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Na een drukke werkdag is mijn bereikbaar-
heidsdienst begonnen en ik zit dan ook met 
enige stress achter mijn laptop, omdat ook 
nog de deadline voor dit voorwoord nadert. 
Ik heb uitgekeken naar het verschijnen van 
dit magazine met het thema ontspanning. 
Na werkdagen met een overvol spreekuur 
en een uitdagend operatieprogramma is 
het voor mij nog steeds de kunst om de in-
spanningen om te zetten naar ontspanning. 
In tegenstelling tot deze inspanning, die 
resultaten en veel energie geeft, voelt ont-
spanning soms eerder nutteloos. Tenzij we 
inspannend ontspannen: hardlopen, klus-
sen en koken. Een vorm van ontspanning 
waarbij er toch nog enige inspanning nodig 
is. Pure ontspanning is soms lastiger, maar 
geeft mij wel meer rust. Zoals een goed 
gesprek dat bijvoorbeeld voor mij kan doen. 
Met name tijdens deze momenten kom ik 
los van de sleur en ervaar ik ruimte voor 
bezinning en zelfreflectie. En is dit niet waar 
je als mens wat vaker tijd voor zou willen 
maken? De waaromvraag stellen? Bewuste 
keuzes maken? Waarom doen we dat niet 
zo vaak?

Ik merk dat het ontspannen zelf niet zozeer 
moeilijk is, maar om hiervoor bewust een 
moment te kiezen wel. Ook binnen het 
bestuur van De Jonge Specialist is er weinig 
ruimte voor ontspanning en bezinning 
geweest door COVID-19. Daarom hebben 
we afgelopen zomer bewust de ruimte voor 
genomen voor reflectie. Prioriteiten stellen. 
Keuzes maken. Tijdens onze gesprekken 
concludeerden wij dat door COVID-19 ons 
werk op een heel andere manier is vorm-
gegeven, dat we nieuwe dingen leerden  
en oude gewoontes hebben afgeleerd. 

En we zouden dan ook willen weten hoe dit 
bij jullie is. Met onze najaarsenquête willen 
we in kaart brengen hoe jullie werk-privé-
balans was tijdens COVID en hoe deze nu is 
en wie van jullie (on)vrijwillig heeft gewerkt 

op COVID afdelingen. Ook horen we graag 
hoe het met jullie opleiding is gegaan en 
of COVID-19 effect heeft gehad op jullie 
wensen voor de toekomst. 

Daarnaast brengen we dit najaar in kaart 
hoe de arbeidsmarkt voor de jonge klare 
specialist is. Hoe zijn de vooruitzichten op 
een baan binnen hun profiel? Is dit ver-
anderd door COVID-19 en worden er wel 
genoeg vaste banen aangeboden? Met 
deze jongeklaren- enquête willen we zicht 
krijgen op de arbeidsmarkt voor jonge  
specialisten en aandacht vragen voor  
mogelijke problemen.

Nu we weer de tijd hebben genomen om 
met elkaar overzicht te creëren en bewust 
te kiezen voor wat wij belangrijk vinden, 
gaat het bestuur er weer met goede moed 
tegenaan. 

In- en ontspannen

Kèren Zaccai  
aios urologie en voorzitter DJS

Voorwoord
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kort nieuws en feitjes

Nationale a(n)ios enquête  
Gezond en Veilig Werken 2020
Het is weer tijd voor de nationale a(n)ios enquête van DJS! In 
2018 vulden veel aios, anios en arts-onderzoekers de enquête in 
en kregen de resultaten veel media-aandacht. Hierdoor heeft DJS 
burn-out klachten onder jonge dokters uitgebreid op de agenda 
kunnen zetten. Ook hebben we onbetaald werk door anios aan-
gepakt, hebben we een DOO ontwikkeld en zijn we in gesprek 
gegaan met de raden van bestuur over hun verantwoordelijkheden 
ten aanzien van a(n)ios. In de enquête van 2020 willen we aandacht 
besteden aan de effecten van COVID-19 op de werkomstandig-
heden en de opleiding. Wat is er veranderd sinds de komst van 
het virus? Waar zijn a(n)ios tevreden over en welke dingen kunnen 
beter? We hopen op zoveel mogelijk deelnemers, dus houd onze 
website en nieuwsbrief goed in de gaten en doe mee!  

Geboorteverlof  
per 1 juli 2020 uitgebreid 

Vanaf 1 januari 2019 gold al dat partners 
recht hadden op één werkweek door- 
betaald geboorteverlof. Bij een werkweek 
van vier dagen bestond dus recht op vier 
dagen geboorteverlof. Een werkgever 
mag dit verlof niet weigeren. Vanaf 1 juli 
2020 is het verlofrecht van partners verder 
uitgebreid. Partners hebben nu recht op 
nog eens vijf weken aanvullend geboorte- 
verlof. Dit aanvullend verlof wordt niet 
door de werkgever betaald, maar door 
het UWV. Partners kunnen een uitkering 
bij het UWV aanvragen van 70% van hun 
salaris, met een maximum van 70% van 
het maximumdagloon. Het verlof kan 
worden opgenomen binnen zes maanden 
na de dag van de bevalling. De werkgever 
mag ook het aanvullend geboorteverlof 
niet weigeren. Wel kan de werkgever de 
periode van het verlof in overleg met de 
werknemer wijzigen als er sprake is van 
een zwaarwegend bedrijfsbelang. De 
werkgever kan dan bepalen dat het verlof 
niet direct na de bevalling mag worden 
opgenomen maar bijvoorbeeld 3 maan-
den later. 

Heb je hier een vraag over? Neem  
dan contact met ons op via info@ 
dejongespecialist.nl, waar de juristen 
van het Kennis- en dienstverlenings- 
centrum van de LAD en de Federatie 
voor je klaar staan.

Dokter Media, het platform voor nuancering en duiding van medisch nieuws, 
heeft zijn redactie weten te versterken met Donica Lodder, anios Kindergenees-
kunde in het Spaarne Gasthuis, en Anouk de Wit, arts en promovendus bij de 
psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De ‘factcheckers van medisch 
nieuws’ verwachten hiermee hun redactie verder te ontwikkelen en het bereik 
van hun platform te vergroten. Wil je ook schrijven voor Dokter Media, stuur dan 
vrijblijvend een mail naar redactie@doktermedia.nl.

Spotlight

“Werkgroep Zorg 2025 zet zich in voor de gezondheidszorg 
van de toekomst en werkt hiervoor aan verschillende actuele 
thema's in een multidisciplinaire samenstelling. Ik vind het  
heel inspirerend om naast mijn opleiding tot ziekenhuis- 
apotheker met een bredere blik naar de zorg te kijken en  
na te denken hoe we de zorg kwalitatief kunnen verbeteren 
voor de patiënt. Daarnaast is het ontzettend leerzaam en  
leuk om samen te werken met jonge zorgverleners met een 
andere achtergrond, zowel uit eerste als tweede lijn, en van hen te horen waar 
zij in de praktijk tegen aanlopen. Ik denk dat we in de praktijk nog veel te veel 
binnen onze eigen ‘veilige muren’ aan het werk zijn, terwijl we zo veel meer kunnen 
bereiken als we deze muren doorbreken en vraagstukken vanuit meerdere kanten 
benaderen. Tenslotte behandelen we allemaal dezelfde patiënt. Werkgroep Zorg 
2025 biedt deze mogelijkheid en draagt daarmee ook veel bij aan mijn opleiding.    
Zowel het lid zijn van Werkgroep Zorg 2025 als de bestuursfunctie heeft me veel 
gebracht. Je hebt veel vrijheid binnen Werkgroep Zorg 2025 om zelf onderwerpen 
in te brengen of bijvoorbeeld themavergaderingen te organiseren. Daarmee kun je 
er denk ik goed uithalen wat je zelf wilt. 
Ik denk dat iedereen in de praktijk wel tegen zaken aanloopt die beter zouden 
kunnen en waarmee ofwel de patiënt ofwel de zorgverlener gebaat zou zijn. Er is 
bij Werkgroep Zorg 2025 altijd ruimte voor nieuwe leden met goede ideeën of ini-
tiatieven. Ik zou dus vooral een oproep willen doen aan andere jonge zorgverleners 
om niet te blijven zitten met deze ideeën maar te zoeken naar een platform waar 
je ze kwijt kunt. Misschien dat Werkgroep Zorg 2025 je dit kan bieden, dus kom 
gerust een keer kennismaken tijdens een van onze vergaderingen.”

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

Naam Lizzie Munk

Functie Aios ziekenhuisfarmacie

Functie DJS Secretaris Werkgroep Zorg 2025

 
 
 

 

Doe mee! Vraag-Antwoord

Opleidingsstages Spaarne Gasthuis
Tijdens je opleiding tot medisch  
specialist ligt de focus vooral op  
de medische inhoud, de zogenoemde 
voorkant van de zorg. De achterkant 
van de zorg is vaak onderbelicht.  
Het Spaarne Gasthuis springt in  
dit gat en heeft twee leuke stages 
ontwikkeld die open zijn voor aios  
uit het hele land in de laatste fase van 
hun opleiding. Het gaat om de stages 
‘Leiderschap en management’ en  

‘Leiderschap en opleiden’. Deze 
stages geven je onder andere inzicht 
in de complexiteit van de organisatie 
van de zorg en ruimte om leider-
schapskwaliteiten die belangrijk zijn 
voor opleiden te ontwikkelen. 

Kijk voor meer informatie op de  
website van het Spaarne Gasthuis:
https://spaarnegasthuis.nl/ 
onderwijs-en-opleiden/leiderschap

 Dokter Media breidt redactie uit 

Hoe lang mag een  
ingeroosterde nacht- 
dienst duren? 
De Jonge Specialist krijgt geregeld 
de vraag van aios of het is toegestaan 
om 12-uursdiensten in de nacht in te 
roosteren. Juristen van het Kennis- en 
dienstverleningscentrum van de  
Federatie en de LAD geven antwoord.

Het antwoord op deze vraag hangt af van 
de soort instelling waar de aios werkt.  
Werk je in een UMC, dan zijn 12-uurs  
nachtdiensten onder voorwaarden toe- 
gestaan. Werk je in een perifeer ziekenhuis, 
dan zijn 12-uurs nachtdiensten niet toe- 
gestaan. Bij nachtdiensten gaat het om  
een dienst waarin wordt gewerkt in het 
kader van een 24-uurs rooster. Deze mogen 
niet verward worden met bereikbaarheids- 
of aanwezigheidsdiensten in de nacht. 

•  In de Arbeidstijdenwet is geregeld  
dat nachtdiensten niet meer dan  
10 uur mogen duren. 

•  Volgens de wet mogen per 2 weken 
maximaal 5 nachtdiensten van 12 uur 
worden ingeroosterd. 

•  Per jaar mogen volgens de maximaal 
22 nachtdiensten van 12 uur worden 
ingeroosterd.

In de Cao UMC is hierop geen uitzondering 
gemaakt. In een UMC kunnen dus onder 
genoemde voorwaarden wel nachtdiensten 
van 12 uur worden ingeroosterd. 
In de Cao Ziekenhuizen is wél een afwijken-
de afspraak opgenomen. Daarin is bepaald 
dat een nachtdienst maximaal 9 uur mag 
duren. Inclusief overwerk, die niet ingeroos-
terd mag zijn, kan een nachtdienst volgens 
de Cao Ziekenhuizen maximaal 10 uur 
duren. In perifere ziekenhuizen mogen dus 
geen nachtdiensten worden ingeroosterd 
van meer dan 9 uur. 

Heb je ook een vraag over diensten of 
jouw rooster? Neem contact met ons  
op via info@dejongespecialist.nl. 

• oogopslag •6 7
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Auteur

Fardou Heida, aios gynaecologie en bestuurslid DJS

 M aran Fazzi werkte na haar afstuderen als anios op de 
intensive care en later als anios MDL. Echter, tijdens 
haar coschappen kriebelde het avontuur al. Tijdens haar 

afstuderen volgde ze de cursus Advanced Wilderness Life Support 
(AWLS) van Outdoor Medicine. Afgelopen periode bracht ze haar 
nieuwe skills in praktijk, tijdens een expeditie aan boord van een 
zeilboot met een bijzonder verhaal. 
 
