteams, maar ook tussen de 
eerste en de tweede lijn. Van Benthem: “Je ziet dat iedereen zijn 
doel is uitgelopen. Ook alle 7.000 jonge dokters, de toekomst 
van de medisch specialistische zorg in Nederland, hebben 
een onmisbare bijdrage geleverd.” De ziekenhuiszorg is nu 
herstellende van de hoge piek aan COVID-19 patiënten en 
langzaamaan beginnen we het virus en de nieuwe ziekte die het 
veroorzaakt, te begrijpen. “Maar,” waarschuwt Van Benthem, 
“we zijn pas aan het einde van het begin. Dit is een marathon, 
geen sprint. Op iedereen, ook op de aios, hebben de afgelopen 
maanden een zware wissel getrokken. Mijn boodschap is en blijft 
nu dus: zorg goed voor jezelf en elkaar.”  

  Ook alle 7.000 jonge dokters,   

  de toekomst van de medisch  

  specialistische zorg in  

  Nederland, hebben een  

  onmisbare bijdrage geleverd  
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Dijkstra was vier jaar lang CMIO (chief 
medical information officer), waarbij hij 
zich onder andere bezig hield met het 
zorgvuldig implementeren van het EPD 
HIX in de kliniek. Daarnaast was hij actief 
met de introductie van e-health binnen de 
spreekkamer.
Sinds het begin van de coronacrisis wer-
ken enkele zorgverleners in Dijkstra’s Isala 
nu met de BeterDichtbij app. Binnen een 
beveiligd netwerk kan de zorgverlener met 
zijn/haar patiënt beeldbellen en/of een via 
de chatfunctie vragen beantwoorden. Ook 
is het mogelijk om via de app beveiligd 
foto’s uit te wisselen.

Welk effect had de coronacrisis op de 
implementatie van de BeterDichtbij 
app? “Normaal zou de implementatie 
van de app drie tot vier maanden duren, 
nu hebben we het in twee weken gedaan. 
Het gaat boven verwachting goed, ik had 
gedacht dat er veel meer kinderziektes in 
zouden zitten. Natuurlijk zijn er nog kleine 

verbeterpunten, maar niks zit op dit mo-
ment het klinische proces in de weg.”

Zijn je patiënten tevreden over deze 
manier van consultvoering? “Patiënten 
mogen vooraf kiezen of ze gebruik willen 
maken van de app. Degene die er gebruik 
van maken zijn allemaal enthousiast. De 
verbinding is goed en het is prettig om 
de dokter te zien. Patiënten die niet mee 
willen doen geven voornamelijk aan dat ze 
denken het niet te kunnen of omdat bellen 
toch anoniemer voelt als ze met een klacht 
kampen waar zij zich voor schamen.”
 
Willen patiënten en zorgverleners na 
de crisis met de app doorgaan? “Zeker! 
Als er geen lichamelijk onderzoek vereist is 
dan scheelt het voor de patiënt een hoop 
reis- en wachttijd. Ook voor de zorgverle-
ner is het een zeer efficiënte manier van 
consultvoering.”
 
Wat is je persoonlijke drijfveer om 

e-health in de spreekkamer te introdu-
ceren? “Alles kan tegenwoordig digitaal: 
je bankzaken, je vliegticket, je boodschap-
pen. De zorg liep daar eigenlijk lang op 
achter. Om de zorg betaalbaar te houden 
is het een vereiste dat we efficiënter gaan 
werken. E-health is hier een belangrijk 
onderdeel van. Ik voel voor mij als zorg- 
verlener een belangrijke rol om mijn  
steentje hierin bij te dragen.”
 
Moet gebruik van e-health meer in de 
opleiding geïmplementeerd worden?
“Absouluut! Toen ik vier jaar geleden 
begon in mijn rol als CMIO waren er nog 
maar een paar ziekenhuizen die zo’n rol 
hadden en nu heeft bijna elk ziekenhuis 
een CMIO. Onbekend maakt onbemind. 
Als jonge dokter kijk je naar je supervisor 
en neemt daar belangrijke zaken van over, 
dit geldt ook voor innovatie. Als de hui-
dige generatie dit niet uitdraagt moet de 
jonge generatie dit elders leren, bijvoor-
beeld in de opleiding.” 

Werkdruk  
versus werkgeluk

In ieder krantenartikel, radiobericht of news-
feed lees en hoor ik hoe hoog de druk op 
de zorg momenteel is. Een schril contrast 
met mijn eigen werkzaamheden, want mijn 
werkdruk is allesbehalve hoog. Terwijl alle 
klinische artsen overuren draaien, spendeer ik 
de meeste dagen thuis en probeer ik woorden 
op papier te krijgen voor die felbegeerde 
publicatie. 
Als arts-onderzoekers van de afdeling 
nierziekten is een groot deel van mijn werk-
zaamheden on hold komen te staan. Mijn 
mede-onderzoekers en ik staan op een reserve- 
lijst van assistenten interne geneeskunde 
om - indien nodig -  in te kunnen vallen, maar 
voorlopig ben ik nog niet opgeroepen. Juist 
nu de maatschappij erom schreeuwt, voel ik 
de drang om als arts iets te kunnen bete-
kenen. Het voelt alsof je op de reservebank 
zit bij een sportwedstrijd, je eigen team ziet 
knokken en graag wil invallen, maar de trainer 
roept je niet. 
Dan maar thuis aan de slag. Een ritme ont-
wikkelen tussen ontbijten, achter de laptop 
zitten, lunchen, sporten en zoomen. Scheidslij-
nen tussen week en weekenddagen vervagen 
en even waan ik me weer student: alle vrijheid 
om te doen waar en wanneer je maar wilt. 
Werkoverleg vindt plaats met de blokfluit van 
de zoon van je copromotor op de achter-
grond en zelf verontschuldig ik mij quasi 
ongemakkelijk tegenover mijn professor dat 
ik het beeld nog niet aandoe omdat ik nog in 
mijn pyjama zit.  De meetings verlopen eigen-
lijk best aardig, er wordt niet over flauwekul 
gepraat en het lijkt toch best efficiënt. 
Totdat het week 3 is en het werk wat ik thuis 
nog kan doen, steeds minder wordt. Geen 

nieuwe experimenten betekent dat de flow 
eruit gaat, dat ik de analist niet van werk kan 
voorzien en ik het gevoel heb dat mijn pro-
motietraject langzamerhand als een sissende 
stoomtrein tot stilstand komt…
Ik zit op de bank te Netflixen wanneer ik op 
vrijdagavond om elf uur door mijn copromo-
tor wordt gebeld. Er is een mogelijkheid dat 
een afgekeurde donornier onze kant op komt 
voor research. Waar ik normaal gesproken in 
zo’n situatie met enige tegenzin mijn week-
endplannen moet omgooien, ben ik nu blij 
verrast. Dit betekent leven in de brouwerij: 
een week lang aan de slag, een nieuwe bak 
aan data genereren gevolgd door een berg 
analyses. 
Midden in de nacht rijd ik met de auto naar 
het LUMC. Gewoonlijk is het ’s nachts stil, 
maar nu lijkt het wel uitgestorven als ik door 
de deuren van het ziekenhuis loop. Eigenlijk 
voel ik mij een persona non grata op de plek 
waar ik inmiddels al tien jaar rondloop en die 
ik als mijn tweede thuis zie. 
Als ik na deze week met een laptop vol Excel- 
sheets thuis weer blij aan de slag ga, vraag 
ik me af hoe de komende maanden zullen 
verlopen. Ik mis het ritme, de drukte en de 
gezelligheid van m’n collega’s. Het bezig zijn 
overdag en het naar huis gaan na een werk-
dag. En des te meer realiseer ik me wat het 
woord werkgeluk betekent en welke invloed 
dit heeft op je leven. Werkdruk is voor mij ook 
werkgeluk, besef ik. 
In tegenstelling tot de hoge werkdruk van 
vrienden wacht ik geduldig op het moment 
dat ik mag invallen. En tot die tijd probeer ik 
te genieten van deze gekke periode waarin 
tot rust komen zeker gelukt is. 

Juist nu de  
maatschappij erom 
schreeuwt, voel ik 
de drang om als 
arts iets te kunnen 
betekenen
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Jeroen Dijkstra, gynaecoloog bij de Isala klinieken, heeft als drijfveer  
om innovatie binnen de zorg te optimaliseren en te bespoedigen.  

Dankzij de coronacrisis gaan die innovaties sneller dan ooit.

Auteur

Fardou Heida, aios gynaecologie  

en bestuurdslid De Jonge Specialist
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 De teams in de ziekenhuizen  

 moeten nu samenwerken  

 als een team in een duikboot  

Auteur

Marlous Vermeulen, aios urologie

Velen van ons moeten qua werk buiten het bekende 
terrein treden. Denkt u dat artsen in opleiding daar op 
voorbereid zijn?
“Nee, dat denk ik niet. Het gaat niet alleen om de relatieve 
onbekendheid van deze pandemie en de nieuwe technieken 
en behandelingen die hiermee gepaard gaan, maar men 
zou ook voorbereid moeten zijn op de mogelijkheid om 
massaal veel sterfgevallen onder ogen te zien. Dat zal zeker 
niet iedereen zijn. Daarnaast gaat dit gepaard met fysieke 
uitdagingen om te werken in de speciale uitrusting en met 
een permanente bezorgdheid om zelf besmet te geraken.
Voor bijna alle zorgverleners is dit nieuw. Daarom is het 
belangrijk om tijdens deze crisis deskundigen er bij te 

betrekken die wel ervaring hebben op dit gebied. Die weten 
waar de knelpunten zitten, geleerd uit eerdere ervaringen. 
Dit kunnen militairen zijn, of leden van de hulpteams tijdens 
de Ebola-crisis in Afrika.”

Hadden we er überhaupt op voorbereid kunnen zijn?
“Jaren geleden werden wetenschappelijke onderzoeks- 
projecten die dit soort besmettingen wilden bestuderen, 
wat weggelachen. Bill Gates waarschuwde in zijn TED-Talk in 
2015 al: “Als het ooit gebeurt, zal de wereld niet voorbereid 
zijn!”. En nu blijkt ook dat weinig ziekenhuizen echt werk-
zame middelen hadden om dit op te vangen. Er was geen 
plan, dit scenario was nog niet uitgedacht. 

De rampengeneeskunde van nu is namelijk toege-
spitst op ‘single impact’ situaties zoals treinrampen, 
ontploffingen of vliegtuigongevallen. Na deze crisis 
zal men wel op zoek gaan naar oplossingen voor de 
problemen van vandaag,  maar zo lijkt het telkens 
alsof we ons spreekwoordelijk op de vorige oorlog 
voorbereiden.”

Het verloop van deze crisis brengt veel onze-
kerheid, met psychische onrust als gevolg. Hoe 
kunnen we hier het beste mee omgaan?
“Het is belangrijk om het vertrouwen te behou-
den in wat wetenschappers ons aanraden en in 
de maatregelen die ze voorstellen. Ik zie op elk 
niveau overleggroepen ontstaan. Psychosociale 
hulpverleners die zich verenigen in een groep van 
zorgverleners en die met elkaar bespreken wat de 
uitdagingen zijn die zich nu op korte en middel- 
lange termijn stellen. Ik vind het belangrijk dat 
er voor elk forum een bundeling van initiatieven 
plaatsvindt, de lessen samengelegd worden en dan 
op een eenduidige wijze naar de werkvloer terug 
worden gebracht.”

Dokters komen door COVID soms in heftige 
situaties terecht waar ze geen invloed op 
kunnen uitoefenen. Dat brengt een bepaalde 
machteloosheid met zich mee en kan psychi-
sche stress veroorzaken.  Hoe moeten we hier 
mee omgaan?
“Dokters, verpleegkundigen en allerlei zorgverle-
ners worden nu al geconfronteerd met keuzes die 
in ze in de normale routine niet hoeven te maken. 
In sommige landen moest  gekozen worden wie 
nog zorg zou krijgen en wie niet meer. Dat creëert 
morele dilemma’s waarop de meeste van onze 
zorgverleners niet voorbereid zijn want dit is een 
oorlogslogica. Nu drijft de gezondheidszorg op 
adrenaline, er wordt met man en macht gewerkt, 
maar op een bepaald moment gaat dit radarwerk 
stilvallen en dan komt de terugslag. En het besef. 
Zoals militairen die terugkomen van een langdurige, 
risicovolle en intense uitzending en pas thuis, als er 
tijd en ruimte is, tot het volle besef komen van wat 
ze allemaal meegemaakt hebben. Daarop zullen we 
voorbereid moeten zijn, want dat zijn de uitgestelde 

effecten van deze crisis. Het is daarom belangrijk 
om een systeem van regelmatige nabespreking en 
emotionele ventilatie te implementeren. Proactief. 
Deze vorm van begeleiding moeten we als even be-
langrijk zien als de eigenlijke ontsmetting. Noem het 
de ‘mentale alcoholgel’: jezelf ontsmetten. Op die 
momenten kunnen ervaringen van onmacht, schuld 
of schaamte worden besproken. Het is immers 
belangrijk dat hulpverleners het juiste criterium leren 
gebruiken. Niet ‘hoeveel mensen heb ik kunnen 
redden’, maar ‘heb ik, met de middelen waarover ik 
beschikte, gedaan wat ik kon en moest?’.”

Momenteel is het ziekenhuis de reguliere 
zorg weer aan het opstarten. Er wordt van 
ons assistenten in opleiding verwacht dat we 
weer productie gaan draaien. Denkt u dat dat 
verstandig en haalbaar is?
“Ik denk dat het belangrijk zal zijn om heel gelei-
delijk aan de crisismodus af te bouwen en stilaan 
terug naar een meer normale werking over te gaan. 
Mensen hebben namelijk moeite met erg plotse 
overgangen. Dat is ook zo voor de man en vrouw 
van de straat. Meteen de maatregelen opschorten, 
zou waarschijnlijk leiden tot een ‘explosie’ van nor-
maliteit waardoor we misschien in een tweede golf 
terechtkomen. Geleidelijkheid lijkt me dus een wijs 
gegeven in deze crisis. Net zoals de specialisten ons 
ook geleidelijk aan tot het besef van de ernst van de 
situatie hebben gebracht.”

U zei eerder: "De teams in de ziekenhuizen 
moeten nu samenwerken als een team in een 
duikboot." Wat bedoelt u daar mee?
“Duikbootbemanningen werken op een bijzondere 
wijze samen omdat ze diep onderzee afgesloten van 
de buitenwereld leven. Door deze bijzondere wijze 
van samenwerken, ontstaan er speciale en intense 
menselijke relaties. Ze creëren eigen waarden en 
normen in een soort microwereld. Tijdens momen-
ten van crisis en gevaar zijn de procedures duidelijk. 
Iedereen kent zijn taak. Het is voor de leden van een 
duikbootbemanning dan ook erg belangrijk om niet 
toe te geven aan de ervaren angst en onzekerheid, 
want zij weten beter dan wie ook hoe besmettelijk 
dit is.”

We kunnen alleen maar hopen dat we de grootste 
angst en onzekerheid hebben gehad. Dat we de 
rust van halverwege mei kunnen bewaren, omdat 
we fysiek, logistiek, maar vooral mentaal klaar zijn 
voor wat er nog gaat komen. Laten we elkaars  
mentale desinfectans zijn!” 

Erik de Soir is doctor in de Psychologie en in de Sociale en Militaire Wetenschappen.  
Hij is gespecialiseerd in crisispsychologie en in psychotraumatologie. 

Als expert vertelt hij over de impact die de coronocrisis heeft en gaat hebben. 

ERIC LE SOIR
is doctor in de  

Psychologie en in  

de Sociale en Militaire 

Wetenschappen
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COVID-19 ervaringen  
uit het Amphia ziekenhuis Breda

Auteurs

Mustafa Suker (aios chirurgie), Anniek Bokma (aios interne geneeskunde),  

Sanne Lievense (aios longziekten) – Bestuur arts-assistenten vereniging 

 BERICHT VAN HET FRONT 

Maar liefst 36 % van de Nederlanders 
heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. 
Zij hebben moeite met het vinden, be-
grijpen en toepassen van informatie over 
gezondheid. Een deel van deze groep is 
laaggeletterd. Zij kunnen minder goed 
lezen, schrijven en/of rekenen. Het gaat 
om zo’n 2,5 miljoen mensen in Nederland 
van 16 jaar en ouder. Laaggeletterdheid 
komt meer, maar niet exclusief, voor onder 
laagopgeleiden, ouderen en niet-westerse 
migranten. 18% van de Nederlanders heeft 
lage digitale vaardigheden: zij kunnen niet 
goed overweg met internet en computers. 
Het is belangrijk dat artsen deze mensen 
herkennen en hun communicatie, informa-
tiemateriaal erop aanpassen. Zeker in deze 
onzekere en stressvolle COVID 19-periode, 
waarin zorg op afstand en e-Health een 
vlucht lijkt te nemen.  

Taboe 
Er rust een taboe op laaggeletterdheid. 
Een patiënt zal dus niet altijd aangeven 
dat hij of zij laaggeletterd is of moeilijk met 
een computer kan omgaan. Artsen krijgen 

 H et is begin maart als er in het 
Amphia een medewerkersbijeen-
komst over het nieuwe coronavirus 

wordt georganiseerd, dan nog met zijn 
allen in een zaal. In de weken daarvoor 
druppelt er langzaam wat nieuws binnen 
uit China, gevolgd door Italië, en maken 
we nog grappen over ‘het griepje’ waar zo 
overdreven op wordt gereageerd. Maar de 
toon van onze professor microbiologie is 
serieus en er wordt duidelijk dat er meer 
aan de hand is. 
In de weken daarna neemt de drukte  
op de SEH snel toe en komen er ver- 
spreid door het ziekenhuis COVID-19- 
patiënten in isolatiekamers te liggen. Er 
wordt in hoog tempo geschakeld en er 
worden drie COVID-cohort afdelingen 
opgericht, en de nood-IC wordt gereed 
gemaakt. Voor ons als arts-assistenten 
betekent dit dat we met zestig arts-assis-
tenten gaan draaien in het nood-rooster 
op de COVID-cohorten en SEH, daarbij 
bijgestaan door een grote groep medisch 
specialisten vanuit alle vakgroepen. 

hierdoor soms de indruk dat een patiënt 
niet geïnteresseerd of gemotiveerd is. In 
het kader linksonder staan signalen waar je 
deze patiënten aan kunt herkennen. Ook 
bij hoogopgeleiden is het niet altijd zo dat 
zij medische kennis goed kunnen verwer-
ken of toepassen op hun situatie. Als arts 
kun je verschillende aanpassingen doen 
om je communicatie begrijpelijk te maken.

Terugvraagmethode en Quikscan
Expertisecentrum gezondheidsverschillen 
Pharos raadt de terugvraagmethode aan 
om te controleren of je boodschap goed 
is overgekomen. Vraag de patiënt om in 
zijn of haar eigen woorden te vertellen wat 
jullie zojuist hebben besproken. Hierna kun 
je, zo nodig, bijstellen of aanvullen. Het 
is daarbij belangrijk om de vraag bij jezelf 
te houden. Zeg: ‘Ik wil graag weten of ik 
het goed heb uitgelegd. Wat gaat u thuis 
vertellen (of doen?)’ Geef de patiënt niet 
het gevoel dat je hem of haar controleert. 
Als je een e-Health-oplossing wilt ge-
bruiken, check dan eerst welke digitale 
vaardigheden je patiënt heeft. Met de 
Quickscan digitale vaardigheden, die 
bestaat uit een paar neutrale vragen, heb 
je hier snel inzicht in. De Quickscan, en 
veel andere tools, vind je op pharos.nl/

kennisbank. 

Hulpmiddelen corona
Pharos heeft verschillende hulpmiddelen 
over corona gemaakt die te downloaden 
zijn op hun site, zoals een woordenlijst met 
voorleesfunctie, een kaart voor zwange-
re vrouwen, tips voor communicatie in 
de palliatieve fase en uitleg over tachtig 
moeilijke coronawoorden. Verder zijn er 
informatiekaarten verkrijgbaar in andere 
talen. Alle informatie is gebaseerd op de 

adviezen van de Rijksoverheid en getest 
met taalambassadeurs van Stichting ABC. 

Alertheid
Gelukkig kwam de patiënte van Jurgen 
nog net op tijd naar het ziekenhuis, maar 
deze casus laat zien hoe lastig het is om 
informatie van zowel de overheid als van 
zorgverleners te begrijpen en juist te 
interpreteren. Wees alert op deze patiën-
ten-groep, die ook, en misschien juist nu, 
goede zorg verdient. 

Daadkracht en flexibiliteit
Velen van ons verrichten werkzaamheden 
die soms ver af staan van ons dagelijks 
werk en dat geldt zeker ook voor de 
betrokken specialisten. Onder het motto 
‘onder druk wordt alles vloeibaar’ gebeurt 
er op organisatorisch vlak in korte tijd heel 
veel. Waar ons ziekenhuis eerder een vrij 
logge grote organisatie leek, blijkt er nu 
sprake van veel daadkracht en flexibiliteit.
Ondanks dat zich in vele opzichten een 
ramp voltrekt, gebeuren er binnen de 
muren van het ziekenhuis veel bijzondere 
dingen. Van hiërarchie is geen sprake 
meer als de arts-assistent longziekten op 
de SEH de ervaren radioloog inwerkt of 
de arts-assistent interne geneeskunde 
op het COVID-cohort een oogarts uitlegt 
hoe palliatieve sedatie in zijn werk gaat. 
Het ‘ontregel de zorg’ waar al jarenlang 
voor gestreden wordt, blijkt in een paar 
weken tijd gewoon gerealiseerd te kunnen 
worden. Zo werkt het elektronisch patiën- 
tendossier ineens daadwerkelijk in ons 
voordeel en wordt de administratieve last 
verminderd zodat we ons zoveel mogelijk 
met patiëntenzorg bezig kunnen houden. 

Saamhorigheid
Op de werkvloer is de saamhorigheid 
groot en ondanks de beperkte behan-
delmogelijkheden kunnen we zinvol werk 
verrichten. Op de IC wordt als een van de 
eerste Nederlandse ziekenhuizen binnen 
een mum van tijd opgeschaald naar een 
COVID cohort op de bestaande IC en 
een nood-IC op de recovery, waar veelal 
arts-assistenten van andere specialismen 
en anesthesiologen worden ingevlogen. 
Dit vergt flexibiliteit van alle betrokken 
zorgverleners, zeker ook omdat de nieuwe 
ontwikkelingen met betrekking tot CO-
VID-19 elkaar in hoog tempo opvolgen. 
Wat de ene dag nieuwe informatie lijkt, is 
de volgende dag alweer achterhaald. De 
buitenwereld heeft de blik op ‘de Brabant-
se brandhaarden’ gericht en ook in de 
media is er veel aandacht voor het Amphia. 
Reportages vol heroïek en leed volgen 
elkaar op, terwijl wij als zorgverleners toch 
vooral bezig zijn met waar we voor opge-
leid zijn; zorgen voor zieke patiënten.

Trots
Er is ook een keerzijde: niet alle arts- 
assistenten kunnen een functie vervullen 
binnen de coronacrisis, en dat blijkt lastig. 
Wanneer je normale werkzaamheden 
wegvallen en daar weinig voor in de plaats 
komt terwijl voor je gevoel de rest van 
het ziekenhuis in brand staat, voel je je 
nutteloos en is er nog weinig sprake van 
werkplezier. Hierin bleek communicatie en 
duidelijkheid vanuit de opleiders met be-
trekking tot wat er van je verwacht wordt 
essentieel. 
Al met al is ons duidelijk geworden dat 
je in tijden van nood de zorg moet over- 
laten aan zorgprofessionals. Die kunnen 
als geen ander schakelen en relevante 
beslissingen nemen. Wij zijn trots op al 
onze bevlogen collega arts-assistenten en 
zorgprofessionals die zich zo slagvaardig  
blijven inzetten tijdens deze coronacrisis. 