Om het doel van de expeditie te begrijpen, dient iets van de 
geschiedenis uitgelegd te worden. 2.000 jaar voor Columbus waren 
de Feniciërs (Phoeniciërs) de ‘koningen van de zee’, geen enkel 
volk bevatte zoveel maritiem-technische kennis, navigator-skills 
en handelsdrang als zij. De Feniciërs hadden hun thuis aan de 
Middellandse zee ter hoogte van wat nu Libanon is en stichtten 
koloniën op verschillende gebieden. Er wordt beweerd dat de 

Fenicische schepen zelfs het Amerikaanse vasteland bereikt 
hebben – enkele millennia voordat Columbus er voet aan wal 
zette. Archeologisch bewijs ontbreekt. De ‘Phoenicians before 
Columbus Expedition’ waaraan Maran deelnam had als doel 
te bewijzen dat Fenicische schepen inderdaad in staat waren 
om de reis naar Amerika af te leggen. 
Het schip van de expeditie is een replica op basis van een 
gevonden wrak van een Fenicisch handelsschip dat dateert 
uit 600 voor Christus. In 2007 werd het in Syrië gebouwd op 
traditionele wijze met originele houtsoorten. Het schip is 
twintig bij zes meter en is voorzien van één rechthoekig zeil. 
Met maximaal twaalf bemanningsleden aan boord ging de 
expeditie van Tunesië via Spanje, Marokko, Tenerife en de 
Dominicaanse Republiek naar de Verenigde Staten. Maran 
monsterde in Spanje aan. 

Hoe zag je gemiddelde dag eruit?
“Aan arts-zijn had ik op het schip zeker 
geen fulltime taak en ik was gewoon 
onderdeel van de bemanning. Tijdens de 
Atlantische oversteek werkten we in drie 
teams van vier personen, waarbij er altijd 
één team aan het werk was. Tijdens de 
andere delen van de reis waren we met 
twee teams van vijf. We hadden overdag 
een schema van 08-12u, 12-16u, 16-20u en 
’s nachts hadden we twee blokken van zes 
uren. Gedurende de Atlantische oversteek 
betekende dit overdag vier uur op, acht 
uur af en ’s nachts dus een kleine variatie 
daarop. 
In zo’n dienstblok had je elk uur een  
andere taak. De taken bestonden uit 
aan het roer staan, op de uitkijk staan, 
controleren op kapotte touwen, lekken 
en kielwater en verder schoonmaken en 
koken. Je vrije tijd kon je invullen met  
douchen en je kleding wassen met zee- 
water, lezen, muziek luisteren zolang 
niet op dag vier je telefoon uit je zak valt 
en naar de bodem van de oceaan zinkt 
zoals mij overkwam, spelletjes spelen 
met anderen en turen naar de eindeloze 
horizon. Slapen deden we benedendeks in 
hangmatten. 
Het schip had ook de luxe van 600 voor 
Christus, dus geen internet, TV, koelkast, 
stromend water of dat soort dingen. We 
aten daarom veel pasta, rijst en couscous 
met groenten uit blik, dit kon gelukkig 
bijna dagelijks aangevuld worden met vers 
gevangen vis. Verder hadden we geregeld 
bezoek van dolfijnen en walvissen, wat ook 
voor het nodige vermaak zorgde.”

Hoe heb je je voorbereid op deze  
expeditie? Ook in medisch opzicht?
“Qua kennis en vaardigheden is de AWLS 
al een mooie, brede basis. Daarnaast had 
ik als leidraad het Oxford Handbook of 
Expedition and Wilderness Medicine. Ik 
had de kapitein gevraagd naar wat voor 
soort mensen er aan boord waren en 
of zij ziektes hadden en/of medicijnen 
gebruikten en wat voor medische kit er 
al aan boord was. Omdat de kapitein al 
bezig was het schip van Engeland naar het 
startpunt in Tunesië te brengen, zat hij veel 
op zee en was helaas niet in staat mij goed 
antwoord te geven op deze vragen. Dat 
vond ik wel moeilijk, het zinnetje ‘failing to 
prepare is preparing to fail’ kwam steeds 
in mijn hoofd op. Waar trek je de grens 
wat je mee moet nemen? Infusievloeistof-
fen? Prednisolon? Een epi-pen? Ik heb me 
gehouden aan het idee dat ik een soort 
EHBO/huisartsenpraktijk was en geen 
SEH of ziekenhuis. Er bestaat ook geen 
handboek over het zeilen op een oud 
Fenicisch schip, dus voor mijn gevoel kon 
ik qua voorbereiding op het zeilen zelf niet 
veel doen.” 

Wat was de uitdaging in medisch op-
zicht? En wat neem je hiervan mee in 
het vervolg van je carrière?
“De grootste medische casus was eigenlijk 
meer een sociaal-culturele uitdaging, dit 
was gelukkig op een korter onderdeel van 
de reis. Het betreffende bemanningslid 
had last van zeeziekte en at en dronk nau-
welijks en bleef daardoor verder afglijden 

Maran Fazzi besloot haar anios baan op te zeggen en voor het grote avontuur te gaan. 
Ze monsterde aan als arts tijdens de Phoenicians before Columbus expedition.

scheepsarts

 De grootste medische  

 casus was eigenlijk meer  

 een sociaal-culturele  

 uitdaging 

Avonturen van een

• buitenland • • buitenland •

 Aan het roer 
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 In plaats van zelf  

 proberen beter te  

 worden, gaf de vrouw  

 zich aan haar zeeziekte 

 over omdat haar God   

 het zo wilde 

in de negatieve spiraal van zwakte en 
misselijkheid. Ze kon daarbij de medicatie 
niet binnenhouden en zetpillen hadden 
ook geen effect. Daarnaast was er sprake 
van een taalbarrière en waren er culture-
le verschillen die de hele situatie verder 
bemoeilijkten. In plaats van zelf proberen 
beter te worden gaf zij zich aan haar zee-
ziekte over omdat haar God het zo wilde. 
De vrouw gaf aan een paar dagen al niet 
meer geplast te hebben. Ik vroeg me af 
of dit puur een gebrek aan intake was, of 
de schaamte om ons privacy-loze toilet te 
gebruiken. Het was waarschijnlijk een com-
binatie van die twee. Ze stond mij niet toe 
haar buik te onderzoeken. Ik vreesde voor 
retentieblaas, al dan niet met een urine-
weginfectie en/of nierschade. Ik had geen 
mogelijkheid tot intraveneuze infusie. 
Destijds was ik wel erg bezorgd en voelde 
ik me machteloos. Gelukkig herstelde ze 
snel nadat we op dag vijf aan land waren 
gekomen.”

Wat zal je nooit meer vergeten? Wat 
was het mooist, en wat was de groot-
ste uitdaging?
“Als ik één onvergetelijk moment moet 
noemen, dan is dat wel de ontlading toen 
we, na vijfenhalve week op zee aan land 
kwamen in de Dominicaanse Republiek 
(na 39 dagen) en een glas limonade met 
ijsblokjes te drinken kregen, gevolgd door 
een koud biertje natuurlijk. 

Het mooiste vond ik ’s nachts aan het roer 
staan onder heldere hemel verlicht door 
duizenden sterren, waarbij het water ver-
licht wordt door de bioluminescentie door 
het bewegen van het roer door het water.
De grootste uitdaging vond ik het omgaan 
met angst aan het begin van de Atlanti-
sche oversteek. Toen we eenmaal waren 
vertrokken vanaf Tenerife overviel het me 
toch wel een beetje hoe ontzettend in 
the middle of nowhere we waren. Wat als 
het schip zou zinken? Hoelang zouden 
we dan moeten ronddobberen op het 
reddingsvlot? Zouden we nog wel levend 
gevonden worden? 
En ik voelde soms erg de verantwoorde-
lijkheid als arts. Wat als er een medische 
situatie zou zijn die ik niet aan zou kunnen? 
Hoe lang duurt het dan voordat er een 
ander (sneller) schip dichtbij genoeg 
passeert om je ‘pan-pan’ oproep te horen? 
Reddingshelikopters komen namelijk niet 
verder dan 200 zeemijl uit de kust. 
Af en toe vlamde die angst op en soms 
sliep ik er slecht van. Dit duurde maximaal 
een week, toen besloot ik dat het geen zin 
had om me zorgen te maken over dingen 
waar ik geen invloed (meer) op had. We 
hebben één storm gehad tussen Cuba 
en Haïti, gelukkig waren we dichtbij land 
waardoor ik ervan kon genieten, eindelijk 
de ontbering die ik verwacht had. Daarna 
heb ik gelukkig volop kunnen genieten.”  

• buitenland •

 Verse vis! 

  Slaapruimte benedendeks 

Maran Fazzi werkte na haar expeditie tijdelijk bij de opschaling van 
de ic tijdens de coronacrisis. Inmiddels is ze aangenomen voor de 
opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en tropenge-

neeskunde. Op de website www.phoeniciansbeforecolumbus.com 
en hun social media kanalen is meer te vinden over de expeditie en 

de indrukken van het leven aan boord.

Het is al bijna niet meer voor te stellen 
dat het ooit weer mag, maar vroeger 
kwamen we nog weleens samen met 
collega’s uit het hele land om in een 
ontspannen setting te netwerken. De 
Jonge Specialist was benieuwd hoe dit 
soort teambuildingdagen eruitzien bij 
de diverse specialisaties. En dan niet 
de welbekende landelijke congres-
dagen, in dit geval waren we meer 
geïnteresseerd in de extra-curriculaire 
evenementen. Want uiteindelijk gaat 
netwerken natuurlijk het beste onder 
het genot van een potje jeu-de-boules, 
touwtrekken of beach-volleybal. 

 Sporthopedie
Hét jaarlijkse, landelijke, sportevene- 
ment van de orthopedie. Elk jaar een 
andere locatie en andere sporten 
waarin de verschillende opleidings- 
regio’s het tegen elkaar op nemen om 
de felbegeerde hoofdprijs binnen te 
slepen. 

 Chirurgencup
Vergelijkbaar concept als ‘Sportho- 
pedie’. Elk jaar organiseert één van de 
acht opleidingsregio’s deze landelijke 
sportdag. De regio’s nemen het tegen 
elkaar op in een aantal elk jaar terug-
kerende sporten (hockey, voetbal, 
touwtrekken, roeien) en een aantal 
wisselende sporten (schilderen, rugby, 
trefbal). De strijd is zo fel dat rondom 
de chirurgen-cup speciaal aniossen 
met een buitengewoon talent worden 
gecontracteerd in de verschillende 
ziekenhuizen om zo meer kans te 
hebben om de beker mee naar huis te 
nemen.

 Gastrolympics
De gastrolympics is een landelijk 
evenement voor alle aios, stafleden 
en onderzoekers maag-, darm- en 
leverziekten. Ook hier nemen de acht 
opleidingsregio’s het tegen elkaar op 
in elk jaar wisselende sporten en denk-

sporten. Dit evenement vond voor 
het eerst plaats in 2019, helaas viel 
de tweede editie in het water door de 
coronacrisis, maar in 2021 belooft het 
weer een mooie dag te worden.

 SBOH Beach-dag
Elk jaar organiseert de LOVAH 
(Landelijke Organisatie Van Aspirant 
Huisartsen) samen met de SBOH 
(Stichting Beroepsopleiding Huis-
artsen) de beach-dag. Tijdens deze 
dag wordt er in wisselende teams 
gevolleybald en er worden vele ver-
schillende workshops georganiseerd 
(bijvoorbeeld twerken of yoga). Het 
geheel wordt afgesloten met een 
lekkere BBQ en een feest.  

Hoe zien teambuildingdagen er eigenlijk uit?  
De Jonge Specialist zocht het uit.

Auteur

Jony van Hilst, aios chirurgie
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Ook al is de lockdown voorbij, het zou toch mooi zijn als we ter ontspanning nog eens 
een boekje open slaan. Hieronder een aantal tips voor wat aangenaam leesvoer met een 
medisch tintje.

Medisch leesplezier

L ina en Mia lieten zich 
inspireren door professor 

Stig Bengmark (universiteit van 
Lund, Zweden) over het effect 
van voeding op je darmflora en 
je immuunsysteem. Dit effect 
wordt wetenschappelijk on-
derbouwd, maar Lina en Mia 
hebben er heerlijk leesbaar boek 
van gemaakt, dat met humor is 
geschreven. Ook vind je heerlijke 
recepten om jou microbioom 
weer op orde te krijgen.  

N u de coronakilo’s toch echt 
moeten verdwijnen, kan dit 

boek je helpen met duurzaam 
gewichtsverlies. Het boek is 
geschreven door dr. Felix Kreier 
en dr. Maarten Biezeveld, beiden 
kinderarts in Amsterdam. Zij 
leggen op een wetenschappelijk 
onderbouwde manier uit wat de 
rol is van onze hypothalamus bij 
gewichtsverlies, en je krijgt tips 
hoe je deze ‘voor de gek’ kan 
houden, waardoor je blijvend 
gewichtsverlies kan hebben.

W at doe je als je neuro- 
chirurg in opleiding bent 

en gediagnosticeerd wordt met 
stadium 4 longcarcinoom? Het 
ene moment opereer je mensen 
om hun leven te redden en het 
volgende moment moet je zelf 
vechten voor je leven. Kalanithi 
schreef dit boek terwijl hij steeds 
zieker werd en overleed vlak 
nadat het boek klaar was. Hij 
schrijft over zijn zingeving van 
het leven, als dokter, patiënt en 
als vader.

M ieke Kerkhof is gynaecoloog, columnist en schrijver, bekend van  
‘Even ontspannen mevrouw’. Wie haar wel eens heeft horen spreken of haar 

columns heeft gelezen, weet dat zij humor kan vinden in allerlei kleine gebeurte-
nissen in het dagelijks leven. Zo ook in de dood. In dit boek beschrijft ze met korte 
verhalen het onvermijdelijke levenseinde met humor, zoals alleen Kerkhof dat kan. 

1   I wish I'd had the courage to live a life true to myself,  
not the life others expected of me...

2  I wish I hadn't worked so hard. ...

3  I wish I'd had the courage to express my feelings. ...

4  I wish I had stayed in touch with my friends. ...

5  I wish that I had let myself be happier.

 
Bronnie Ware heeft tijdens haar werk als palliatief verzorgster niet alleen gezorgd 
voor, maar ook gesproken met terminale patiënten. Deze deelden met haar de 
dingen waarvan zij het meest spijt hadden en dit resulteerde uiteindelijk in dit boek. 
Ondanks dat het al een wat ouder boek is, is het zeker de moeite waard om te lezen 
en je een nieuw perspectief op het leven te geven.

M arlies Koers werkt als zelf-
standig verloskundige in 

haar eigen praktijk in Deventer. 
Een jaar lang geeft ze je een  
inkijk in haar werkende leven, 
van spreekuren tot spoed-
situaties en van bijzondere 
momenten tot groot verdriet. 
Het nemen van moeilijke, snelle 
beslissingen kunnen wij als 
artsen zeker herkennen, maar 
Marlies weet in dit boek alle  
leuke en gênante momenten 
met humor neer te zetten. 

Aan het werk tijdens kerst 
We kennen waarschijnlijk allemaal ‘This is going to hurt’ van Adam Kay en 
dit is het vervolg. Om alvast in de kerstsfeer te komen neemt hij je mee in 
de meest grappige, verschrikkelijke, maar ook hartverscheurende momen-
ten van een gynaecoloog in opleiding aan het werk tijdens kerst. Of het 
nu gaat om een zwangerschapsafbreking, het geboren laten worden van 
gezonde baby’s of het verwijderen van objecten die op plekken zijn beland 
waar ze niet horen.
Twas the nightshift before christmas • Adam Kay • ✩✩✩✩✩

De hamster in je brein 
Felix Kreier  
& Maarten Biezeveld 
✩✩✩✩✩

When Breath Becomes  
Air  
Paul Kalanithi
✩✩✩✩✩

Klaar is Kees
Mieke Kerkhof
✩✩✩✩✩

Top Five Regrets of the Dying
Bronnie Ware
✩✩✩✩✩

Dagboek van een 
verloskundige
Marlies Koers 
✩✩✩✩✩

Food pharmacy
Lina Nertby Aurell 
& Mia Clase
✩✩✩✩✩

Onbetaald verlof 
Al 25 jaar neemt algemeen en vasculair chirurg Nott onbetaald verlof om 
te werken in de meest onveilige gebieden van de wereld. Van de oorlog in 
Sarajevo in 1993, de catastrofe na de aardbevingen in Haïti tot in de door 
rebellen bezette delen van Aleppo. Hij opereert overal en in dit boek vertelt 
hij het verhaal van zijn ervaring daar, maar ook zijn strijd met het normale 
leven in Engeland. 
War Doctor • David Nott • ✩✩✩✩✩ 
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Annemarije Udo, aios gynaecologie
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Auteur

Myrna Linders, arts jeugdgezondheidszorg

 I edereen kent het gevoel dat er minder uren in je 
werkdag zitten dan je nodig hebt. Ina Giesen is coach 
timemanagement en krijgt tijdens workshops geregeld 
vragen van artsen hoe zij hun tijd efficiënter kunnen 

besteden. Giesen: “Timemanagement gaat eigenlijk over 
twee dingen: dat wat direct zichtbaar is, de omstandigheden 
waarin je werkt, en je eigen innerlijke overtuiging. Bij dit 
eerste komen vooral praktische problemen voor zoals lawaai, 
terwijl je geconcentreerd moet werken. Andere dingen die 
hieronder vallen zijn bijvoorbeeld e-mail, post, agendabeheer 
en protocollen. Deze omstandigheden zijn over het algemeen 
gemakkelijker te verbeteren dan de innerlijke overtuiging die 
wij hebben. Bij dat laatste gaat het meer om het managen van 
verwachtingen en keuzes maken.”

Omstandigheden verbeteren
Een voorbeeld van een tijdrovend fenomeen voor artsen zijn 
de talloze MDO’s of vergaderingen. Giesen: “Tijdens het 
vergaderen is een goede taakverdeling belangrijk, net zoals het 
hebben van mandaten waar mensen zich aan houden. Begin 
gewoon op tijd. Als iemand er niet is, beslist die niet mee. 
Dan zie je dat na de eerste of tweede keer iedereen op tijd is, 
omdat ze weten dat er niet op hen gewacht wordt.” 
Multitasken blijkt voor veel artsen ook een valkuil. Giesen: 
“Wij denken heel vaak dat we moeten multitasken, maar 
daardoor werk je juist minder effectief.” Om dit te illustreren 
gebruikt Giesen tijdens workshops een spel: “Cursisten 
moeten het woord ‘instructie’ en de getallen één t/m tien 
opschrijven. Vervolgens moeten ze niet het woord instructie 
opschrijven, maar de letters afwisselen met cijfers. Je schakelt 
dan tussen een taalkundige en een cijfermatige taak. Beiden 

zijn automatische processen, dus je moet snel schakelen. Men 
doet er gemiddeld 16 seconden over bij het schakelen en 
gemiddeld 7 seconden bij het achter elkaar opschrijven, een 
enorm tijdsverschil! 
Op die afdeling met collega’s ben je continu aan het multi-
tasken. Als je opkijkt als iemand binnenkomt, moet je je weer 
opnieuw inlezen. Daarom werkt thuiswerken voor bepaalde 
taken veel beter. Dat geldt natuurlijk niet als je thuis kinderen 
hebt rondlopen die je vaak storen, dat is funest. Zorg ervoor 
dat er geen afleiders zijn, alle vormen van afleiding maken dat 
je vertraagt. Zet pop-ups op je telefoon of laptop uit.” Soms 
gaat timemanagement ook over op je strepen staan. Giesen: 
“In de zorg plant men te weinig tijd in voor onverwachte 
dingen. Als je hier niets van zegt, verandert er niets. De mensen 
in de zorg laten zich vaak kind van de rekening blijven. Kom 
voor jezelf op!”

Keuzes maken
Wat je ziet is dat de innerlijke overtuiging het lastigste is. 
Volgens Giesen heeft de medisch professional een aantal 
eigenschappen die maken dat je altijd tijd te kort komt: “Artsen 
zijn vaak accuraat en precies. Dat zijn goede eigenschappen 
voor artsen, maar als je met alles op die manier omgaat, kom 
je tijd te kort. Daarnaast zijn de meeste zorgcollega’s breed 

geïnteresseerd en bevlogen. Als je dat bent, is het heel moeilijk 
om ‘nee’ te zeggen, omdat je veel dingen leuk vindt. Ze willen alles 
en alles moet perfect: hobby’s, vrienden en werk. Het is de mores 
die heerst. Die eigenschappen zijn in de zorg ook onmisbaar. Als 
patiënt wil je natuurlijk een nauwkeurige arts aan je bed. Maar 
je kunt niet altijd alles perfect doen. Je kunt niet die perfecte 
huismoeder zijn die alles thuis allemaal perfect geregeld heeft 
en daarnaast nog die medisch specialist die overal in uitblinkt. 
Laat een ander de kinderen naar school brengen, ophalen en de 
speelafspraken regelen. Alles zelf doen gaat gewoon niet, je moet 
keuzes maken.”
Iedereen moet voor zichzelf een manier vinden om met tijd om 
te gaan en eigen keuzes maken. Giesen haalt een gesprek aan 
tijdens een cursus timemanagement: “Ik was tijdens die training 
met twee psychologen, een cardioloog en een psychiater. De 
cardioloog vond timemanagement maar onzin. Hij had die dag een 
dag vrij gehad en vertelde dat hij zijn mailtjes had weggewerkt, 
de boekhouding had gedaan en tussentijds zijn fazanten eten 
had gegeven. De psychologen vonden dat vreemd: op een vrije 
dag hoor je juist niet te werken. De cardioloog was het hier totaal 
niet mee eens: hij kon nu immers rustig en ongestoord zijn werk 
doen. En toen bemoeide de psychiater zich ermee en kwam met 
dé oplossing. Hij had al zijn e-mails gewist en laat sindsdien zijn 
secretaresse de mails bekijken. De belangrijkste mails liggen 
uitgeprint op zijn bureau. Dat bespaart een hoop tijd.” Hierop 
reageerde de rest van de groep vol verbazing. Volgens Giesen 
toonden deze drie specialisten drie archetypes van hoe ze zelf 
overtuigd zijn van wat wel en niet kan en zich daardoor laten leiden 
en dit ook anderen opleggen. Er is niet één overtuiging die perfect 
voor iedereen werkt en leidend mag zijn: “Dat zijn afwegingen die 
je voor jezelf moet maken.”  

 Artsen zijn vaak accuraat en precies: goede  

 eigenschappen voor een arts, maar als je met  

 alles op die manier omgaat, kom je tijd te kort 

  VAN DE EXPERT

•  Houd een week bij waar je je tijd 
aan besteedt en kijk dan waar de 
ruis zit.

•  Verdwijn van de afdeling als je 
geconcentreerd wilt werken. 
Laat natuurlijk wel aan iemand 
weten waar je bent. Op deze 
manier voorkom je dat je continu 
gestoord wordt.

• Houd e-mails kort en krachtig. 
•  Vermijd een CC naar iedereen. 

Er is altijd één hoofdeigenaar 
die verantwoordelijk is voor de 
taak. Je hoeft niet iedereen in die 
mailwisseling mee te nemen. 

•  Kijk maximaal 2-3 keer per dag 
je mail. Als mensen je echt nodig 
hebben, bellen ze je op.

•  Probeer zo weinig mogelijk te 
schakelen tussen taken.

•  Zorg ervoor dat als je in een 
bepaalde commissie zit, je in 
elke mailwisseling een bepaalde 
code (zoals LH602) in de 
onderwerpregel zet. Zo kun je mails 
van die commissie altijd makkelijk 
terugvinden.

•  Vraag bedenktijd als iemand 
vraagt om iets te doen en weet 
dan ook precies waar je “ja” tegen 
zegt.