Meer weten? 
Info@dejongespecialist.nl of 

info@pharos.nl

Zo herken je mensen die moeite 
hebben met lezen en schrijven

•  Hebben vaak problemen met het aan-
brengen van structuur in een gesprek en 
het onderscheiden van hoofd- en bijzaak 

•  Stellen weinig vragen of steeds dezelfde 
vraag 

•  Vullen zelf geen formulieren in (‘ik ben 
mijn bril vergeten’) 

•  Komen geregeld niet, of te laat op een 
afspraak 

• Gebruiken medicatie niet goed 
• Lezen bijsluiters niet 
•  Hebben moeite met het opzoeken van 

informatie op internet 
•  Volgen adviezen niet op

Tips voor eenvoudige 
communicatie

•  Gebruik korte zinnen met eenvoudige 
woorden. (‘Longontsteking’ in plaats  
van ‘pneumonie’)

•  Vermijd beeldspraak en abstracte  
begrippen 

•  Wees zo concreet mogelijk (niet ‘twee-
maaldaags’ maar ‘bij het ontbijt in de 
ochtend en ’s avonds bij het eten’)

•  Beperk het aantal mededelingen per  
consult/gesprek tot twee of drie.

• Herhaal de belangrijkste punten 
•  Geef ruimte voor vragen door de zin  

‘welke vragen heeft u nog?’ in plaats  
van ‘heeft u nog vragen?’ 

•  Spreek af op hele of halve uren. Teken 
eventueel een analoge klok op een  
kaartje met het afgesproken tijdstip.

•  Gebruik de terugvraagmethode

Op de SEH kwam een ernstige zieke patiënte binnen, vertelt Jordy Jurgens, aios 
ziekenhuisgeneeskunde in het UMC Utrecht. Zij had zich geïsoleerd op zolder uit 

extreme angst voor het coronavirus. Haar familie trof haar na een aantal dagen dood-
ziek aan. De vrouw wist niet goed wanneer en waar ze aan de bel moest trekken. 
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“In het ziekenhuis waar ik werkte begon een revali-
datiearts net met een nieuwe poli. Ik had nog nooit 
van dat vakgebied gehoord, maar al snel bleek dit 
precies het soort vakgebied waar ik vanaf het begin 
van mijn studie naar op zoek was. Heel praktisch 
en functioneel gericht. Niet de medische diagnose 
stond centraal, maar met name wat dit betekende 
voor de patiënt.” 
Uiteindelijk besloot Woldendorp de opleiding tot 
revalidatiearts aan het UMCG te volgen. Het bleek 
voor hem de perfecte opleiding, waar hij zich kon 
verdiepen in een heel scala aan ziektebeelden. 
“Daarnaast kreeg ik de mogelijkheid om mijn 
hobby ‘musiceren’ te combineren met mijn werk; er 
bleken veel geblesseerde musici (vergelijkbaar met 
topsport, red.) in Nederland rond te lopen, iets wat 
toen nog nauwelijks bekend was.” 

Pionieren
Muziekgeneeskunde is geen erkend specialisme. 
“Het is een beetje vergelijkbaar met de situatie voor 
sportgeneeskunde; ondanks dat er in Nederland 
evenveel musici en dansers zijn als sporters is de 
aandacht voor hun blessures vanuit de geneeskun-
de sterk achtergebleven.” 
Aangezien de revalidatiegeneeskunde inter-
disciplinair werkt en juist de veel voorkomende 
neurologische en pijn problematiek bij musici tot 
kennisgebied heeft, is dit vakgebied uitermate 
geschikt om veel musici en dansers adequaat te 
kunnen behandelen. Voor stemproblemen bij zan-
gers zijn juist KNO-artsen met hun interdisciplinaire 
teams een goed uitgangspunt. En een psychiater 
kan op zijn beurt de vele psychische en psychiatri-
sche problemen bij podiumkunstenaars (depressie, 

wat docenten van conservatoria, topmusici 
en therapeuten met specifieke belangstel-
ling vertelden, verbreedde hij zijn kennis.
“Om te kunnen begrijpen hoe een pianist 
het voor elkaar krijgt om met ‘200 km per 
uur’ over de toetsen te gaan met wel 20 
vingeraanslagen per seconde, betekent 
dat je zicht moet krijgen op hoe motor 
control in het lichaam plaatsvindt. Dat kan 
nooit via een denkbeeldige poppenspeler 
in het brein die aan alle touwtjes trekt, 
daarvoor moet er ook iets gebeuren in 
de periferie van het lichaam. Dit concept 
van embodied cognition kan vervolgens 
ook worden toegepast op het motorisch 
opnieuw leren bij een dystonie of na een 
CVA.”
Woldendorp probeerde zijn kennis en 
inzichten te toetsen met zijn promotie- 
onderzoek. “Daar leerde ik dat veel van wat 
ik dacht helemaal niet klopte. Probleem was 
echter dat onze behandeling bij het REC-
MD (The Rehab Expertise Center for Music 
& Dance, red.) succesvol was. Dit mysterie 
moet dus verder ontrafeld worden.”

Met één arm
Zijn passie voor de muziekgeneeskunde 
komt voort uit zijn eigen passie voor 
muziek. “Ruim 90% van de professionele 
musici heeft wel eens pijn die hindert bij 
het musiceren. Om deze mensen weer op 
de rails te krijgen zodat ze bijvoorbeeld 
weer voor de koning kunnen spelen, 
of grote groepen publiek in vervoering 
kunnen brengen, dat vind ik fantastisch. Ik 
kan echter net zoveel voldoening krijgen 
van een kind met een serieus motorische 
handicap die toch graag muziek wil maken 
en waar we dan een aangepaste vorm van 
musiceren voor weten te bedenken. 
En wat doe je als revalidatiearts als er ie-
mand met één arm je praktijk binnen stapt 
met het verzoek ‘ik wil viool spelen’? Daar 
bestaan geen boeken of opleidingen voor; 
maar wat is de voldoening groot als je dat 

podiumangst, ADHD, verslavingsgedrag) 
prima behandelen.

‘Muziekgeneeskundige’
Bij de Nederlandse Vereniging voor Muziek 
en Dans Geneeskunde zijn vanwege de 
breedte van de soorten problemen bijna 
alle medisch specialismen aangesloten, 
Woldendorp is één van de medeoprichters. 
Hij leidde zichzelf grotendeels op met de 
kennis die hij vanuit de neurorevalidatie 
en pijnrevalidatie opdeed. Verder liep hij 
verschillende stages in erkende klinieken in 
het buitenland, zoals Hannover en Terassa 
in Spanje. In Nederland liep Woldendorp 
alle poliklinieken af om te zien hoe men het 
daar aanpakte. Door goed te luisteren naar 

met een individuele strijkprothese toch 
voor elkaar weet te krijgen met je team.”

Blessures die aandacht verdienen
Volgens Woldendorp is er een gebrek aan 
aandacht voor de blessures van muzi-
kanten. Het probleem is vaak dat zowel 
de dokter als de musicus niet realiseren 
dat er een verband is tussen de klacht 
en het musiceren. Er komt een heel scala 
aan problemen voor, zoals entrapment 
neuropathieën, voetletsels bij dansers, 
liesbreuken bij blazers, stemproblemen, 
ademhaling, allergieën voor lak of metaal, 
cardiale shunting, etc. Ook heerst er een 
taboe op het bespreken van klachten bij 
musici. “Dat doe je pas als je echt hele-
maal vastgelopen bent, uit angst voor het 
verliezen van je baan of solo-optreden bij 
dat hele beroemde festival.”
Daarnaast lijken muzikanten extra vatbaar 
te zijn voor letsel. “Als je bedenkt wat een 
musicus moet kunnen om professioneel 
muzikant te kunnen zijn, dan is het verba-
zend dat er musici zijn die géén medische 
problemen hebben. In de strijd van ‘altijd 
maar beter worden dan de concurrentie’ 
en het wegvallen van alle subsidies en 
banen moet de musicus dit zien vol te 
houden tot minstens na het pensioen. Een 
topsporter of danser is normaal gesproken 
klaar met zijn of haar carrière als die 35 jaar 
oud is. De pianist Horowitz speelde op 
zijn 85e nog voor volle zalen over de hele 
wereld.”

Toekomstige plannen 
Woldendorp zit nog vol ideeën voor de 
toekomst: “De leefstijlgeneeskunde is 
voor veel onregelmatig levende professi-
onele musici een nog totaal onontgonnen 
gebied; ze hebben te maken met jetlags, 
slecht slapen, niet sporten, onbekendheid 
met temporiseren van speeluren, geen 
warming up en/of cooling down, ongezond 
eten, de enorme stress van het steeds 
beoordeeld worden en acteren op het 
allerhoogste niveau. Je kunt je er vast wel 
wat bij voorstellen. Mijn grootste wens 
is om de beschikking te krijgen over een 
handenmeetlaboratorium dat in staat is 
om die pianist die 200 km per uur speelt, 
goed in beeld te krijgen voor wat betreft 
vingermotoriek.”  

Revalidatiearts én multi-instrumentalist Kees Hein Woldendorp  
ontfermt zich als een van de weinige specialisten over 

geblesseerde en zieke musici en dansers.
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met één arm

 De leefstijlgeneeskunde is  

 voor veel onregelmatig  

 levende professionele  

 musici een nog totaal   

 onontgonnen gebied  

De mogelijkheden van muziekgeneeskunde
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Observeren zonder interpreteren
Het zit in onze natuur om snel conclusies te trekken. De hele 
dag doen we aannames om zo de grote hoeveelheid informa-
tie die onze hersenen aangeboden krijgen snel te verwerken. 
Deze conclusies en aannames baseren we grotendeels  op onze 
eerdere ervaringen. Aarsman: “In deze tijd verdrinken we 
in protocollen, en een scan is zo gemaakt. Het gevaar 
dreigt dat de arts hierdoor minder plezier krijgt in zijn 
vak. Samen met de afdeling Kunst & Cultuur van het 
Radboud UMC is een workshopserie opgezet: ‘Ogen 
wijd Open’. Hierbij willen wij studenten leren om 
niet protocollair te kijken, maar te leren observeren 
zonder direct te interpreteren. Het idee is dat je bij het 
observeren niet direct de hoofd- 
van bijzaken scheidt, maar met 
een loep kijkt naar details zonder 
de rest te zien. Zo trainen we de 
studenten om verser, vrijer, inven-
tiever te diagnosticeren.” 

De achtergrond van deze lessen 
ligt in Amerika. Op Yale wordt dit onderwijs al sinds 2003 
gegeven. Een voorbeeld van zo’n programma is Training the 
Eye: Improving the Art of Physical Diagnosis. Ze hebben met 
onderzoek aangetoond dat je competenties zoals lichamelijk 
onderzoek, communicatie en klinisch redeneren kan verbeteren, 

door studenten te leren observeren door het gedetailleerd kijken 
naar kunstwerken. Door samen met medestudenten naar kunst 
te kijken, te analyseren en te discussiëren wordt het behandel-
team rondom de patiënt nagebootst.1 Deze ervaringen kunnen 
vervolgens gebruikt worden in het zaalwerk, en ook in multi- 

disciplinaire overleggen. 

De arts als detective
Aarsman is door het Radboud benaderd om mee te 
helpen een dergelijk programma op te zetten voor 
geneeskundestudenten. Hij is begonnen als fotograaf, 

is later gaan schrijven en voert ook een onemanshow 
op in verschillende theaters. Daarnaast heeft hij een 

rubriek in de Volkskrant, waar hij 
foto’s bekijkt als een detective, 
en zo achter het verhaal van de 
foto komt. Hij is persoonlijk erg 
geïnspireerd door Sherlock Hol-
mes. “Ik ben gefascineerd geraakt 
door de manier waarop er in deze 
boeken naar feiten gekeken wordt 

vanuit verschillende perspectieven. Eigenlijk zijn wij in ons dage-
lijks leven continu bezig met deductie.” Door de manier waarop 
hij kijkt naar situaties is hij zelfs als buitenstaander uitgenodigd 
door de politie om een nieuw inzicht te geven in oude zaken.
“Het idee is dat je geen fouten kán maken in de beschrijvings-

fase. Je haalt het verzamelen van feiten en een conclusie hieruit 
trekken uit elkaar. Hierdoor kijk je objectiever naar een patiënt 
en ga je als een detective met een vergrootglas op speurtocht 
naar symptomen. Welke feiten zijn er, en welke ontbreken?” 
Door deze speurtocht kijk je niet alleen gedetailleerder naar je 
patiënt, maar kan je ook meer plezier halen uit je consult. Deze 
nieuwsgierigheid is erg aanstekelijk wanneer Aarsman over zijn 
ervaringen vertelt. Terloops vertelt hij dat het karakter Sherlock 
Holmes gebaseerd is op een Schotse chirurg: Joseph Bell (1837-
1911). Bell leerde zijn studenten dat gedetailleerde observatie 
belangrijk is om een diagnose te stellen. Om dit te illustreren 
observeerde Bell iemand op straat, en aan de hand van zijn ob-
servaties deduceerde hij het beroep van die persoon en wat die 
persoon recent gedaan had. Hij werd zelfs door de Scotland Yard 
gevraagd zijn mening te geven over de Ripper moorden.