Ina Giesen is trainer en coach timemanagement, onder andere voor artsen.  
Timemanagement bestaat volgens haar uit meer dan alleen wat praktische  

tips om je tijd effectiever te besteden. “Iedereen moet voor zichzelf een manier 
vinden om met tijd om te gaan” 
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• geneeskunst •

DE SPECIALISTEN
David Pattyn weet direct te enthousiasmeren voor creativiteit. 
Hij is anesthesioloog en een prijswinnende natuurfotograaf. Hij 
noemt het zelf een uit de hand gelopen hobby, maar zijn foto’s 
zijn werkelijk prachtig. Naast zijn fulltimebaan staat hij weleens 
extra vroeg op om de natuur in te trekken voor de beste plaatjes. 
Het is het contrast tussen het sociale, drukke en hectische van het 
werk en de rust en de stilte in de natuur waardoor hij in evenwicht 
is. Creativiteit zal ons dokters kunnen leren verder te kijken dan 
de gebaande banen en regels, maar hij adviseert ons vooral op 
zoek te gaan naar dat evenwicht. Fotografie is een uitlaatklep en 
zorgt ervoor dat hij altijd met plezier naar het werk gaat. Zijn foto’s 
bekijk je op zijn Instagramaccount: @pattyn.david.

per week in de keuken om koekjes, taarten of een hele lading krentenbollen te  
bakken. Dit betekent net als op het werk veel plannen, beoordelen, overzicht creëren 
en kritisch nadenken, maar dan op een andere manier. Bakken levert energie op, 
maar dat kost het ook. Ze doet het dan ook liever niet na een drukke dienst,  
alhoewel brood kneden ook therapeutisch kan zijn. Volgens haar heeft iedere dokter 
een uitlaatklep nodig en voor haar is dat bakken. 

Voor Marga Tepper is beeldhouwen de uitlaatklep. Zij begon daar vijf jaar geleden 
mee en is tot haar eigen verrassing creatiever dan ze ooit had gedacht. Naast haar 
werk als revalidatiearts besteedt zij vier vaste uren per week aan beeldhouwen. Zij 
zet emoties om in beelden en gebruikt gebeurtenissen van zowel werk als privé als 
inspiratie. Op de foto zie je haar werk ‘Wisseling van een generatie’. Wat haar betreft 
blijft het belangrijk om naast je werk activiteiten te hebben waarbij je focus even niet 
op het werk ligt. Om de balans daarin te vinden, is wat haar betreft een kunst op zich. 

DE ARTS ASSISTENTEN
Naast de specialisten kreeg DJS ook veel respons van arts-assistenten die hun best 
blijven doen om tijd vrij te houden voor creativiteit, omdat ze weten wat dit hun te 
bieden heeft. Natascha Kwee (anios) maakt bijvoorbeeld surrealistische foto’s met 
gebruik van Photoshop. Ze probeert een verhaal te vertellen met haar beelden, 
waarbij ze inspiratie haalt uit de geneeskunst. Fotografie helpt haar om te blijven ont-
dekken en te vernieuwen. Ooit wil ze fotografie en geneeskunde gaan combineren.

Robert Pierik is chirurg en daarnaast schrijver van het boek 
Snijgeil. Hij heeft altijd veel interesse gehad in letterkunst en dat 
is terug te zien op zijn curriculum vitae. Aan dit boek heeft hij 10 
jaar gewerkt, maar het volgende boek is al onderweg. Snijgeil is 
een roman met een kritische noot naar de cultuur op de werk-
vloer en het soms (zelf)destructieve gedrag van specialisten. Het 
schrijven van dit boek verrijkte zijn leven. Hij adviseert ons dan 
ook iets creatiefs te gaan doen, omdat het je blik zal verruimen. 
Daarnaast biedt het afleiding en ontspanning, en maakt het je 
een meer gebalanceerd persoon.
 
SEH-arts Kim van den Bos-Brouwer staat minstens een keer 

Auteur

Marlous Vermeulen, aios urologie

Dokters zijn bèta-mensen. Tenminste, zo zijn we opgeleid. De geneeskunst en de 
patiënten van tegenwoordig vragen ons echter regelmatig om minder exact te zijn 
en vereisen creativiteit, flexibiliteit en innovatie. Maar hebben wij die creativiteit 

wel in ons? Of moeten we dat gaan leren? DJS vroeg advies aan een stel creatieve 
dokters: wat doen zij en wat biedt het hun?

Scheppende  
artsen

www.dejongespecialist.nl
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Diamanten hobby
Tijdens mijn promotieonderzoek zie ik één keer 
in de week patiënten die de reumatische ziekte 
hebben waar ik de andere dagen onderzoek 
naar doe. Ik kijk naar deze dag uit, omdat ik het 
fijn vind een ziekte niet alleen op Pubmed in te 
typen, maar ook daadwerkelijk te zien, te horen 
en te bespreken. En zo’n poli levert geregeld 
een interessante bevinding op. 
Het blijkt namelijk dat een deel van mijn 
vrouwelijke patiëntenpopulatie bijzonder 
enthousiast is over een specifieke hobby. Zij 
vullen hun vrije tijd met het voor mij eerder 
onbekende diamond painten. Voor wie deze 
trend nog niet kent een kleine introductie: 
Diamond Paintings bestaan uit duizenden 
diamantjes die je met een speciale pen op een 
voorgetekend schilderij zet. Dit is nog best een 
opgave, waarbij een flinke operatiebril niet zou 
misstaan. Als je erin slaagt uren stil te zitten en 
onafgeleid door te werken is het eindresultaat 
een stralend schilderij. 
Ik vond het mooi om te zien dat deze diaman-
ten zoveel plezier brengen in het leven van mijn 
patiënten, maar deze activiteit riep in het begin 
ook vragen op. Ik vroeg me af of iemand wel zo 
wil prutsen als zijn of haar gewrichten een tijd 
niet mee zitten door de reuma. Toch blijkt dit 
geen limitatie te zijn. Vervelende handen zijn 
een obstakel waardoor de schilderijen soms 
links worden gelegd. Maar de diamonds blijken 
ook helende krachten te hebben. Zo is deze 
hobby een ultiem medicijn voor mensen die 
tijdelijk wat rust moeten houden. Een patiën-
te kon tijdens het painten haar achillespees 
laten rusten nadat eerdere pogingen met 
ontstekingsremmers en fysiotherapeuten niets 
hadden opgeleverd. Na dit succesverhaal had 
ik geen twijfel meer over de waarde van deze 
hobby en sinds enige tijd is het mijn missie om 

nieuwe diamond painters op te sporen. Bij een 
vondst hiervan lukt het me steeds beter om op 
niveau mee te praten, met als resultaat blijere 
patiënten aan het einde van mijn consult.   
Ondertussen zijn de Diamond Paintings dan 
ook onderdeel geworden van mijn dage-
lijks leven. Zo gaf ik er opeens één aan een 
vriendin, terwijl ze eigenlijk had gevraagd om 
kleuren op nummers. Gelukkig was zij niet te 
beroerd om het schilderij in de glittervariant af 
te maken. Dit leerde me meteen dat de hobby 
een absolute voorkeur voor het vrouwelijke 
geslacht heeft. De vriend van de (diamond 
painting ) vriendin bleek namelijk niet happy te 
zijn met de nieuwe tijdbesteding van zijn lover. 
Ook moet hij nog steeds iedere dag kijken naar 
een, naar zijn mening, te stralend schilderij. 
Hoewel deze n=1 wel wat beperkt is, bevestig-
de hij mijn onderbuikgevoel dat het mannelijke 
geslacht de waarde van de diamonds (zoals  
wel vaker) niet zo goed kan inschatten. 
Verrassend genoeg heb ik na al deze er- 
varingen nog steeds geen painting aange-
raakt. Vanaf jonge leeftijd grijp ik naar alles wat 
glittert, maar blijkbaar is het painten ermee tot 
dusver een brug te ver geweest. En dat is een 
gemis dat best voelbaar was aan het begin van 
de lockdown. Deze startte nadat ik net twee 
weken was aangekomen in Londen voor een 
werkbezoek. Zonder mijn lieve vrienden en 
familie en met best wat meer restricties dan in 
Nederland heb ik me zeker wel eens verveeld. 
Wat was het daarom zonde dat de Diamond 
Paintings in Londen niet te verkrijgen zijn.  
Want wat had ik graag een paar avonden willen 
vullen met deze hobby als ik daarmee weer 
even de vreugde kon voelen van de gesprek-
ken over de diamonds in mijn spreekkamer. 

Als je erin  
slaagt uren stil  
te zitten en  
onafgeleid door  
te werken is het 
eindresultaat  
een stralend  
schilderij

• column •

www.dejongespecialist.nl

• geneeskunst •

Marieke van Winden (promovendus) gebruikt 
haar creativiteit op het werk, bijvoorbeeld voor 
de figuren in haar artikelen. Haar ware creativiteit 
komt echter pas naar boven als ze meubels gaat 
maken. Lekker met de handen bezig zijn, dat 
geeft haar voldoening. Dit helpt volgens haar 
weer indirect op het werk, omdat ze er simpelweg 
blij van wordt. 

Lonneke Walraven (anios) is ook van plan haar 
creativiteit toe te gaan passen op het werk. Zij 
is holistisch tekenaar en wil dit gaan gebruiken 
als tekencoach binnen de verslavingszorg. Thuis 
helpt tekenen haar om af te schakelen en om 
terug te komen bij zichzelf.

Marije Notenboom (aios) tekent ook, maar  
gebruikt het vooral als ontspanning, als uitlaat-
klep en om haar gedachten te verzetten. Toch 
komt de creativiteit ook terug op haar werk, want 
zij is radiotherapeut in opleiding. Iedere patiënt 
is hierin anders en sommige situaties vragen om 
creatieve oplossingen.

Maaike Demmers-Schuijt (anios) hoopt dat haar 
creativiteit zal gaan helpen om zich beter in de 
patiënt te verplaatsen. Zij maakt gedichten, om 
dingen te verwerken, maar vooral om zichzelf te 
dwingen nauwkeurig te observeren. 

Kinita Chotkan (anios) kan zich door haar  
creativiteit ook beter in de patiënten inleven.  
Als danser begrijpt zij de zorgen van patiënten 
met extremiteitenletsels beter. Recent danste zij 
een solo-optreden als een soort examen in Bharat 
Natyam, een Indiaas klassieke dansvorm. Zij 
danste tien tot twaalf uur per week, maar is zich er 
van bewust dat dit minder zal gaan worden als ze 
in opleiding is. 

Mayumi Nijman (anios) daarentegen gaat juist 
meer tijd nemen voor haar creativiteit. Zij doet 
aan lettering en dat geeft haar rust om af te scha-
kelen na een drukke dienst. Haar werk bekijk je op 
haar Instagramaccount: @mayumiangelia. Voor 
haar is creativiteit zo belangrijk dat zij op zoek 
gaat naar een specialisatie waarbij ze voldoende 
tijd houdt voor haar creativiteit.  
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Janne Bolt
arts-onderzoeker, AMC
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Voel
Raak me aan, ik voel je niet.

Ben ik soms onaantastbaar  

in mijn verdriet? Ik wil je echt, 

huid op huid. Zodat, als ik  

mijn ogen sluit, ik voor heel even 

leven kan.
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 D e definitie van mindfulness is niet goed met één 
woord te omvatten. Barbara: “Mindfulness is de 
vaardigheid en de bereidheid om in elke situatie 

of bij elke ervaring aanwezig te zijn met open interesse, 
mildheid en zorgzaamheid. De drie sleutelelementen van 
mindfulness zijn: intentie, aandacht en attitude.” Grofweg 
kan mindfulnesstraining op twee manieren ingezet wor-
den: ter bevordering van gezondheid én ter versteviging 
van functioneren, op zowel persoonlijk als professioneel 
vlak. Mindfulnesstraining bij chronische lage rugpijn is 
bijvoorbeeld net zo effectief als fysiotherapie en cogni-
tieve gedragstherapie.1 Ook bij recidiverende depressie 
en bij angst bij kanker blijkt mindfulnesstraining effectief 
te zijn.2,3 Daarnaast kan mindfulness dus ook ontwikkeld 
worden om beter te functioneren. Barbara: “Door mind-
fulnesstrainingen kun je als arts kwaliteiten verstevigen, 

zoals opmerkzaamheid, aandacht, niet-oordelen, open 
interesse en non-reactiviteit. Dat heeft niet alleen invloed 
op de kwaliteit van zorg en positieve patiëntervaringen in 
relatie met de arts, maar verbetert ook de veerkracht van 
de arts zelf.”