#Verfvlekkenarchief
Bij één van de lessen die Aarsman geeft, bekijkt hij  met een 
groep studenten foto’s van verfvlekken. “Je haalt een emmer 
verf bij een doe-het-zelfzaak, hangt hem aan je fietsstuur , het 
hengsel zakt uit, je rijdt voor je deur de stoep op en beng, daar 
knalt vijf liter tegen de vlakte.” Door te kijken en discussiëren 
ontwikkelen zij een theorie over hoe die verfvlekken ontstaan 
zijn. De kern van deze opdracht is puur het beschrijven van 
zo’n vlek. Doordat je zo gedetailleerd kijkt naar verschillende 
aspecten van de verfvlek, blijkt dat je een heel eind kan komen 

met het beredeneren hoe zo’n vlek ontstaat. “Studenten zijn hier 
erg enthousiast over en zijn er druk mee bezig op social media. 
Zo worden er groepen gevormd in Whatsapp en is er zelfs een 
community op Twitter, waar verfvlekken ge-upload en geanaly-
seerd worden.” Dit is terug te vinden onder #Verfvlekkenarchief. 
Een mooi voorbeeld is de analyse van de verfvlek op de Jan 
Swammerdambrug in Amsterdam. Deze manier van denken kun 
je extrapoleren naar onze dagelijkse praktijk: je observeert losse 
symptomen en bouwt hieromheen een theorie.

Bewustwording van aanraking
Er zijn ook andere lessen ontwikkeld voor geneeskundestuden-
ten. Voorbeelden hiervan zijn modeltekenen, een omgeving 
uit je hoofd uittekenen en associaties tussen foto’s zoeken. Een 
andere les gaat over de bewustwording van aanraking. “De 
mens is een sociaal dier, zonder de ander kan hij niets. Een mens 
kan zichzelf niet eens kietelen. Alleen als groep kan de mens 
overleven, in de oertijd kon een groep jagers een mammoet 
neerhalen, een mens alleen maakt geen kans. Bij het onderling 
contact speelt niet alleen taal een grote rol, maar ook aanraking. 
Aanraking wordt echter steeds meer een taboe in de huidige 
maatschappij, denk daarbij aan de #metoo affaires.” 
Om te leren bewuster te worden van aanraking is er samen met 
Andriaan Luteijn van Introdans Arnhem een oefening ontwikkeld. 
Studenten worden hierbij in tweetallen ingedeeld en achter 
elkaar geplaatst. De voorste heeft zijn of haar ogen dicht, en 
de achterste een hand op de rug van de voorste. De achterste 
student stuurt de voorste student door de ruimte heen. Op een 
gegeven moment haalt de student zijn of haar hand weg. De 
eerste keer blijft de voorste student nog een aantal seconden 
doorlopen, maar naar mate de les vordert is de student steeds 
sneller bewust dat de hand wordt weggehaald. “Door deze erva-
ring word je bewuster van aanraking, dat is belangrijk omdat je je 
dan meer kan verplaatsen in een patiënt wanneer je lichamelijk 
onderzoek verricht.”

Observeren kun je leren
Uit het interview met Aarsman kunnen we concluderen dat je je-
zelf kan trainen in observeren. Het is leuk om er een sport van te 
maken om zo ver mogelijk te komen met lichamelijk onderzoek, 
en zo kunnen we wellicht hier en daar wel een scan voorkomen. 
We kunnen proberen gedetailleerder te speuren naar sympto-
men tijdens het lichamelijk onderzoek, en ook minder snel een 
conclusie te trekken uit het verhaal van de patiënt. Want hier 
hebben we die jaren voor gestudeerd, en hier zijn we dokter 
voor geworden. Laten we proberen niet alleen symptomen te 
zoeken die binnen onze diagnose passen, maar ook met het 
vergrootglas op pad gaan.  

Auteur
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1.  Katz, Khoshbin. Can visual arts training improve physician performance?  
Trans Am Clin Climatol Assoc 2014;125:331-42

Ketelboetersteeg hoek Breestraat Leiden 2020
©Sabijn Gorter #verfvlekkenarchief

Verfvlek analyse 
opdracht voor thuis: 
pak je vergrootglas en 
inspecteer en beschrijf 
deze foto zelf!

Verfvlek analyse Swammerdambrug 
Amsterdam 2017
©Jan Dirk van der Burg 
#verfvlekkenarchief
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Kijken we nog wel goed naar onze patiënten? Hans Aarsman, fotograaf, theaterschrijver  
en columnist, heeft samen met enkele anderen onderwijs opgezet in het Radboudumc  

om studenten te leren observeren.

Leren observeren  
zonder concluderen

Sherlock Holmes

 “Het fascineert me hoe er in de boeken   

  van Sherlock Holmes naar feiten wordt   

 gekeken. Eigenlijk zijn wij in ons dagelijks  

  leven continu bezig met deductie"  

Hans Aarsman:
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 W ie door een willekeurig 
ziekenhuis loopt, kan zich 
verwonderen over de mooie 
kunst die er hangt. Steeds 

meer ziekenhuizen hebben een kunst- 
adviesraad- of commissie en soms zijn het 
het net kleine musea, met een prachtige 
collectie tot hun beschikking. Kunsthistori-
cus en programmamaker Kunst & Cultuur 
van het Radboudumc en de Radboud  
universiteit Nijmegen Let Geerling koos 
er de afgelopen jaren voor de kunst-
programma’s in ‘haar’ instellingen de 
afgelopen jaren nét iets anders in te vullen. 
Zoals in menig ander ziekenhuis kent 
Nijmegen sinds 1998 een gezamenlij-
ke kunstadviesraad voor ziekenhuis en 
universiteit die gevraagd en ongevraagd 
advies geeft aan de Raad van Bestuur en 
het College van Bestuur over alles wat 
met professionele beeldende kunst te 
maken heeft. Deze adviesraad bestaat uit 
diverse zorgprofessionals, een vertegen-
woordiger van de Radboud Universiteit en 

en theedoeken, te verzamelen. Hij heeft 
deze in stukken gescheurd en van die re-
pen heeft hij een jaar lang in het ziekenhuis 
op gezette tijden een kleed zitten weven 
en daar deden dan ook patiënten en 
medewerkers aan mee. Hier is een groot 
kleed van 15 meter uitgekomen dat nu in 
het restaurant hangt.” 
“Door kunstenaars in huis te halen, breng 
je een ander soort denken, kijken en han-
delen in het ziekenhuis. Dit kan niet alleen 
aan de ontwikkeling van de zorg, maar ook 
in de academische wereld van onderwijs 
en onderzoek een bijdrage leveren. Door 
patiënten, studenten en medewerkers met 
kunstenaars samen te laten werken, breng 
je een verandering teweeg waardoor ze op 
een andere manier in hun vak of beleving 
komen te staan,” licht Geerling toe. 

Samenwerking
Een ander voorbeeld van samenwerking 
tussen kunstenaars en zorgprofessionals 
dat ook de patiëntenzorg ten goede komt, 

een patiënt, die allen kunst een warm hart 
toedragen. 
Als programmamaker voorziet Geerling de 
raad van inhoudelijk advies. De raad kan 
grotendeels onafhankelijk en autonoom 
handelen. Geerling: “Er is een budget en 
hier kunnen dingen mee worden opgezet. 
Bij grotere projecten, zoals kunstopdrach-
ten voor de nieuwbouw die buiten het 
reguliere budget vallen, moet de advies-
raad apart langs de Raad van Bestuur. 
Ik zorg er vervolgens voor dat alles wat 
we samen met de adviesraad bedenken, 
uitgevoerd wordt binnen de afgesproken 
kaders.” 

Andere invulling kunstprogramma
Voorheen werden vaak kunstwerken aan-
gekocht en in het ziekenhuis opgehangen, 
maar de afgelopen jaren vult Geerling het 
kunstprogramma anders in: “Toen ik hier 
kwam werken heb ik besloten om even 
geen kunst meer aan te kopen, omdat 
er een verbouwing in de planning stond 

is het project “De kunst van kijken en zien 
voor de medische professie”, waarvan zij 
samen met voormalig voorzitter van de 
kunstadviesraad Jan Keunen en kunste-
naars Hans Aarsman (zie ook interview 
pagina 20) en Roy Villevoye initiatiefnemer 
is geweest. 
Sinds 2016 organiseert Radboud Kunst & 
Cultuur deze bijzondere reeks werkateliers 
voor studenten Geneeskunde en jonge 
dokters. Samen met beeldend kunstenaars 
gaan de studenten modeltekenen, maken 
ze met foto’s uit een reusachtig beeld- 
archief een zelfportret, analyseren ze foto’s 
als was het bewijsmateriaal en tekenen 
ze uit hun herinnering plekken. Dit alles 
heeft als doel de blik van de aankomende 
dokters te verbreden. Kunstenaar Rob 
Johannesma maakte een fotoserie van de 
masterclasses. Deze is soms te zien in het 
ziekenhuis en de universiteit.
Geerling: “Bij de werkateliers gaat het 
niet om het product van een kunstwerk, 
maar met name om de uitwisseling tussen 
verschillende manieren van kijken en 
handelen. Met als doel om dichter bij de 
patiënt te kunnen staan.”  
Het programma is continu in ontwikkeling. 
“De kern van het programma is het kijken 
en zonder aannames observeren en de 
opzet is dat studenten een dag met kun-
stenaars op pad gaan, dit blijft natuurlijk. 
Gaandeweg merkten we dat het aspect 
van samenwerken in het reguliere curricu-
lum weinig aan bod komt. Dat is waar wij 
nu meer de nadruk op leggen. Studenten 
kennen elkaar in het begin nog niet, maar 

en er architectuur komt die zich er naar 
mijn mening niet voor leent om gewoon 
kunst op te hangen. In de plannen voor de 
nieuwbouw is veel aandacht voor healing 
environment en voor design. Ik vroeg 
mijzelf af wat de meerwaarde dan nog is 
van kunst. Daarnaast kost opslagruimte 
voor een collectie natuurlijk ook gewoon 
geld, dus dat drukt op het budget van het 
ziekenhuis. Daarom hebben we besloten 
om het over een andere boeg te gooien. In 
plaats van het accent op kunstwerken zijn 
te leggen, leggen we nu het accent op sa-
menwerken met kunstenaars, gerelateerd 
aan onderwerpen die zich in het ziekenhuis 
of op de universiteit afspelen. Die samen-
werking kan soms leiden tot kunstwerken, 
maar dat is niet het hoofddoel.” 
Als voorbeeld noemt Geerling de kunst 
van Ernst van der Hoeven, een kunstenaar 
die vaak werkt met verzamelingen. “Hij 
kwam op het idee om allemaal textiel die 
door de jaren heen gebruikt is in het Rad-
boudumc, zoals gordijnen, operatielakens 

we laten ze samen aan een opdracht 
werken.” 
Het project past volgens Geerling het 
beste aan de rand van het reguliere 
curriculum: “Als je gaat toetsen zie je dat 
studenten toch wat competitiever worden, 
dat mensen wat meer op hun hoede zijn 
en dat juist het loslaten van al die aanna-
mes lastiger is. In al je kwetsbaarheid en 
openheid kunnen observeren ben je dan 
kwijt. Het is belangrijk dat je dat doet op 
een plek buiten het ziekenhuis, dat je even 
in een andere omgeving bent.” 
In de toekomst wil Geerling zich graag ex-
pliciet verder richten op de samenwerking 
tussen kunstenaars en patiënten. Geerling: 
“Natuurlijk willen we er dan net als bij de 
werkateliers met studenten onderzoek aan 
koppelen, het is geen creativiteitstherapie 
of afleiding, maar het kan ook leiden tot 
meer of ander bewustzijn wat het is om 
patiënt te zijn, zodat het aansluiting vindt 
op de veranderingen naar meer persoons-
gerichtheid en inclusiviteit in de zorg.”  