Hoe werkt mindfulness?
Barbara: “Mindfulness bestaat uit verschillende vaar-
digheden die je kunt trainen. Waarschijnlijk speelt het 
mechanisme van neuroplasticiteit hierin een rol: bepaalde 
gebieden van de hersenen worden actiever of minder 
actief door training. Ook zijn er aanwijzingen dat mind-
fulnesstraining effect zou hebben door het positieve 
effect op de lengte van telomeren (die een rol spelen bij 
verouderingsprocessen) en door het verminderen van 
ontstekingsreacties in het lichaam.

De best onderzochte mindfulness-based program-
ma’s zijn geprotocolleerd, waarbij er acht sessies 
van 2,5 uur in groepsverband worden gegeven. De 
meeste bekende zijn: de 8-weekse Mindfulness- 
based Stress Reduction Training (MBSR) en de 
8-weekse Mindfulness-based Cognitive Therapy 
(MBCT). Naast de wekelijkse bijeenkomsten is het 
de bedoeling dat je elke dag 45 minuten thuis oe-
fent. De compliantie voor het oefenen thuis kan een 
uitdaging zijn, maar ook als dit niet elke dag lukt zijn 
de positieve effecten van de groepssessies signifi-
cant.” Zo toonde een studie aan dat jonge artsen 
die mindfulness beoefenen zich meer bewust wor-
den van stress, pro-actiever prioriteiten en grenzen 
stellen en daarmee een ‘gezondere relatie met het 
werk’ krijgen.4 Dit is zowel voor de korte- als lange 
termijn aangetoond. Barbara: “Met mindfulness leer 
je om van een afstandje naar (negatieve) gedachten 
te kijken, ook wel defusie genoemd, waardoor je 
minder vast komt te zitten in deze gedachten en 
makkelijker je aandacht kan verleggen. Dat kan 
heel behulpzaam zijn als je last hebt van piekeren, 
negatieve gedachtes of innerlijke kritiek. Ook train je 
focus en aandacht, waardoor je aandachtig aanwe-
zig bent op elk moment en je bijvoorbeeld beter 
kunt schakelen tussen patiënten of situaties; een 
vaardigheid die bij dokters uitgedaagd wordt.”

Mindfulness oefeningen
Er zijn verschillende soorten oefeningen die je kunt 
doen. Zo zijn er meditatie-oefeningen, oefeningen 
die je lichaamsbewustzijn vergroten en oefeningen 
waarmee je leert naar je cognities te kijken, aan-
names herkennen en je aannames te bevragen. 
Je traint dus om met open interesse en zonder 
meteen te oordelen te kijken naar ervaringen, én om 
interpretaties te herkennen en verkennen. Tenslotte 
cultiveer je met mindfulness ook meer mildheid, 
naar anderen en naar jezelf. Een recente studie 
onder aios toonde aan dat met name het aspect 
van zelfcompassie in mindfulnesstraining je meer 
veerkrachtig maakt ten aanzien van stress.5  
Is het behulpzaam om altijd mindful te zijn? Barbara: 
“Daar kan ik kort over zijn: ja! Maar dat is wel een 
kunst. Mindfulness maakt dat we een bewuste 
respons kunnen geven op het leven zoals het zich 
aandient. Een prikkel (gedachte, situatie, ervaring) 
lokt een reactie uit, maar als je je sneller bewust 
wordt van deze interactie, kan je je respons kiezen.  
Het ultieme effect van mindfulness is dan ook 
vrijheid om te kiezen hoe jij een antwoord wilt geven 
op het leven zoals het zich aandient.”  

Een op de vijf jonge artsen kampt met burn-out klachten. In medische vervolgopleidingen 
is inmiddels meer aandacht gekomen voor deze problematiek, zoals in de vorm van inter-
visie en coaching. Kan mindfulness hier ook een rol in spelen? We vroegen het pionier en 
expert Barbara Doeleman-van Veldhoven.
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 Het ultieme effect van  

 mindfulness is de vrijheid    

 om te kiezen hoe jij  

 een antwoord wilt geven  

 op het leven zoals  

 het zich aandient 

ZELF OEFENEN
Dagelijkse beoefening van 

mindfulness maakt dat je 

beter wordt in vaardigheden 

die bij mindfulness horen, 

zoals: patronen herkennen, 

aandachtig zijn, opmerkzaam 

zijn, ervaringen met vriendelijke 

interesse leren onderzoeken 

en loslaten wat je niet kunt 

veranderen. Dit kun je elk 

moment ontwikkelen. 

Herken jij van jezelf dat 

je geregeld niet helemaal 

aanwezig bent? Je bent in 

gesprek met iemand maar in  

gedachten ben je ergens anders. 

Je rent naar de wachtkamer, 

terwijl je in je hoofd je to-do lijst 

afvinkt. Op de OK merk je dat 

je constant in de ‘haast-stand’ 

staat, waardoor je aan het eind 

van de dag uitgeput bent. 

Tijdens werkzaamheden als 

arts moet je elke dag vaak en 

soms ook snel schakelen tussen 

verschillende patiënten. 

Wat je kunt oefenen 

is om tijdens dit soort 

schakelmomenten eens heel 

bewust met je aandacht naar je 

lichaam te gaan; bijvoorbeeld 

te voelen hoe je voeten de 

grond raken als je naar de 

wachtkamer loopt of wanneer 

je de deurknop vasthebt om bij 

een patiënt naar binnen te gaan, 

gedurende één ademteug stil 

te staan en te denken: “en nu 

deze patiënt”. Zoals één van de 

wetenschappelijke ontwikkelaars 

van mindfulnessprogramma’s 

prof. dr. J.K. Zinn (medisch 

microbioloog) altijd zegt:  

“Want waar je gaat, daar  

ben je.”

OVER BARBARA
Al vanaf haar achttiende heeft 

Barbara Doeleman-van Veldhoven 

over de hele wereld scholing 

gevolgd op het gebied van 

mindfulness, meditatie, filosofie 

en compassie. Ze werkt samen 

met De Academie Medisch 

Specialisten, Federatie Medisch 

Specialisten, The King’s Fund 

en het UMC Amsterdam. Zij is 

voorzitter van BFC Compassionate 

Care and Mindful Medicine en 

bestuurslid van de Nederlandse 

Mindfulnessvereniging de VMBN. 

Auteur

Desiree van den Hondel, aios chirurgie
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gevraagd om de verschillende onderdelen die aan bod zijn 
gekomen te verwerken in het concept van ‘het ziekenhuis 
van de toekomst’. Hierbij kwamen verschillende, eerder 
geleerde punten aan bod: hoe blijft de zorg betaalbaar? 
Hoe houd je de administratieve lasten behapbaar? Maar 
met name: hoe zorg je ervoor dat de patiënt centraal komt 
te staan zonder dat gebouwen, reistijden of DBC’s als be-
lemmering worden ervaren?
Opvallend aan de uitwerkingen over het ziekenhuis van  
de toekomst is de grote mate van transparantie die de  
aios toedichten aan het toekomstige zorgstelsel: voor  
de patiënt, de zorgprofessional en de verzekeraar. Ook 
hechten de aios veel belang aan de omgeving waarin zij 
straks actief zijn: een omgeving waar je als professional  
gewaardeerd wordt en prettig in samenwerkt, maar ook 
een omgeving waar met respect voor het milieu en de 
betaalbaarheid van zorg gewerkt en geleefd wordt.  

Patiëntgerichtheid
Een van de doelen van de Topclass is om aios te door- 
dringen van het belang van patiëntgerichtheid. Dit doen 
ze onder andere door de ontwikkeling van een kwaliteits-
verbeterproject in hun eigen werkomgeving. “We zien nog 
steeds dat aios met alle goede bedoelingen de zorg pro-
beren te verbeteren vanuit hun eigen expertise,” zegt Petra 
van Gurp, internist en mede-ontwikkelaar van de Topclass. 
“Aios, maar zeker ook andere zorgprofessionals, vergeten 
daarbij maar al te vaak de visie en mening van de patiënt 
te betrekken.” Om die visie expliciet te maken, is elke aios 
gekoppeld aan een patiëntvertegenwoordiger door middel 
van een speeddate. “De patiënt coacht en begeleidt de 
aios in het totstandbrengen van het verbeterproject,” 
vervolgt Van Gurp. Zo betrekken de aios de patiënt bij de 
opzet van hun project, laten ze de patiënt participeren als 
reviewer en vragen ze de patiënt om feedback te geven op 
hun leiderschaps-skills. Een extra tool die werd ingezet bij 
deze Topclass is een 360-graden film, waarin de zorgpro-
fessional ervaart hoe het voelt om net als patiënten in een 
afhankelijke positie te komen. “Het is mooi om te zien dat 
er door die inbreng van patiënten inmiddels mooie projec-
ten gestalte hebben gekregen,” vult Van Gurp aan.

Bevlogen artsen
Opleiden op generieke competenties, zoals samenwer-
ken, innovatief handelen, patiëntgericht communiceren en 
projectmatig werken is van groot belang in de ontwikkeling 
van een bevlogen professional die in het ziekenhuis van de 
toekomst, of in het netwerk daar omheen, kan functioneren 
als behandelaar, coach of adviseur. De huidige generatie 
aios is hier actief mee bezig en zoekt manieren om zich 
hierin verder te profileren en ontwikkelen. De deelnemende 
aios werken in verschillende ziekenhuizen en volgen de 
opleiding tot internist, chirurg, apotheker, neuroloog of 
reumatoloog. Met cursussen, zoals de Topclass Innovation 
in care, worden belangrijke vaardigheden en kennis- 
aspecten verder aangescherpt. Het verdient extra aandacht 
om, ook met in gedachte het profiel van de Medisch  
Specialist 2025*, dit een vaste plek te geven in de opleiding 
en het daadwerkelijke werk van alle toekomstige zorg- 
professionals.

Praktisch
“Tijdens de topclass leren we niet alleen hoe je het beste 
praktisch met innovatieve ideeën aan de slag kunt, maar 
ook wat daar allemaal mee samenhangt,” vertelt Dieneke. 
“Wat is mijn natuurlijke rol als arts binnen een groep? Wat 
is daarmee mijn kracht en wat zijn mijn valkuilen? We leren 
hoe we patiënten kunnen betrekken bij het verbeteren van 
de kwaliteit van zorg en er komen artsen en patiënten langs 
om te vertellen hoe zij hebben bijgedragen aan innovaties 
binnen hun ziekenhuis. We ervaren middels een VR-bril 
hoe het voelt om zelf in een afhankelijke positie te zitten 
en we krijgen les over netwerken en medisch leiderschap. 
Dit zijn zaken die tijdens de geneeskunde-opleiding en de 
vervolgopleiding tot medisch specialist eigenlijk nauwelijks 
aan bod komen. Een zeer diverse cursus dus die ons echt 
klaarstoomt voor de toekomst.”  