Kunsthistoricus en programmamaker Let Geerling gelooft in het  
belang van kunst in de zorg: “Door kunstenaars in huis te halen,  

breng je een ander soort denken, kijken en handelen in het ziekenhuis.”

Auteur

Myrna Linders, arts jeugdgezondheidszorg
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In het werkatelier van de kunstenaars 
Lernert & Sander kregen deelnemers 
opdracht om voor kunstwerken 'Zonder 
titel' een titel te bedenken.

Ernst van der Hoeven en Bart Gorter, 
project Warp, Woof, Weft 2016 - 2017, 
de kunstenaars hebben samen met 
patiënten, bezoekers en medewerkers een 
15 meter lang kleed geweven van oude 
Radboudumc-textiel. 

Presentatie in het Radboudumc van 
de serie fotokunstwerken die Rob 
Johannesma maakte van de werkateliers.
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Kunst
in het ziekenhuis  “Bij de werkateliers gaat het  

  niet om het product van een  

  kunstwerk, maar om de  

  uitwisseling tussen verschillende  

  manieren van kijken en handelen“  
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#tussenkunstenquarantaine 
Op de eerste foto staat Anneloes Officier die 
met deze imitatie van Meisje met de parel 
van Johannes Vermeer wereldwijd mensen 
inspireerde om bekende kunstwerken te 
imiteren met attributen uit hun eigen woning.
(bron: https://www.instagram.com/

tussenkunstenquarantaine/?hl=nl)

1

Corona-streetart in Londen. 

2

Foto van de badkamer van 
Banksy, die de kunstenaar op 
zijn eigen Instagram account 

deelde met ondertitel:  
“my wife hates it when I work 

from home”.
(bron: https://www.bbc.com/news/

uk-england-bristol-52306748) 

3

Rembrandt van Rijn – Bathseba 
maakt haar toilet (1654). 

Hendrickje Stoffels, die model 
staat voor Bathseba, zou zijn 
overleden aan tbc. Volgens 

arts en auteur Jan Dequeker 
zou dit echter ook goed het 
gevolg van gemetastaseerd 

mammacarcinoom kunnen zijn.
(bron: Wikipedia) 

1 2 3
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Oude meesterwerken in medisch 
perspectief en de hernieuwde  
populariteit van kunstwerken ten 
tijde van een pandemie. 

Kunst biedt ons troost, afleiding, informatie en 
verscherpt onze klinische blik. Waar artsen nauw-
keurig dienen te observeren om een bepaalde 
diagnose te kunnen stellen, doen kunstenaars 
dat misschien nog wel beter wanneer ze iets of 
iemand willen vastleggen op het witte doek. 
Met deze gedetailleerde observatie schilderden 
kunstenaars bewust of onbewust al eeuwen symp-
tomen van allerlei ziektebeelden. Interessant voor 
een clinicus en eveneens van historische waarde 
over het voorkomen van ziekten.

De kunstenaar en de dokter
Emeritus professor reumatologie Jan Dequeker 
aan de Universiteit Leuven wijdde er een boek 
aan: De kunstenaar en de dokter. Zijn zoektocht 
naar medische diagnoses in oude kunstwerken 
was oorspronkelijk ontstaan vanuit een heersende 
hypothese dat zogenaamde moderne aandoe-

Kunst in tijden van een pandemie
Of er te zijner tijd ook schilderwerken met coronapatiënten aan deze verzameling 
kunnen worden toegevoegd, zal de toekomst ons leren. Wel zien we momenteel dat 
de COVID-19 pandemie en bijbehorende lockdown voor genoeg inspiratie zorgt in 
allerlei kunstvormen: indrukwekkende fotoreportages van onder andere zorgperso-
neel en  raambezoeken van pasgeboren baby’s of grootouders in verpleeghuizen, 
cartoons en streetart van over de hele wereld.  Bekende hedendaagse kunstenaars 
zitten zelf ook in lockdown. Neem Banksy, die zijn creativiteit nu in eigen woning kwijt 
moet (zie foto).
Daarnaast zorgt de lockdown, en de verveling waarmee dit gepaard kan gaan, ook 
voor een hele nieuwe beleving van kunst. Wat begon als een zelfbedacht spelletje 
tussen Anneloes Officier en haar huisgenoot, waarbij de opdracht was een bekend 
kunstwerk te imiteren met 3 voorwerpen die je thuis hebt liggen, groeide uit tot een 
internationale hit. Ze postte een foto waarbij ze het meisje met de parel imiteerde 
onder de hashtag #tussenkunstenquarantaine. Inmiddels heeft de Instragrampagina 
met dezelfde naam ruim 250.000 volgers en postten mensen van over de hele wereld 
dagelijks hun imitatie kunstwerken vanuit huis.
Toch kun je vanuit je eigen woonkamer een heel eind komen. Met de app Rembrandt- 
Reality stap je namelijk via het scherm van je smartphone als het ware in Rembrandts 
bekende werk De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp. Je kunt rondlopen in het 
theater van de Amsterdamse chirurgijns, ziet hoe een anatomie practicum rond 1632 
eraan toe ging en leert dat röntgenfoto’s niet alleen een fractuur of pneumonie, maar 
ook interessante weetjes over het schilderij aan het licht kunnen brengen! Een aan- 
rader. En zo zijn die cultuurpunten zelfs in deze tijd, toch nog makkelijk gescoord.  

ningen aan het bewegingsapparaat, waaronder 
reumatoïde artritis, pas na de ontdekking van 
Amerika (1492) zouden zijn overgewaaid naar Eu-
ropa. Dequeker betwijfelde dit en ging, bij gebrek 
aan andere bewijzende bronnen, op zoek naar 
aanwijzingen in de kunst waarmee hij het tegen-
deel aantoonde. Naast zichtbare symptomen voor 
reumatologische aandoeningen, vond hij vele 
andere diagnoses in bekende en minder bekende 
werken tussen 1300-1800 die hij samenvoegde 
in een boek. Een voorbeeld van een van de 216 
schilderijen die in het boek zijn opgenomen, is 
van onze ‘eigen’ Rembrandt van Rijn. In het werk 
Bathseba maakt haar toilet, waarin zijn echtge-
note Hendrickje Stoffels model staat, wijzen de 
vervormde linkerborst, huidretractie en knobbel in 
haar linkeroksel vermoedelijk op gemetastaseerd 
mammacarcinoom. 
En wie goed kijkt naar de wereldbekende Mona 
Lisa, zou in de binnenste hoek van haar linkeroog 
een gele huidverkleuring (xanthelasmata) kunnen 
waarnemen die essentiële hyperlipidemie doet 
vermoeden. Extra punten als je ook het lipoom 
op haar linkerhand diagnosticeert! 

Auteur

Geerke Dijkema, aios urologie

Tussen kunst en quarantaine
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Wat is de missie van Muziek als Medicijn?
“MAM is een foundation die in 2012 is opgezet door professor 
doctor J. Jeekel, hoogleraar chirurgie, met de vraag of muziek 
een plaats verdient binnen de reguliere gezondheidzorg. Gezien 
muziek goed toegankelijk is, goedkoop, en geen bewerkin-
gen kent, denken wij dat het de aandacht verdient om te 
zien of het de zorg kan verbeteren. Het doel van MAM 
is om muziek te implementeren in de gezondheids-
zorg middels de evidence-based medicine principes. 
Momenteel zijn we met vijf promovendi aan het werk 
om te bewijzen dat muziek meer is dan alleen ‘een fijn 
gevoel’. Twee promovendi zijn ons al voorgegaan.”

Hoe ben jij bij dit onderzoek terecht 
gekomen?
“Na een periode gewerkt te hebben als 
anios binnen de chirurgie wilde ik gaan pro-
moveren. Via het Erasmus Medisch Centrum 
kwam ik bij prof. dr. Jeekel terecht. Dit on-
derzoek is op mijn lijf geschreven, want naast 
de chirurgie is muziek mijn tweede passie. Ik ben concertpianist 
en combineer mijn presentaties over dit onderzoek dan ook altijd 
indien mogelijk met een stuk pianomuziek. Zo probeer ik het 
publiek te laten inbeelden wat muziek met je kan doen.”

Wat is de onderzoeksvraag van jouw promotieonderzoek?
“Ik richt mij op de vraag wat de effecten van muziek zijn tijdens en 
rondom een operatie voor de patiënt en de chirurg. De collega 
die mij voorging heeft bewezen dat muziek tijdens een opera-
tie zorgt voor minder postoperatieve pijn en angst. Ik heb nu 
aangetoond dat het ook zorgt voor minder gebruik van opiaten 
postoperatief en minder sedatie peroperatief. Tevens hebben 
we bewijs dat het fysiologische stressrespons hierdoor wordt 
geattenueerd. Of dit ook leidt tot een beter herstel moet nog 
blijken. In twee multicenter randomized controlled trials probeer 
ik te achterhalen of muziek zorgt voor een kortere opnameduur, 

Auteur

Marlous Vermeulen, aios urologie

 Studies tonen aan dat de  

 auditieve cortex nog actief is  

 onder algehele,  

 anesthesiologische sedatie 

minder complicaties en daarmee lagere zorgkosten. 
Het effect van muziek op de chirurg hebben we getest in  
een simulatiesetting. Opereren ze beter met muziek dan  
zonder muziek? Dit onderzoek hebben we net afgerond, dus  

die resultaten moeten nog volgen.”

Waarom denken jullie dat dit werkt?
“Er zijn studies die aantonen dat de auditieve cor-
tex nog actief is onder algehele, anesthesiologische 
sedatie. We herinneren ons gelukkig niet letterlijk 

wat er gebeurd is, maar er blijkt wel sprake te zijn van 
impliciete geheugenformatie. Dus je kan suggereren dat 

het kalmerende effect van muziek tijdens 
de operatie toch wordt opgeslagen, met 
minder stressrespons als gevolg. 
Helemaal verklaren kunnen we het echter 
nog niet. Mijn collega’s doen onderzoek op 
andere gebieden zoals de zorg bij demente 
patiënten of brandwondenzorg, met tevens 
goede effecten. 

In het begin was het dan ook lastig om dit onderzoek onder de 
mensen te krijgen, maar nu we hard bewijs hebben, wordt het 
meer geaccepteerd in de medische wereld.”

Hoe ziet de toekomst er uit voor Muziek als Medicijn?
“We merken dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Muziek kent 
geen bijwerkingen, dus theoretisch kun je het overal voor inzet-
ten. De eerste resultaten zijn goed, dus we blijven doorzoeken 
naar bewijs. Nieuwe onderzoeken worden opgezet, zoals het 
effect van muziek op de intensive care. Ten aanzien van muziek 
rondom de operatie zijn wij aan het nadenken over de imple-
mentatie. Samen met de Nederlandse Vereniging van Heelkunde 
wordt nu gewerkt aan een richtlijn. Ik hoop dat het ooit meegeno-
men zal worden binnen de niet farmacologische interventies van 
het ERAS protocol, gezien dit protocol dezelfde doelstellingen 
heeft voor chirurgische patiënten.”

Drs. Victor Fu is een van de promovendi voor de foundation Muziek als Medicijn (MAM). 
Samen met zijn collega’s probeert hij op wetenschappelijke basis vast te stellen waar en 
wanneer muziek een positief effect heeft. Hij is gepassioneerd over de ruime mogelijk- 

heden van muziek en de al veel belovende resultaten.

Muziek  
als medicijn

Victor Fu:

‘Hang zelf die slingers op’
“Komt er dan weer zo’n ceremonie?”. 
Mijn moeder refereert aan mijn promo-
tie van vier jaar geleden. Ik moet haar 
teleurstellen. Het daadwerkelijk worden 
van medisch specialist stelt niks voor. 
Het tekenen van het C-formulier is een 
digitale aangelegenheid geworden. Dat 
weerhoudt de meeste opleiders er geluk-
kig niet van om hier toch een moment 
van te proberen te maken. Maar als je, 
zoals ik, opeens een baan hebt en acuut 
drie maanden korting op je opleiding 
krijgt, is er geen tijd om twee opleiders 
en een aios bij elkaar te organiseren. En 
dus ontvang ik, terwijl ik ’s ochtends in 
bed door mijn mail scroll, opeens een 
geautomatiseerd bericht van de RGS 
dat mijn opleider mijn C-formulier heeft 
getekend. Die was ook vroeg wakker 
blijkbaar. 