 De aios van nu gaat de komende dertig tot 
veertig jaar als arts aan de slag gaan in het 
ziekenhuis. Of niet? Hoe ziet het ziekenhuis 

er tegen die tijd uit? En wat is het effect van techni-
sche innovaties op de kwaliteit van zorg? Dieneke 
Haverkort, aios reumatologie in de Sint Maartens-
kliniek Nijmegen en Kim van Dijk, aios neurologie 
in het Elisabeth-TweeStedenziekenhuis in Tilburg, 
doen dit jaar mee met de topclass. “Het is een uit-
daging om te bedenken hoe het ziekenhuis er over 
dertig jaar uit ziet,” vertelt Kim. “Wie had dertig 
jaar geleden kunnen denken dat we nu allemaal 

een mobiele telefoon zouden hebben waarmee we 
niet alleen kunnen bellen, maar ook internetten, 
het nieuws lezen, spelletjes spelen, et cetera? Als 
de supermarkt elke dag tot tien uur ’s avonds open 
is en je je bestelling op internet nog dezelfde dag 
in je brievenbus krijgt, waarom hebben wij dan nog 
wachttijden van weken en sluit de poli om vijf uur? 
Ik denk dat de patiënt veel meer centraal komt te 
staan in de toekomst. Het ziekenhuis zal kleiner 
worden, omdat steeds meer zorg vanuit thuis 
geregeld kan worden met moderne monitoring-
technieken. Patiënten zullen alleen nog voor acute 
en specialistische zorg in het ziekenhuis komen. 
Poliklinische zorg kan grotendeels via teleconsulten 
of in anderhalvelijnszorg.” 

Ziekenhuis van de toekomst
De Topclass bestaat uit een aantal modules en 
het toepassen van kennis en vaardigheden in een 
kwaliteitsverbeterproject op de afdeling waar de 
aios werkt. Aan het einde van de tweede module 
Patiëntgerichtheid, werd aan de deelnemende aios 

Reageren of meer informatie?
Kijk op https://www.radboudumc.nl/topclass
of mail naar Goof.claessen@radboudumc.nl. 
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Dieneke Haverkort, aios reumatologie, Sint Maartenskliniek, Nijmegen

Petra van Gurp, internist en docent Topclass Innovation in care

Bas Verhoeven, kinderchirurg en docent Topclass Innovation in care 

Goof Claessen, projectmanager Radboudumc Health Academy
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In het voorjaar is voor de derde keer de Topclass Innovation in care gestart. 
Deze leerweg biedt laterejaars aios met een profiel kwaliteit en veiligheid de 
mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen tot medisch leider met een voor-
trekkersrol op het gebied van kwaliteit en innovatie van zorg. Dit jaar staat 

het ziekenhuis van de toekomst en de rol van de patiënt daarin centraal.

 Ik denk dat de patiënt  

 veel meer centraal komt te  

 staan in de toekomst 

 Aios vergeten vaak de visie  

 en mening van  

 de patiënt te betrekken  

Kim van Dijk

Petra van Gurp

* Bron: Visiedocument Medisch Specialist 2025: ambitie, vertrouwen,  

samenwerken, commissie Medisch Specialist 2025, 2017

Topclass 
Innovation in care

www.dejongespecialist.nl
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 “Hongersnood  

 zal een tweede pandemie  

 veroorzaken” 

 “De organisatie  

 op de SEH  

 was best een zooitje” 

 Volg Aniek in haar humanitaire werk op Instagram: @dr.rugby.inthefield

Auteurs

Jony van Hilst, aios urologie

Aniek Crombach, SEH-arts voor Artsen zonder Grenzen

 Sarah Coppes, SEH-arts in opleiding in het Spaarne 
Gasthuis kwam in januari aan in Zuid-Afrika voor een stage 
in het Khayelitsha Hospital. Twee maanden later begon de 
coronacrisis, en zat ze vast in het land. Tot overmaat van 
ramp verliep haar lokale BIG-registratie.

Stel je voor: jarenlang heb je je voorbereid op een buiten-
landstage. De bureaucratie overwonnen, met je opleider 
in conclaaf en eindelijk is het dan zo ver. Je bent net een 
beetje gesetteld en dan breekt ineens de coronacrisis uit. 
Wat zou jij doen? Het eerste vliegtuig naar huis pakken of 
toch blijven zolang het kan?

In Zuid-Afrika werd de lockdown erg 
serieus genomen: geen alcohol en 
alleen het huis uit voor werk of de 
supermarkt. Tripjes naar het strand of 
de bergen zaten er dus niet in, dat was 
wat anders dan Sarah zich van tevoren 
had voorgesteld. 
“Gelukkig mocht ik gewoon naar mijn werk,” vertelt Sarah, 
“anders was ik mij waarschijnlijk enorm gaan vervelen. In 
eerste instantie was het eigenlijk rustiger in het ziekenhuis. 
Doordat er geen alcohol gedronken werd en mensen min-
der op straat waren zagen we veel minder trauma.
Langzaam werd het gedurende mijn stage drukker met 
coronapatiënten. De organisatie op de SEH was best een 
zooitje. We probeerden een schone en een ‘vieze’, moge-
lijke corona, kant aan te houden, maar dat was moeilijk te 
organiseren. Welke kant de schone was en welke de vieze, 

wisselde constant, net als de regels over wie we wel en wie 
we niet moesten testen. 
Er was wel genoeg beschermingsmateriaal, de N95 mas-
kers worden daar normaal gesproken ook al veel gedragen 
in verband met tuberculose. Aan het begin van je dienst 
moest je wel alles zelf bij elkaar scharrelen. De regels 
waren verder wel heel duidelijk; geen goede bescherming 
betekende ook geen hoog-risico handelingen bij mogelijke 
corona-patiënten.”
Sarah zou eigenlijk tot eind april stage lopen en dan nog 
een paar weken reizen door Afrika, maar dat ging helaas 
niet door. “In eerste instantie was ik heel optimistisch dat ik 

wel een vlucht kon krijgen, en grapten 
we dat als ik geen vlucht kon krijgen 
ik wel een auto zou kopen en naar 
huis rijden. Uiteindelijk werd het toch 
wel minder leuk, mijn vlucht van 8 mei 
werd geannuleerd en er gingen geen 
commerciële vluchten meer. In de 

tussentijd heb ik langer doorgewerkt en gelukkig was mijn 
opleider in het Spaarne Gasthuis heel flexibel en probeer-
den we daar nog een extra stage te regelen. Helaas kreeg 
ik halverwege mei ineens het nieuws dat mijn Zuid-Afri-
kaanse BIG-registratie was verlopen en dat ik per direct 
niet meer mocht werken. Gelukkig kwam er ongeveer 
gelijktijdig bericht van KLM dat er toch een repatriërings-
vlucht zou gaan op 29 mei, en zo ben ik bijna een maand 
later toch thuis gekomen. Terugkijkend was het een mooi 
avontuur, maar was het toch ook wel lekker om weer thuis 
op de bank te zitten!” 

 SEH-arts Aniek Crombach werkt voor Artsen zonder 
Grenzen. Ze zat op een van de laatste vluchten uit Irak 
voordat ook daar de vliegvelden op slot gingen. Crombach 
maakt zich grote zorgen over het effect van de pandemie 
in ontwikkelingslanden.

Op het moment dat de WHO bekend maakte dat er 
sprake was van een pandemie, was ik in Erbil, Koerdisch 
Irak. Ik werkte als Spoedeisende Hulp Arts voor Artsen 
zonder Grenzen (Médecins Sans Frontières; MSF) in een 
MSF-ziekenhuis dat tijdelijk de regionale zorgfunctie heeft 
overgenomen. Mijn missie werd vroegtijdig afgebroken 
vanwege de toenemende instabiliteit in het land en de 
daaraan gerelateerde veiligheidspro-
blemen. De dag nadat ik landde, ging 
het vliegveld in Erbil voor drie weken 
op slot. Mijn collega’s konden niet 
terug naar huis. 

Sinds COVID-19 in ons leven is, zijn wij ons als zorgver-
leners bewust geworden van onze eigen kwetsbaarheid. 
Waar we voorheen bij onze patiënt boven het hoofd 
hingen zonder er acht op te slaan welk beest naar ons 
toe werd gehoest, mogen we nu niet eens meer handen 
schudden. ‘Wij zijn jong en gezond, bij ons zal het wel 
meevallen’, denken we.
De verhalen van buitenlandse collega’s die overlijden aan 
COVID-19 doen dus toch wel wat met je. Tel daar de psy-
chische druk van het werken in de frontlinie bij op en we 
zijn niet zo onaantastbaar meer. 
De situatie die wereldwijd door de pandemie in zwaar 
getroffen gebieden is ontstaan doet me denken aan mijn 
humanitaire werk in oorlogsgebieden. Het werk aldaar is 
veeleisend en risicovol, maar echt kwetsbaar voelde ik me 
niet. Het verhoogde risico is voor mij verwaarloosbaar ten 
opzichte van het verschil dat ik kan maken, de zingeving 
die het geeft en de waardering die ik krijg. Toch ben ik 
door de pandemie meer gaan beseffen wat ik van mezelf 
vraag. Op missie bestaat altijd het vangnet dat je, om wat 
voor reden dan ook, naar huis kunt als dit nodig is. Maar 
door COVID-19 verandert alles.  

MSF heeft in de afgelopen maanden bestaande missies 
voorbereid op COVID-19, en daarnaast nieuwe COVID-19 
missies opgezet. Projecten draaien op een meerderheid 
van nationale staf en expats waarvan sommigen niet naar 
huis geëvacueerd kunnen worden en anderen bewust zijn 
gebleven. Als Europees medisch specialist ben ik gewenst, 
maar er zijn minder vluchten om expats naar missies te 
brengen. Minder vluchten betekent ook minder medicij-
nen, beschermingsmiddelen, zuurstofmaskers en overige 
materialen. Tevens zijn er door de pandemie extra moeilijk-
heden om drenkelingen te redden in de Middellandse Zee 
en ze naar een veilige haven in Europa te kunnen brengen. 
Gesloten landsgrenzen zorgen voor logistieke problemen, 

niet alleen voor humanitair transport, 
maar ook voor voedselketens. Alles 
wordt gemotiveerd onder het mom van 
het ontlasten van de zorg en het redden 
van mensenlevens. De maatregelen 
worden internationaal gehandhaafd en 

indirect verplicht aan ontwikkelingslanden. In veel ont-
wikkelingslanden kunnen inwoners enkel overleven door 
dagelijks hun brood te verdienen. De werkloosheid en 
economische crisis neemt ook dáár toe, maar de overheid 
geeft geen uitkering of tijdelijke subsidie.
Wat zijn de economische effecten van het plat leggen 
van deze samenlevingen die al in een economische 
crisis verkeerden? Wat is de indirecte invloed van de 
COVID-maatregelen op de wereldwijde morbiditeit en 
mortaliteit? Zorgt ontwrichting van deze samenlevingen 
niet voor verlies van veel meer mensenlevens?
Ik wil heel graag helpen, helemaal nu deze crisis de 
verschillen in onze wereld nog meer benadrukt. Maar ik 
voel me ineens kwetsbaar. Kwetsbaar omdat ik weet dat 
de moeilijke situatie die we door de pandemie in westerse 
ziekenhuizen ervaren in ontwikkelingslanden tien keer uit-
vergroot is. Omdat er nog meer flexibiliteit dan anders van 
mij gevraagd wordt, tegenover toegenomen onzekerheid 
en risico’s. Mijn vangnet bevat ineens heel veel gaten. En 
als ik me al kwetsbaar voel, wat betekent dat dan voor al 
die minder gezegende populaties op onze aarde? Hon-
gersnood zal een tweede pandemie gaan veroorzaken. 

Twee Nederlandse SEH-artsen in het buitenland, de ene in opleiding en de andere werk-
zaam voor Artsen zonder Grenzen, delen hun belevenissen tijdens de coronacrisis.

Pandemie 
over de grens 
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 E ind februari 2020 werd de eerste 
officiële besmetting met COVID-19 
in ons land gediagnosticeerd. Een 

dergelijke pandemie was totaal nieuw voor 
onze zorg. In de weken die volgden, veran-
derde het werkveld van alle jonge dokters, 
soms drastisch. A(n)ios kregen andere 
werkzaamheden en werkten soms voor 
langere tijd in een ander vakgebied. Er 
was sprake van minder en soms zelfs geen 
opleidingsmomenten en stages. Wisselin-
gen tussen regionale ziekenhuizen konden 
geen doorgang vinden; opleidingsge-
sprekken, onderwijs, toetsen en andere 
opleidingsactiviteiten werden stopgezet, 
en er was vaak minder aandacht voor feed-
backmomenten tijdens de werkdag. Aan 
de andere kant schoten er ook mooie ini-
tiatieven als paddenstoelen uit de grond, 
zoals de digitale onderwijsmomenten. Het 
was kortom een zeer roerige periode.  

Tijd voor actie
Het werk van De Jonge Specialist stond 
vanaf maart volledig in het teken van 
COVID-19. Veel van jullie wisten ons te 
vinden. We beantwoordden met name 
veel vragen over werkomstandigheden op 
een COVID-19 afdeling, over je bekwaam 

worden, en dat aios niet de dupe mogen 
worden van de COVID-19 crisis. 

Invloed op jouw opleiding
Helaas is er geen one size fits all oplossing 
voor de opleidingen. De mate waarin 
COVID-19 invloed heeft gehad is per 
aios enorm verschillend. Die ruimte voor 
individuele oplossingen moet er dus ook 
zijn en besproken worden tussen aios en 
opleider. Per specialisme, regio, ziekenhuis 
en individuele aios zijn de werkzaamheden 
namelijk anders geweest. Veel aios maar 
ook anios zijn ingezet in de COVID-19 zorg 
en hebben waardevolle ervaringen opge-
daan. Zo leerden ze briefings organiseren, 
het superviseren van collega’s, interpro-
fessioneel samenwerken en vergrootten 
zij hun kennis over infectiepreventie en 
intensieve zorg. Maar ook het omgaan met 
zeer zieke patiënten waarbij het ziektebe-
loop onvoorspelbaar was heeft op velen 
een grote indruk achtergelaten. 
Minstens net zoveel aios bleven achter in 
de reguliere zorg die drastisch afgeschaald 
was. Sommigen konden thuis niet-klini-
sche competenties ontwikkelen, door 
bijvoorbeeld onderwijs te ontwikkelen of 
wetenschappelijke studies op te zetten. 
Andere aios zaten echter thuis en zagen al-
leen een achterstand ontstaan. Zij konden 
hun stage niet afmaken, of mochten niet 
wisselen van ziekenhuis voor het vervolg 
van de opleiding. Voor de aios die deze 
achterstand hebben opgelopen en die niet 
meer tijdens de resterende opleidingstijd 
kunnen inhalen, heeft de Registratiecom-
missie Geneeskundig Specialisten (RGS) 
al in een vroeg stadium toegezegd dat 
verlenging mogelijk is in overleg met de 
opleider. 
Zodra het virus enigszins beteugeld was, 
de reguliere zorg werd opgestart en het 
onderwijs langzaam weer begon, kregen 
wij nog veel meer vragen binnen over de 
opleiding. De vragen gingen met name 
over de opleidingsduur, het niet kunnen 
deelnemen aan verplichte cursussen en de 
gevolgen van minder opleidingsmomen-
ten op de opleiding. We stelden hierom 
een Frequently Asked Questions op om 
aios houvast te geven bij de belangrijkste 
vragen over hun eigen opleiding.
Omdat de verschillen tussen individuele 
aios zo groot zijn gebleken, heeft De 

voelen en hoe je hier het beste op voor te 
bereiden, wat te doen bij overwerken of 
juist ‘verplicht’ verlof op moeten nemen. 
We probeerden jullie met individuele 
antwoorden zo goed mogelijk op weg te 
helpen, want iedere situatie was anders: 
maatwerk. Omdat bleek dat veel aios en 
anios met dezelfde vragen zaten over het 
werken op een andere afdeling, stelde De 
Jonge Specialist aan de hand van deze vra-
gen een lijst op met tips voor het werken 
op een onbekende afdeling in crisistijd. Dit 
stappenplan fungeerde als een inwerk-
document voor a(n)ios op een COVID-19 
afdeling of een nieuwe zaalafdeling. 
De periode bracht veel onzekerheid mee, 
zowel in de persoonlijke situatie als op 
de werkvloer. Er werd veel flexibiliteit van 
iedereen gevraagd. Samen met de LAD 

en Federatie Medisch Specialisten (FMS) 
brachten we een flyer uit met tips voor 
zorgprofessionals om goed voor elkaar 
en voor jezelf te zorgen. Gelukkig was 
er ook landelijk veel aandacht voor de 
psychosociale ondersteuning. Verschillen-
de ziekenhuizen boden mental support 
aan, sommigen 24/7. Het programma 
Challenge & Support bood gratis coaching 
aan voor alle a(n)ios die dat nodig hadden. 
De Jonge Specialist is blij dat er op deze 
manier veel aandacht aan gezond werken 
werd gegeven. Nog steeds kunnen a(n)ios 
hier gebruik van maken, en doe dat ook als 
je die behoefte voelt. 
Naast de praktische en emotionele kanten 
van het werken in crisistijd bleek dat er 
direct effect was op de aios, met name de 
ouderejaars, door het stilleggen van de 
opleidingen. Zij maakten zich het meest 
zorgen over de consequenties voor hun 
eigen opleiding. Vanaf het begin heeft 
De Jonge Specialist zich hiervoor hard 
gemaakt, door bij de overkoepelende 
instanties, zoals de Registratiecommissie 
Geneeskundig Specialisten (RGS) en de 
Raad Opleiding van FMS te pleiten voor 
duidelijkheid en de toezegging dat er 
naar individuele oplossingen gekeken zou 

De afgelopen maanden stonden voor iedereen in het teken van de COVID-19 crisis. 
Deze periode heeft voor alle aios in meer of mindere mate invloed gehad op hun  

medische vervolgopleiding. Lees hoe de Jonge Specialist zich de afgelopen tijd hard 
gemaakt heeft voor het behoud van een goede kwaliteit van de opleiding en  
opgeroepen heeft tot maatwerk voor passende oplossingen voor elke aios. 
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 Maak gebruik van de gratis  

 coaching die door  

 verschillende ziekenhuizen  

 wordt aangeboden 

 OPLEIDING 
 IN COVID-19 TIJD 

BEST PRACTICES 
Een crisis brengt ook mooie initiatieven voort. In verschillende ziekenhuizen 
en specialismen zijn er best practices ontwikkeld in de afgelopen maanden, 
waarvan we graag zien dat ze ook in de toekomst behouden blijven.

Online onderwijs
De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care publiceerde direct aan het begin van 
de crisis online een Opfriscursus voor arts-assistenten waarin via een college  
van anderhalf uur kennis kon worden opgefrist voor alle a(n)ios die gingen werken 
op de Intensive Care afdelingen. In een relatief korte periode sprongen verschillende 
wetenschappelijke verenigingen hierop in en organiseerden online onderwijs voor hun 
eigen aios. Een mooi voorbeeld is de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde die 
meerdere live webinars organiseerde en onder andere via een livestream vanuit het 
Skills Centre in Amsterdam onderwijs verzorgde. 
Van vele andere (junior) wetenschappelijke verenigingen hebben we begrepen dat 
er steeds meer online onderwijs wordt opgezet en ook op regionaal niveau zijn er 
meerdere initiatieven waarbij iedereen bijvoorbeeld digitaal kan aansluiten bij de 
overdracht voor onderwijs of waar in kleine groepen opdrachten kunnen worden 
gemaakt. Digitaal onderwijs biedt voordelen: zo is het makkelijker om verschillende 
sprekers van diverse ziekenhuizen te combineren in één onderwijsdag. Ook kunnen 
buitenlandse experts eenvoudig een college geven vanuit hun eigen werkkamer en 
bestaat de mogelijkheid om onderwijs te volgen van andere ziekenhuizen. Wat ons 
betreft blijft deze mogelijkheid in de toekomst bestaan en gaan we naar een mooie 
balans tussen fysiek en digitaal onderwijs. Het is nog niet elke vereniging of leerhuis 
gelukt om digitaal onderwijs te organiseren, en wij roepen hen op om gebruik te 
maken van de expertise die anderen inmiddels hebben opgedaan. 

EPA/Leeractiviteiten per competentie
Voor a(n)ios die werkzaam zijn geweest op de COVID-19 afdelingen is in verschillende 
ziekenhuizen een specifieke EPA COVID-19 zorg ontwikkeld. Deze  
EPA zorgt ervoor dat opgedane ervaring vastgelegd kan worden in het portfolio. Het 
Spaarne Gasthuis heeft deze EPA gedeeld met De Jonge Specialist en deze mag (als 
inspiratie) gebruikt worden. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakte een overzicht van 
EPA’s en thema’s uit landelijke opleidingsplannen van diverse opleidingen die zouden 
kunnen passen in het kader van geleverde COVID-19 zorg. Ook zij deelden deze 
informatie met ons. Beide documenten kun je vinden op onze website om bijvoorbeeld 
te gebruiken voor het gesprek met je opleider of om te kijken hoe jij de opgedane 
ervaring een relevante plek kunt geven in je eigen opleidingsplan. Stel dat je in de 
toekomst nog een keer op een COVID-19 afdeling komt te werken, dan kun je deze 
documenten gebruiken om aan het begin van je werkzaamheden afspraken te maken 
over je leerdoelen. 

Jonge Specialist iedereen opgeroepen 
om zelf in gesprek te gaan met de eigen 
opleider om samen de balans op te maken 
over de individuele situatie. Om hiermee 
te helpen, publiceerden we een Leidraad 

voor aios met tips voor dit gesprek met 
hun opleider. Hierin komen alle onder- 
werpen aan bod die belangrijk zijn om 
tot een individuele oplossing te komen. 
De opleiders ontvingen van de Federatie 

De Jonge Specialist is benieuwd naar goede best practices voor de medisch specialistische  
vervolg-opleidingen. Heb jij voorbeelden van jouw instelling of specialisme? Zijn er vormen  
van onderwijs waarvan zeker moet worden gezorgd dat het behouden blijft in de toekomst?  
Laat het weten via info@dejongespecialist.nl. 

• covid-19 •• covid-19 •

B
ee

ld
: i

St
oc

k

26 27

www.dejongespecialist.nlDe Jonge Specialist – september 2020



‘Tijd voor bezinning’
Vrijdagmiddag, 17 uur. De patiënten 
hebben de poli al verlaten, de laatste 
dossiers gaan op de stapel en de deur 
van de poli gaat dicht. Ik stap in de auto 
en rij naar Eagle Beach, het mooiste 
strand van Aruba en toevallig ook nog 
ongeveer om de hoek van het zieken-
huis. Een strandstoeltje mee, een lekker 
flesje wijn, de secretaresses zitten er al. 
Salsamuziek klinkt uit de luidsprekers van 
de strandtent op de hoek. Een vrijdag-
middagborrel op het strand, een mooie 
zonsondergang, klaar om het weekend te 
beginnen.

Het avontuur begon eind november 
2019. Na een aantal weken inpakken en 
voorbereiden werd de grote zeecontainer 
geparkeerd voor de deur van ons huis in 
Enschede. Door een paar verhuismannen 
werden alle spullen minutieus gedocu-
menteerd en ingeladen. En toen begon 
het echt: onze verhuizing naar Aruba.

In mijn laatste opleidingsjaren kriebelde 
het al. Reiskriebels. Het verlangen om 
een tijd aan de andere kant van de wereld 
te wonen. Waar de zon vaker schijnt en 
waar het leven relaxter is. En toen kwam 
daar ineens een vacature voorbij voor een 
gynaecoloog op Aruba. Mijn plek. Dat 
vond ik, en vonden ook talloze mensen 
in mijn omgeving die de vacature lazen 
en me tipten ‘Mianne, dit is jouw baan!’. 
Gelukkig bleek het na een sollicitatie en 
een weekje kennismaken op Aruba van 

twee kanten goed te klikken en werd ik 
een aantal maanden later aangenomen 
als lid van de medische staf.

Als jonge klare gynaecoloog aan het werk 
op Aruba is een mooie uitdaging. Het 
werk is op verschillende vlakken anders 
dan in Nederland. Als Nederlandse  
‘macamba’ dokter moet ik soms een  
flinke taal- en cultuurbarrière overwinnen 
en in de communicatie kan het hard 
werken zijn om die 0-1 achterstand in te 
halen. Een leuke overwinning als dat lukt.
Ook de pathologie is anders. Vrouwen 
wachten hier vaak langer voordat ze naar 
de dokter gaan, of het duurt langer voor-
dat ze een doorverwijzing krijgen. Of een 
combinatie van beide. In ieder geval zijn 
de problemen waarmee vrouwen op mijn 
spreekuur komen vaak ernstiger dan ik 
in Nederland gewend was, het is minder 
vaak loos alarm. De vrouw met buikpijn 
in de vroege zwangerschap heeft echt 
meestal een EUG. En de vrouwen met 
een menstruatiestoornis hebben vaker 
een echte Hb-ondermijnende menorr-
hagie. Ik heb in al mijn opleidingsjaren 
niet zoveel vrouwen opgenomen voor 
een bloedtransfusie bij hevig menstrueel 
bloedverlies, als hier in zes maanden tijd. 
Maar ook de BMI’s zijn hoger, met alle 
bijkomende problemen en comorbiditeit.