Op 31 december, mijn laatste werkdag 
als aios, en één dag voor mijn eerste 
werkdag als medisch specialist, ontvang 
ik een mail van de RGS dat er een nieuw 
bericht in MijnRGS staat. Het blijkt mijn 
inschrijving in het specialistenregister 
te zijn. Mooi, net op tijd om over twee 
dagen dan ook officieel te kunnen 
beginnen. Direct doorsturen naar mijn 
toekomstige werkplek. En dat was het. 
Toen was ik opeens medisch specialist.  

Zes (nou ja, laten we eerlijk zijn, zeven) 
jaar geneeskundeopleiding, drie jaar ani-

os en bijna zes jaar aios sluit ik af met een 
mailtje. Waar tijdens de geneeskunde- 
opleiding zelfs het behalen van mijn pro-
pedeuse nog leidde tot een ceremonie 
met uitgenodigde ouders en alles, gaat 
dit moment nu nagenoeg onopgemerkt 
voorbij. En dat is toch jammer. 
Vanuit mijn cluster hadden we eerder 
al een clusterdiner. Opleiders, aios en 
toespraken. Leuk, en het voelde echt als 
een officieel moment. Maar toch miste 
ik iets. Mijn familie, mijn vrienden en 
mijn collega’s uit het andere cluster in de 
stad. Want zij waren minstens zo’n groot 
onderdeel van dit proces geweest. 

En dus besloot ik zelf een feestje te 
geven. Een voornemen dat ik om me 
heen al vaker had gehoord van andere 
jonge klaren, maar waar het dan toch niet 
van kwam. Die eerste baan als medisch 
specialist zet je zo weer opnieuw op de 
rijdende trein waarop je als beginnen-
de aios ook al was beland. Je verliest 
je in nieuwe mensen, reistijd, overvolle 
spreekuren en diensten die op een ander 
niveau energie van je vragen. De verga-
deringen en protocollen die geschreven 
moeten worden nog daargelaten. Voor 
je het weet ben je ruim een half jaar 
verder en dan voelt zo’n feestje toch al 
achterhaald. En aangezien het ook niet is 
gelukt om gelijk een vaste plek te krijgen, 
voelt het ook niet zo verdiend; voor je 
gevoel is het nog niet echt af. Maar toch. 

Net voordat we met z’n allen in isolatie 
gingen, gaf ik mijn feest. Met veel bier, 
eten en allemaal mensen die speciaal 
voor mij kwamen. Zo’n avond waarop je 
wilt dat het maar niet stopt en je bij de 
barman de laatste ronde probeert uit te 
stellen. Ik kan het iedereen aanraden. 

Moraal van het verhaal? Probeer toch 
echt in die eerste maanden als medisch 
specialist een pas op de plaats te maken. 
Kijk naar wat je allemaal hebt geleerd 
maar ook hoe je nu nog groeit. En als 
niemand het voor je doet, hang dan zelf 
die slingers op. Je hebt het verdiend!  

Irma Scholten
gynaecoloog  

Deventer Ziekenhuis

Bekentenissen 
van een  

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

haar/ zijn eerste ervaringen: 
mail ons dan: 

info@dejongespecialist.nl



Arts-assistent 
gynaecologie

30 MAART 2020 - Als arts-assistente 
gynaecologie voel ik gezonde spanning 
als ik me voor probeer te bereiden op mijn 
avonddienst op de COVID-afdeling. Ik lig 
dat overigens in bikini in de zon op mijn 
windvrije balkon te doen, dus het is goed 
uit te houden. Vorige week klonk luid  
applaus voor alle zorghelden in het land; 
ik voel me bijna schuldig als ik bedenk 
dat ik juist nog nooit zoveel vrije tijd heb 
gehad – en zeker als ik daarna naar mijn 
zongebruinde huid kijk. 

De volgende dag baan ik me naar het 
ziekenhuis, dankbaar dat ik het huis uit 
mag en mijn ‘heldentaak’ mag gaan 
vervullen. Het ziekenhuis is uitgestorven, 
de gangen zijn leeg, de winkels dicht, de 
meeste poli-afspraken en geplande OK’s 
geannuleerd, en de diensten op de wel 
doorgaande verloskamers zijn rustig; de 
normale ‘spoed’consulten lijken toch niet 
zoveel spoed meer te hebben. 

Ik neem de dienst over van een aios KNO 
en een kinder-plastisch chirurg die me 
netjes alle zaalpatiënten overdragen, voor 
beiden kunsten van toch alweer even ge-
leden. Samen met de anios interne die mij 
inwerkt lopen we een rondje langs de zor-
gelijke patiënten. Ik had niet veel van mijn 
wel opgefriste kennis over bloedgassen 
nodig om te weten dat een pH van 7.01 
niet bij een goede kliniek zou passen. Kort 
daarna sta ik samen met mijn collega van 
de interne – die dit duidelijk vaker heeft 
meegemaakt – de man van deze 56-jarige 
patiënte uit te leggen dat zijn vrouw de 

komende uren zal komen te overlijden. 
Diezelfde avond leer ik hoe je een patiënt 
schouwt, niet één maar helaas twee keer. 
Ik ben vanuit de verloskunde gewend 
dat mijn patiënten zich tijdens een dienst 
eerder verdubbelen, dan dat je ze verliest. 
Ik denk terug aan de plastisch chirurg van 
wie ik de dienst net heb overgenomen, die 
toegaf hoe confronterend hij het vond om 
al zijn leeftijdsgenoten hier aan de zuurstof 
te zien liggen, of nog erger, naar de IC 
te moeten overplaatsen voor invasieve 
beademing. 
Tijdens mijn rondje langs de patiënten 
valt mij de emotionele impact van dit virus 
op, drie jonge eerder vitale mannen (allen 
50-65 jaar) vertellen mij dat ze psychisch 
niet meer willen, dat ze op zijn. Ik ben 
vanuit de verloskunde wel wat aanmoedi-
gingsteksten gewend om mijn patiënten te 
motiveren tijdens de fysieke marathon die 
ze aan het lopen zijn, maar deze gebroken 
middelbare mannen zijn nieuw voor mij. 
Een 52-jarige patiënt vertelt me dat hij 
de nachtverpleegkundige heeft beloofd 
weer door te vechten en hoe waardevol 
het voor hem was dat zij die nacht even 
zijn hand vast heeft gehouden; een stukje 
intimiteit dat menigeen nu ook buiten het 
ziekenhuis mist in hun contacten, en de 
benaming ‘eenzaamheidsvirus’ toch nog 
een keer bevestigt. 
Bij thuiskomst valt me op dat de aan 
zorghelden gedoneerde tulpen het infuus-
beleid van mijn vriend ook niet hebben 
overleefd, enigszins ontdaan schenk ik ze 
snel weer water bij. ’s Ochtends bewijzen 
mijn tulpen in ieder geval dat ze hun strijd 
gewonnen hebben en ik hoop voor al mijn 
patiënten hetzelfde. 

Auteur

Barbara Dalebout, aios gynaecologie 
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 Tijdens mijn rondje langs de  

 patiënten valt mij de  

emotionele  impact van dit 

 virus op 

Barbara Dalebout

COV ID-19
Mag een werkgever mijn verlof- 
verzoek intrekken of weigeren?
Het zal je maar gebeuren: je kijkt al 
weken uit naar een paar dagen vrij, 
waarvoor je in februari al een verlof- 
verzoek hebt ingediend. En dan krijg je 
te horen dat je verlof wordt ingetrokken 
omdat het te druk is... DJS begrijpt 
dat het in tijden van drukte niet altijd 
wenselijk of mogelijk is dat zorgverleners 
verlof opnemen, maar de veeleisend-
heid van het werk vraagt om voldoende 
tijd buiten de muren van het ziekenhuis 
– juist nu.
Over vakantieverlof zijn in de wet en in 
cao’s duidelijke afspraken gemaakt. Een 
werkgever mag een vakantieverzoek 
alleen afwijzen of een geplande vakantie 
intrekken als er een ‘gewichtige reden’ 
voor is. Daarvan is bijvoorbeeld sprake 
als jij onmisbaar bent in de periode 
waarvoor je verlof hebt aangevraagd.  
En dan ook nog eens zodanig dat de 
bedrijfsvoering ernstig ontwricht zou 
raken door je afwezigheid. Kort gezegd 
betekent dit dat de werkgever en werk- 
nemer per situatie samen moeten be-
kijken hoe ze met verzoeken voor verlof 
omgaan. Loop je tegen problemen aan 
met je verlof? Neem dan contact op  
met het DJS Meldpunt. Een jurist  
van de Federatie Medisch 
Specialisten of de LAD helpt je 
dan verder.

Wat zijn de consequenties 
nu verplichte onderwijs- 
dagen niet doorgaan? DJS  
krijgt veel vragen van aios over de 

consequenties van de coronacrisis op de 
opleiding. Al het onderwijs is immers tot 
nader order afgezegd, evenals oplei-
dingsvisitaties. Daarnaast merken veel 
aios dat hun opleidingsplan niet kan 
worden uitgevoerd. DJS heeft contact 
gezocht met de Registratiecommis-
sie Geneeskundig Specialisten (RGS) 
die een nuttige FAQ heeft opgesteld. 
Niet op alle vragen kan een eenduidig 
antwoord worden gegeven, maar voor 
de meeste vragen geldt: overleg met je 
opleider! Die kan beslissen of bepaald 
onderwijs of bepaalde opleidingsver-
plichtingen moeten worden ingehaald 
en of je verlenging/verkorting van de 
opleiding krijgt. De RGS zal de door je 
opleider gekozen oplossing respecte-
ren. De FAQ van de RGS vind je op de 
website van de KNMG*

Wat als mijn opleider wil dat ik 
taken uitvoer waarvoor ik mezelf 
niet bekwaam vind? Het antwoord 
op deze vraag is eigenlijk simpel: doe 
alleen werkzaamheden waarvoor jij je 

zelf bekwaam voelt. Dat klinkt natuurlijk 
makkelijker gezegd dan gedaan, maar 
probeer je eigen grenzen aan te geven. 
Als je tijdens deze crisis wordt ingezet 
voor taken die je nooit eerder hebt ge-
daan en waarover je twijfelt, maak het 
dan bespreekbaar. Overleg met je oplei-
der onder welke omstandigheden je de 
taken wel wilt doen (bijvoorbeeld door 
adequate supervisie of door bijscholing) 
of bespreek welke alternatieve taken je 
kunt oppakken. Vaak is er meer mogelijk 
dan je denkt en wordt het gewaardeerd 
als je aan de bel durft te trekken.

Ik heb veel heftige dingen meege-
maakt de afgelopen tijd en vind het 
lastig om daarmee om te gaan. Waar 
kan ik terecht? Er wordt vaak gedacht 
dat artsen alles wel aan kunnen, maar 
dat is natuurlijk niet zo: artsen zijn ook 
maar mensen! Sommige artsen hebben, 
zeker aan het begin van de crisis, heftige 
dingen meegemaakt. Het is niet gek  
dat je daar, nu de gebeurtenissen gaan 
indalen, last van ondervindt. Heb je 
behoefte aan een luisterend oor of hulp? 
Vaak zijn er binnen je ziekenhuis of zorg- 
instelling diverse mogelijkheden (zoals 
peer support). Maar ook daarbuiten 
bestaan initiatieven voor psychosociale 
ondersteuning. Diverse coaching- 
bureaus bieden hun hulp tijdens deze 
crisis kosteloos aan. Kijk voor een over-
zicht op de website van de LAD:  
www.lad.nl/zorgvoorjezelfenelkaar. 

Neem voor vragen of hulp contact 

op met ons DJS Meldpunt via  

088 013 44 122 (werkdagen van 

8.30 tot 17.00 uur) of mail naar 

info@dejongespecialist.nl. 

Op www.dejongespecialist.nl 

 vind je een pagina met handige 

links en informatie over COVID-19 

via de button ‘Hulp & Advies’.

C O V I D - 1 9

 VEELGESTELDE VRAGEN 
Mag mijn werkgever een verlofverzoek weigeren? Wat als ik een verplichte  

onderwijsdag mis? En mag ik wel taken doen als ik mezelf daarvoor niet bekwaam 
vind? Op de meest gestelde vragen waar a(n)ios tijdens de COVID-19-crisis tegenaan-

lopen, hebben we de antwoorden op een rij gezet.

• covid-19 •
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* www.knmg.nl en dan naar ‘Opleiding, (her)- 
registratie & Carrière’ en vervolgens naar Medische 
vervolgopleidingen
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kom je in een van de drie arbeidsongeschiktheidsklassen terecht 
zoals hierboven genoemd. In het kader staat een rekenvoorbeeld 
ter verduidelijking.

In geval van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid geldt 
de IVA en bedraagt de uitkering 75% van het laatst verdiende 
dagloon. Bij de WGA is het wat ingewikkelder en ontvang je 
meestal eerst een loongerelateerde uitkering en daarna een loon-
aanvullingsuitkering of vervolguitkering. Meer informatie over de 
verschillende uitkeringen is te vinden op de website van het UWV 
(https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/).

Vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid?
Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid bouw je va-
kantiedagen op. Dit geldt in ieder geval voor de wettelijke 
vakantiedagen, dat wil zeggen viermaal de overeengekomen 
arbeidsduur per week. Het kan zijn dat je daar bovenop extra 
vakantiedagen opbouwt (‘bovenwettelijk’). Deze vakantiedagen 
kunnen in mindering worden gebracht op de ziektedagen,  
maar dit moet dan wel vastgelegd zijn in een arbeidsovereen-
komst of cao (zie kader).
Ga je tijdens je arbeidsongeschiktheidsperiode op vakantie,  
dan ben je verplicht de verlofuren door te geven aan je werk- 
gever. Deze worden dan in mindering gebracht op je wettelijke  
vakantiedagen, net zoals dit in een normale werksituatie het geval 
is. Als je je wettelijke vakantiedagen niet opneemt, dan komen 
deze in principe na een half jaar te vervallen. Dit is alleen anders 
als je kunt aantonen dat je echt niet in staat was om vakantie op 
te nemen. Voor de werkgever is dit van belang: openstaande va-
kantie-uren moeten immers aan het einde van een dienstverband 
worden uitbetaald.

Terug de werkvloer op 
De wet Verbetering Poortwachter verlangt van werkgevers en 
werknemers dat zij zich samen met de bedrijfsarts inspannen om 
een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te laten 
gaan. Jouw werkgever dient dus zo snel mogelijk activiteiten te 
ontwikkelen die gericht zijn op re-integratie van jou als aios. De 
werkgever kan je hierbij een andere functie of de eigen functie 
onder andere voorwaarden opdragen. Hierbij geldt in principe 
dat je werkgever eerst moet kijken naar re-integratie in de eigen 
functie of in de eigen functie met aanpassingen. Lukt het niet te 
re-integreren op jouw huidige werkplek, dan moet jouw werkge-
ver onderzoeken of re-integratie in een andere opleidingskliniek 
mogelijk is. Voor aios adviseren wij vanuit De Jonge Specialist 
doorgaans om de re-integratie niet in de eigen functie te starten, 
maar juist in een andere passende functie, zoals een anios-func-
tie. Hiermee kan je voorkomen dat je als aios ook gedurende je 
re-integratie wordt beoordeeld op jouw functioneren. Doorgaans 
werken opleiders hier ook aan mee, omdat je opleiding geduren-
de jouw ziekte wordt ‘onderbroken’. 

Volgens het kaderbesluit van het College Geneeskundige  
Specialismen van 13 maart 2019 moet opleidingstijd die is  

gemist, naar rato worden gecompenseerd. Hierbij geldt dat  
elke onderbreking langer dan tien dagen met uitzondering van  
vakantie per opleidingsjaar, gecompenseerd moet worden.  
Oftewel, bij veertien dagen ziekte moet je als aios vier dagen 
inhalen.

Ontslag en beëindiging opleiding bij ziekte
In de wet Werk en Zekerheid en ook in de cao UMC is geregeld 
onder welke voorwaarden ontslag bij ziekte mogelijk is. Mocht 
de arbeidsongeschiktheid onafgebroken 104 weken hebben 
geduurd, is herstel binnen 26 weken hierna niet te verwachten en 
is je werkgever niet in staat om passende arbeid aan te bieden 
(ofwel je hebt deze passende arbeid geweigerd), dan kan de 
werkgever bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen. Ben je 
het niet eens met dat ontslagverzoek, dan kan je zelf schriftelijk 
verweer voeren.  

Ziek, en dan?
Als je door ziekte niet in staat bent om arbeid 
te verrichten, ben je verplicht om dit zo spoedig 
mogelijk aan je werkgever te melden. Deze kan je 
vervolgens opdragen een geneeskundig onder-
zoek te ondergaan: niet alleen ter beoordeling van 
arbeidsongeschiktheid, maar ook om te bepalen 
welke maatregelen nodig zijn voor je herstel. 
De bedrijfsarts bespreekt samen met jou wat de 
mogelijkheden zijn. Vervolgens rapporteert de 
arbodienst aan de werkgever over de voortgang 
van dat gesprek en brengt een advies uit wanneer 
en in welke mate je weer zou kunnen werken. Bij 
re-integratie vindt de invulling van de werkzaam-
heden vervolgens vaak in overleg plaats. Hierbij 
wordt gezocht naar passend werk, dat wil zeggen 
arbeid die op jouw belastbaarheid van dat moment 
is afgestemd.

Financiële gevolgen
Als je geheel of gedeeltelijk niet in staat bent om te 
werken, dan geldt voor je werkgever een wettelijke 
loondoorbetalingsverplichting: je werkgever moet 
gedurende 104 weken minstens 70% van je salaris 
doorbetalen. In de cao UMC en cao ziekenhuizen is 
afgesproken dat je bruto maandsalaris gedurende 
de eerste 52 weken volledig wordt doorbetaald. 
Na deze 52 weken geldt over de ziekteverlofuren 
een betaling van 70%. Het aantal uren dat je nog of 
weer werkzaam bent als aios, dan wel passend werk 
verricht, wordt eveneens voor 100% betaald. In de 
cao UMC is bovendien vastgelegd dat wanneer 
je arbeid kunt verrichten voor 50% of meer van je 

arbeidsduur, je geen 70% maar 85% over niet-ge-
werkte uren ontvangt. In de cao GGZ geldt 100% 
vergoeding voor de eerste 26 weken, waarna het 
percentage in 3 stappen afneemt naar 75% in week 
79 t/m 104.   

Wetgeving: WIA
Ben je langer dan 104 weken arbeidsongeschikt, 
dan krijg je te maken met de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen (WIA). In de WIA is het recht 
op een uitkering voor de periode na de wettelijke 
loondoorbetalingstermijn vastgelegd. Er zijn twee 
soorten uitkeringen, de Werkhervatting Gedeel-
telijk Arbeidsgeschikten-uitkering (WGA) en de 
Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschik-
ten (IVA). Voor welk type uitkering je in aanmerking 
komt, is afhankelijk van de mate van arbeidsonge-
schiktheid. Deze is ingedeeld in drie klassen: 
•  Bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid ont-
vang je geen WIA uitkering. 

•  Ben je minstens 35% arbeidsongeschikt, maar niet 
duurzaam arbeidsongeschikt, dan val je onder de 
WGA. 

•  Ben je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 
geraakt, dan geldt de IVA.

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastge-
steld door het UWV. Hiertoe wordt een medische 
keuring verricht door een verzekeringsarts van het 
UWV. Op basis van deze medische keuring bekijkt 
een arbeidsdeskundige van UWV welke taken je 
nog kunt verrichten, die bepalen jouw resterende 
verdiencapaciteit en loonverlies. Afhankelijk van de 
mate waarin de verdiencapaciteit is afgenomen, 

 AIOS & 
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De bedrijfsarts 
bespreekt  
samen met  
jou wat de  

mogelijkheden 
zijn

Bij ziekte of beëindiging van de opleiding kunnen leden van De 
Jonge Specialist contact opnemen met onze juristen. Zo sta je er 
niet alleen voor! Neem voor vragen over jouw persoonlijke situatie 
contact met ons op via info@dejongespecialist.nl of telefonisch via 
088 1344 122. 

Auteurs

Renée Walhout, Xavier Smeets, Steffi Rombouts, commissie financieel DJS

• beroepsbelangen •• beroepsbelangen •

REKENVOORBEELD 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPERCENTAGE
Het UWV bepaalt bij de keuring welke functies je nog 
zou kunnen uitoefenen. Vervolgens wordt gekeken 
wat je met die functies kunt verdienen. De bijbehoren-
de salarissen worden vergeleken met het oude salaris. 
Het verschil bepaalt het arbeidsongeschiktheidsper-
centage. Bijvoorbeeld: je verdiende 1.000 euro. Met 
de functies die je nog zou kunnen uitoefenen blijk je 
in theorie 600 euro te kunnen verdienen. Dit wordt 
‘resterende verdiencapaciteit’ genoemd. Je verliest 
dus 400 euro verdiencapaciteit. Dit is 40% van het 
oude loon. Je arbeidsongeschiktheidspercentage is 
dan 40%.

REKENVOORBEELD VAKANTIEDAGEN
Een aios is arbeidsongeschikt en wil vakantie-uren 
opnemen. Hij heeft bij een 38-uurs contract  
38x4=152 vakantie-uren. Daarnaast heeft hij  
50 bovenwettelijke vakantie-uren. Omdat hij al  
40 uur ziekteverlof heeft opgenomen, heeft hij  
nog 50-40=10 bovenwettelijke vakantie-uren  
over. In totaal heeft hij dus nog 162 vakantie- 
uren over om op te nemen.

Je staat er liever niet bij stil, maar toch kan het je overkomen: je raakt tijdens je 
opleiding ziek en bent hierdoor niet meer in staat om je werk te doen.  

Uit de ‘Nationale a(n)ios enquête 2018 Gezond en veilig werken’ van De Jonge 
Specialist kwam naar voren dat er een aanzienlijke kans is op uitval: 8% van de 
respondenten is ooit uitgevallen vanwege stress of een burn-out. Wat gebeurt  

er eigenlijk op zo'n moment? 

ONGESCHIKTHEID

www.dejongespecialist.nl
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Auteur

Steffi van de Ven, anios commissie

In de decembereditie van het DJS magazine (2019) schreven we over het belang van het 
vastleggen van Eerder Verworven Competenties (EVC) als anios. Als beginnende basisarts 

heb je een steile leercurve; in korte tijd doe je veel praktische vaardigheden op, zoals samen-
werken en organiseren. “Zonde als je deze vaardigheden niet vastlegt,” vindt ook opleider  

Mels Hoogendoorn uit het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). 

32 • opleiding • • opleiding •

Anne Kampman is aios interne geneeskunde, sinds februari  
2019 werkzaam in het MCL. Ze wil graag reumatoloog worden en 
start in maart als anios reumatologie in het MCL. 

Anne vindt het grootste voordeel van het portfolio dat ze kan 

zien wat haar progressie is. “Je wordt gedwongen om met je 

supervisoren een concreet verbeterpunt te benoemen, aangezien dit 

verplicht ingevuld moet worden bij een beoordeling.” Een ander voordeel 

wat Anne benoemt is dat supervisoren van andere specialismes ook 

beoordelingen kunnen geven. “Als je bijvoorbeeld een patiënt op de Spoed Eisende 

Hulp ziet tijdens de dienst, dan kun je ook een beoordeling vragen aan een supervisor 

van een ander specialisme, zoals bijvoorbeeld een SEH-arts die mee heeft gekeken bij 

de opvang van de patiënt.” Anne geeft aan dat supervisoren geen extra werk hebben 

aan de beoordeling: “De casus nabespreken doe je toch wel, je hoeft je supervisor 

alleen te vragen of ze je beoordeling willen accorderen.” Deze beoordeling kun je zelf 

al invullen in de app. 

Een ander groot voordeel is dat supervisoren van andere afdelingen ook de 

beoordelingen van Anne in kunnen zien. Zo kunnen haar toekomstige supervisoren 

van de reumatologie al zien welke competenties zij verworven heeft. Daarnaast is  

het ook mogelijk om een 360 graden feedback in te laten vullen.

ANIOS portfolio
Het belang van het
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We spraken met Hoogendoorn en Anne 
Kampman (anios), beiden werkzaam bij de 
afdeling Interne Geneeskunde van het MCL in 
Leeuwarden, over het belang van het ANIOS 
portfolio en de ontwikkeling ervan. 

Begin 2018 ontstond het idee in het MCL om 
ook voor anios een portfolio te ontwikkelen 
in samenwerking met Reconcept. Reconcept 
is het online platform voor e-portfolio’s 
en faciliteert het AIOS portfolio voor de 
beschouwende specialismes en voor de KNO 
in het MCL. Mels Hoogendoorn, opleider 
Interne Geneeskunde en voorzitter van de 
Centrale Opleidingscommissie (COC), is 
betrokken geweest bij de ontwikkeling van 
het ANIOS portfolio. “In het Noorden is het 
belangrijk om als ziekenhuis aantrekkelijk 
te zijn voor de anios, het is immers minder 
gemakkelijk om een anios te werven dan in 
de Randstad.” Binnen de vakgroep Interne 
Geneeskunde en de MCL Academie vroeg 
men zich af wat er verbeterd kon worden met 
betrekking tot de begeleiding van anios en de 
kwaliteit daarvan.  Zo ontstond al snel het idee 
om een portfolio te ontwikkelen voor de anios. 

Zowel de opleiders, de coördinator van de 
arts-assistenten in de MCL Academie, als anios 
zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van 
het portfolio. Het portfolio moest op bepaalde 
punten aangepast worden ten opzichte van 
het AIOS portfolio. Veel vaardigheden en 
competenties zijn voor anios en aios gelijk, 
maar een anios voert bijvoorbeeld bepaalde 
ingrepen zoals een coloscopie niet uit. 
Inmiddels is het portfolio ruim een jaar in 
gebruik door anios, en dat bevalt goed! 

Wat zijn de voordelen van het ANIOS 
portfolio? 
Mels Hoogendoorn: “Anios kunnen qua feed- 
back tussen wal en schip vallen, dat is de 
reden waarom het ANIOS portfolio ontwikkeld 
is. Voor iedere anios in het MCL is er een 
portfolio beschikbaar. Het portfolio kan 
weergegeven worden op de pc, maar wordt 
vrijwel altijd gebruikt via de portfolio app 
op je telefoon. Een groot voordeel is dat 
de app heel gebruiksvriendelijk is, er kan 
eenvoudig een beoordeling ingevuld worden. 
De beschouwende specialismes gebruiken 
al Reconcept voor de aios, waardoor het 
gemakkelijk schakelen is tussen aios en anios 
in de app. Een ander groot voordeel als 
opleider is dat ik op basis van beoordelingen 
een inschatting kan maken of er een geschikte 
anios tussen zit voor de opleiding. Daarnaast 
kan ik in de app zien welke competenties de 
anios al verworven heeft en hoe de anios zich 
ontwikkeld. Deze competenties zijn gebaseerd 
op goede klinische beoordelingen.”

Het ANIOS portfolio wordt veel gebruikt 
in het MCL. Ga je als anios naar een ander 
centrum, dan kun je je portfolio altijd mee- 
nemen en een uitdraai laten maken van 
je beoordelingen. Op die manier gaat er 
niets verloren. Daarnaast is het mogelijk 
om je anios beoordelingen mee te nemen 
als je aios wordt. “De teller begint niet 
op nul zodra je aios bent.” Als opleider 
kan Hoogendoorn ook de statistieken 
inzien: “Ik weet precies hoeveel anios er 
van de app gebruik maken en wat hun 
beoordelingen zijn.” 

Zijn er ook nadelen aan het ANIOS 
portfolio?
Mels Hoogendoorn: “In tegenstelling tot 
de beschouwende specialismes gebruiken 
de meeste snijdende specialismes in het 
MCL géén Reconcept e-portfolio voor hun 
aios. Dit betekent dat de supervisoren 
van de snijdende specialismes een nieuw 
e-portfolio systeem moeten leren kennen 
om de anios te kunnen beoordelen. Dit 

kan voor sommige supervisoren een 
drempel zijn om de app te gebruiken.” 
Een ander mogelijk nadeel, vindt 
Hoogendoorn, is dat het portfolio geen 
verplicht karakter heeft. “Ik kan de anios 
dus niet verplichten om beoordelingen te 
verzamelen.” 

Hoe wordt het portfolio bekostigd?
In de cao staat dat er voor elke anios 
een klein budget beschikbaar is voor 
scholing. Dit budget wordt vaak niet 
(volledig) gebruikt. In het MCL gebruiken 
ze dit budget om het ANIOS portfolio 
te bekostigen. Er worden overigens pas 
kosten gemaakt zodra de anios aangeeft 
dat hij/zij gebruik wil maken van het 
portfolio.
De Jonge Specialist juicht het initiatief van 
het MCL toe. Juist als anios is het belangrijk 
om je vaardigheden vast te leggen. Dit 
zorgt voor een goede ontwikkeling als arts 
en kan helpen bij het solliciteren voor die 
felbegeerde opleidingsplek.  

 Juist als aios is het  

 belangrijk om je vaardigheden   

  vast te leggen 

ANIOS PORTFOLIO 
   Makkelijk programma

   Het kost weinig tijd om een 

beoordeling in te vullen 

   Gebruiksvriendelijke app

   Supervisoren van andere 

afdelingen kunnen ook 

beoordelingen invullen

   Beoordelingen kunnen mee-

genomen worden als aios

   Beoordelingen kunnen 

meegenomen worden naar 

een ander ziekenhuis

   Binnenkort zijn de EPA’s* van 

alle vervolgopleidingen ook 

beschikbaar zodat de anios 

alvast aan bepaalde EPA’s  

kan gaan werken

MELS 

HOOGENDOORN

is opleider Interne 

Geneeskunde, Medisch 

Centrum Leeuwarden

Voordelen
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Jouw pensioen. 
Ons specialisme.

Of ga naar spms.nl/kennismaken om een gesprek aan te vragen.

Als startend specialist moet je nu al nadenken over later. Stichting 
Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) helpt je daarbij. SPMS is 
het beroepspensioenfonds voor de zelfstandig gevestigd medisch specialist. 
Dat betekent dat onze pensioenregeling speci� ek is afgestemd op de 
wensen van medisch specialisten.

Als deelnemer van SPMS draag je premie af. Hier krijg je veel voor terug: 

Ouderdomspensioen

Kennismaken?
Wil je meer informatie over de pensioenregeling van SPMS? Vraag een 
kennismakingsgesprek aan met één van onze financieel planners, via (030) 693 76 80 (optie 2).

Premieovername bij arbeidsongeschiktheid

Financieel inzicht van onze ona� ankelijke 
fi nancieel planners

Jaarlijkse verhoging van je opgebouwde 
pensioen met tenminste 3%

Nabestaandenpensioen voor jouw eventuele 
partner en kinderen als je overlijdt

Lidmaatschap van BPMS voor 
zeggenschap in de regeling
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Stil ziekenhuis
Ik loop door de straten in een te stille stad. 
De woorden van Guus Meeuwis klinken in 
mijn hoofd wanneer ik door de stad naar mijn 
nieuwe ziekenhuis fiets. Ik zie T-shirts met 
een hart erop voor de ramen hangen, om de 
helden van de zorg een hart onder de riem te 
steken. Ben ik dat? Een held? Ik voel me op 
dit moment meer een held op sokken gezien 
ik net een week lang stand-by heb gestaan 
in mijn vakantie, wachtend op een eventuele 
‘heldenrol’ in het ziekenhuis. Onrustig en me 
continu afvragend of ik mijn zakboekje interne 
geneeskunde uit het stof moest gaan halen. 
De heldenrol kwam die week niet en werd 
vervangen door een rol als held in het winnen 
van bordspelletjes van mijn vriend. 

Dan volgt de verhuizing, naar wat het UMCG 
‘risicogebied’ noemt. Waar het ‘s nachts alles-
behalve stil is omdat er aan de weg gewerkt 
wordt, en ik wil roepen: “Hallo, deze dokter 
met vitaal beroep moet morgen aan de front- 
linie staan!”, is het overdag stil in de straten. 
Na de stille oversteek van huis naar het nieuwe 
ziekenhuis, waar ik de laatste twee jaar van 
de opleiding zal doorbrengen, kom ik in een 
eveneens stil ziekenhuis. Ondanks dat ik eer-
der wisselde van ziekenhuis is dit de meest 
gekke start ooit; middenin de coronacrisis. 

De ontmoeting met het ziekenhuis is kil,  
ondanks de voorjaarszon. De parkeerplaats  
is vrijwel leeg, het restaurant gesloten. De 
patiëntenstroom is grotendeels afwezig. 
Alleen een mevrouw met een geel hesje 
wijst mij erop dat ik eerst mijn handen moet 
desinfecteren voordat ik binnenkom, hetgeen 
me een warm welkom moet geven. De intro-
ductiedagen van het ziekenhuis zijn online, de 
EPD-scholing is ingekort van twee dagen naar 
twee uur, en een prachtige routebeschrijving 
van het ziekenhuis is toegevoegd aan de mail. 

Als ik vervolgens een kriebeltje in 
mijn keel voel opkomen tijdens mijn 
zoektocht naar de assistentenkamer,  
overvalt mij het gevoel om te vluchten. Naar 
een plek waar dit niet zorgt voor verschrikte  
of boze gezichten, een plek waar ik dat ‘keel- 
kriebeltje’ legaal mag laten ontsnappen. 

Waar de stilte van het ziekenhuis kil overkomt, 
komt de saamhorigheid tussen het zorg- 
personeel naar boven. Er worden zoom- 
meetings georganiseerd om te kijken hoe het 
met iedereen gaat. Spreekuren met beeld- 
bellen worden in sneltreinvaart georgani- 
seerd. Diensten worden zonder klagen op-
gevangen en intercollegiaal overleg was nog 
nooit zo prettig. Waar je in het verleden op 
een chagrijnige toon te horen kreeg “Waarom 
vraag je me hiervoor in consult?”, wordt nu 
samengewerkt. Het maakt niet uit van welk 
specialisme je bent, wat je ervaring is, de  
patiëntenzorg staat centraal. Maakte de inter-
nist eerder nog grappen over de gebrekkige 
elektrolytkennis van de orthopeed, nu legt 
hij het geduldig uit. Waar het eerst maanden 
duurde om e-health toe te passen, zijn be-
paalde toepassingen nu binnen twee weken 
in gebruik. 

Als aios gynaecologie kijk ik – samen met een 
groot deel van de artsen – toe aan de zijlijn 
van de strijd tegen het virus. Ik voel me enigs-
zins nutteloos, want terwijl mijn collega’s bezig 
zijn op de corona-afdelingen, breek ik mijn 
hoofd over het aanvragen van bloedkweken 
in het voor mij nieuwe EPD-systeem. Maar 
vooral het gevoel van trots over de saam- 
horigheid en innovatie in de zorg komt in me 
op. Ondertussen hebben wij langs de zijlijn 
tijd om naar de toekomst te kijken, want de 
saamhorigheid zullen we nodig hebben in de 
strijd na deze crisis. 

Waar de stilte  
van het ziekenhuis 
kil overkomt, komt 
de saamhorigheid 
tussen het  
zorgpersoneel  
naar boven
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De Academie
voor medisch specialisten

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

De partners van De Academie voor Medisch Specialisten:

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.

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: 17 en 18 september 2020
Locatie: regio Utrecht

Prijs: leden DJS € 635,-; niet-leden € 660,-

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 10e talentenklas 2020.

Startdatum: 29 oktober 2020
Locatie: regio Utrecht
Prijs: leden DJS € 3.550,-; niet-leden € 3.750,-

Diverse opleiders zijn bereid een deel van deze kosten voor 
hun rekening te nemen, dus vraag naar de mogelijkheden.

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 stressmanage-
ment 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. 

Wat is uw volgende  
investering in ontwikkeling? 
Tips voor een toekomstproef opleiding.
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