Maar ondanks dat het werk soms druk is, 
en de problemen groot zijn, is tegelijker-
tijd het leven relaxter. De vrije tijd is ook 

écht vrij, en een weekend vrij voelt als 
een korte vakantie. De hectiek van het 
Nederlandse medisch specialistenleven 
heerst minder, en de sociale druk is min-
der. Er zijn minder vergaderingen, minder 
verplichtingen buiten werktijd, minder 
files. En niet niet te vergeten minder 
grijze Nederlandse regendagen.

Wat het leven op Aruba mij tot nu toe 
heeft geleerd? Dat naast het dokter zijn 
juist ook die ontspanning heel belangrijk 
is. Iets dat ik in de opleidingsjaren soms 
toch een beetje uit het oog verloren was. 
Meer tijd om stil te staan en te bezin-
nen. Meer tijd voor mijn lief en voor de 
liefde. Meer tijd voor onze zoon, die hier 
opgroeit op blote voeten en als een echt 
buitenkind. Ik heb meer tijd om stil te 
staan bij de kleine dingen die het leven 
mooi maken. Te zien hoe de avocadopit 
van een klein plantje intussen al een heel 
boompje is geworden. Op zondagoch-
tend eventjes zwemmen aan het strand 
of op stap op Aruba. Genieten, bida ta 
dushi!  

Mianne van Kessel
gynaecoloog,  

Dr Horacio Oduber 
Hospital Aruba

Bekentenissen 
van een  

jonge klare

Medisch Specialisten ook een Leidraad om 
hen op te roepen om het gesprek aan te 
gaan en maatwerk te leveren per indivi-
duele aios. Wij hopen dat jij als aios, als 
je dit leest, inmiddels een gesprek met je 
opleider hebt gehad en er goede individu-
ele afspraken zijn gemaakt. Heb je dit nog 
niet gedaan? Kijk dan snel op onze website 
voor de documenten en ga het gesprek 
aan!

De komende periode
We zijn inmiddels een andere fase inge-
gaan. Waar er eerder sprake was van een 
acuut probleem, een crisissituatie, zal 
de COVID-19 zorg waarschijnlijk blijven 
bestaan. En een zeer reële mogelijk-
heid is dat er een zogenaamde ‘tweede 
COVID-19 golf’ zal optreden. Ten tijde 
van schrijven van dit artikel klommen de 
besmettingscijfers met de dag en werd 
Antwerpen een oranje gebied. Om ons 
goed voor te bereiden op deze toekomst 
heeft De Jonge Specialist gepleit om nu 
alvast na te denken over de inzet van a(n)
ios bij een tweede golf. Juist nu kunnen we 
plannen maken over de werkwijze bij een 
nieuwe crisis. 
Wij vinden dat de continuïteit van 
COVID-19 zorg in het belang van de 
samenleving is, zowel vanuit medisch 

als economisch en maatschappelijk 
perspectief. Echter de continuïteit van 
onze medisch specialistische opleidin-
gen en de medisch specialistische zorg 
in de toekomst is ook van belang voor 
de samenleving vanuit precies dezelfde 
perspectieven. Ziekenhuizen, vakgroepen, 
opleiders en aios moeten daarom samen 
met elkaar een evenwicht vinden tussen 
het opvangen van de (acute) COVID-19 
zorg enerzijds en de doorgang van 
de medische specialistische opleiding 
anderzijds. Hierbij moet volgens ons het 
solidariteitsprincipe gehanteerd worden, 
door ook specialisten en a(n)ios in te zetten 
die nog niet in de COVID-19 zorg hebben 
meegedraaid. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met individuele situaties 
en wensen van a(n)ios. 
Onze oproep aan alle aios is dan ook om 
jullie stem te laten horen, zorg dat jullie 
betrokken worden bij het bepalen van jullie 
eigen inzet en praat mee om er samen 
voor te zorgen dat de opleidingen kunnen 
worden gecontinueerd. Zorg dat je in 
jouw ziekenhuis en in de vakgroep waar je 
werkzaam bent, aansluit bij de gesprekken 
die gevoerd worden. Wij laten en zullen bij 
de overkoepelende organisaties deze stem 
steeds opnieuw laten horen. 

Enquête 
In dit artikel beschreven we 

vooral de effecten van COVID-19 
op de opleidingen en de vragen 
en oplossingen die daaromheen 

speelden. COVID-19 heeft echter 
niet alleen op de opleiding, maar 
uiteraard ook gevolgen voor de 
werk- en persoonlijke omstan-
digheden van a(n)ios gehad. In 

onze tweejaarlijkse nationale a(n)
ios enquête zullen we daarom 

specifiek aandacht besteden aan 
COVID-19.  De uitkomsten zullen 
we gebruiken om onze stem bij 
de overkoepelende organisaties 

nog luider te laten horen. Via 
deze weg alvast onze oproep 
aan jullie om deze enquête in 

te vullen, houd onze website en 
nieuwsbrief in de gaten!

28

Heb je vragen over jouw  
persoonlijke situatie, je opleiding, 

arbeidsomstandigheden of  
juridische vragen? De Jonge  
Specialist staat voor je klaar! 
Neem voor advies op maat  

contact op via 
info@dejongespecialist.nl.

Meer informatie
Benieuwd naar de Frequently Asked Questions, 
de Leidraad of het Standpunt over de inzet van 

aios en anios tijdens een volgende piek? 
Kijk op www.dejongespecialist.nl voor de 
volledige documenten. Hier staan ook de 

belangrijkste links en tips verzameld om de
 overvloed aan informatie te stroomlijnen. 

 Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het  

 opvangen van de (acute) COVID-19 zorg en de  

 doorgang van de medische specialistische opleiding 

• covid-19 • • column •

www.dejongespecialist.nl

29

De Jonge Specialist – september 2020

28

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

haar/ zijn eerste ervaringen: 
mail ons dan: 

info@dejongespecialist.nl



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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‘ Even ontspannen 
mevrouw’
“Mevrouw, laat uw billen maar zakken... heel 
goed! Ga ik nu de eendenbek plaatsen. Nee..., 
laat de billen echt maar in de bank  
zakken, probeer echt maar te ontspannen.  
U mag even hoesten, dan ‘haak’ ik de baar-
moedermond even aan! Ja, dat is gevoelig... 
probeer de billen toch maar weer te laten 
zakken...” 

“Mevrouw, u mag even tot 10 tellen, dan 
schraap ik ondertussen baarmoederslijm- 
verlies weg... heel goed, blijf tellen... het is 
alweer klaar!”

“Mevrouw, er is net een kind langs gekomen, 
maar probeer toch echt maar even zoveel 
mogelijk te ontspannen tijdens het hechten. 
Kijk maar naar uw kind als afleiding!”

“Even ontspannen mevrouw” is doorsnee 
terminologie binnen de gynaecologie terwijl 
we *de-minst-ontspanbare-handelingen-ooit* 
uitvoeren. Nu ik erop let, lach ik mezelf iedere 
keer weer uit als ik het ontspannings-vocabu-
laire uit de kast haal bij een gynaecologische 
handeling waarbij de patiënte al bij voorbaat 
met de benen tegen elkaar gaat zitten. Het 
gebeurt geregeld dat een patiënte mij alvast 
zenuwachtig haar excuses aanbiedt omdat de 
vulvaire streek niet netjes geschoren is en me 
op het hart drukt dat een consult gynaecologie 
verre van haar lievelingsbezoek is. De impact 
van een bezoek aan de gynaecoloog is af te 
lezen aan deze kleine voorzichtige waarschu-
wingen van de patiënten. Voor gynaecologen 
die dag in dag uit deze onderzoeken doen, 
lijken ze echter de normaalste zaak van de 
wereld. Dat kan een enorme valkuil zijn.  

De kunst is om je “even ontspannen mevrouw” 
te blijven verplaatsen in de beleving van de 
patiënte die voor je zit. 

En weet ik eigenlijk zelf wel hoe dat moet, 
ontspannen? Conform de DJS ideologie ging 
ik in mijn vierde jaar van de opleiding naar 
een loopbaancoach omdat ik keuzes moest 
maken met betrekking tot de differentiatie. 
Toen zij me vroeg of ik stress had, vertelde ik 
dat ik heel goed ontspanning wist te vinden. 
Door fanatiek hard te lopen, af en toe op de 
wielrenfiets te stappen en sociale weekendjes 
weg te plannen, kwam ik heerlijk tot rust. Ook 
uit mijn bestuurlijke activiteiten haalde ik voor 
mijn gevoel superveel energie. 
Ik gaf mezelf nog een extra schouderklopje, 
want voorheen deed ik dit alles ook, maar 
bleef ik gerust langer op mijn werk voor de 
puntjes op de ‘i’ en altijd bereid om diensten 
over te nemen. Ik was geneigd om zelfs op een 
vrije dag aan onderzoek of een vrijwillige OK 
te doen. Kortom, wat een verbetering! Mijn 
coach begon echter steeds meer te fronsen 
 tijdens mijn fanatieke relaas. Voorzichtig vroeg 
zij of ik wel eens van het verschil tussen passie-
ve en actieve ontspanning had gehoord.

Passieve ontspanning: de mogelijkheid om 
te ‘niksen’. De kunst van de dolce far niente. 
Het lichaam krijgt dan ruimte voor fysiek en 
mentaal herstel. Passieve ontspanning was 
tot voor kort voor mij een onbekend begrip. 
Maar nu moet ik op loopbaancoach-advies 
af en toe hetzelfde zeggen als ik tegen mijn 
patiënten zeg: “Probeer te ontspannen, zak 
maar met die billen in de bank voor een potje 
niks doen.” 

Voorzichtig vroeg 
mijn coach of ik 
wel eens van het 
verschil tussen 
passieve en actieve 
ontspanning had 
gehoord
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De Academie
voor medisch specialisten

Schrijf en win je opleiding!
We nodigen alle aios uit clusters 1, 2 en 3 van harte uit  
om een kort inspirerend verhaal (maximaal 600 woorden) 
te schrijven over het thema ‘Voorop in vernieuwing’. Wat 
motiveert jou, waar gaat je hart sneller van kloppen of 
waardoor wil je juist grenzen opzoeken, letterlijk en 
figuurlijk. Schrijf over jouw praktijkperikelen en 
ervaringen tot persoonlijke ontwikkeling. De aios die het 
meest aansprekende en op het thema aansluitende 
verhaal schrijft, wint het opleidingsbudget van € 1.500,- 
dat is te besteden bij De Academie. Mail je inzending vóór 
30 oktober naar info@dejongespecialist.nl.
De winnaar wordt bekend gemaakt op 9 december; de 
dag van het MMV-congres van de Federatie Medisch 
Specialisten. 

Opleiding tot Medisch Coach Level 1
Leer jezelf kennen vanuit coaching perspectief en 
investeer in persoonlijke groei. In deze driedaagse 
training ligt de focus op zelfinzicht, eigen competenties 
en de invloed daarvan op de omgeving.
Startdatum  28 januari 2021
Locatie  regio Utrecht
Prijs  leden DJS € 2.275,-  (niet-leden € 2.350,-)

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 14 januari 2021

Locatie 
Prijs 

regio Utrecht
leden DJS € 635,- (niet-leden € 660,-)

Wat is jouw volgende  
investering in ontwikkeling? 
Zo blijf jij toekomstproof in de zorg!

Voor een adequate uitoefening van het vak zijn niet alleen medisch inhoudelijke competenties vereist, 
maar ook kennis van en vaardigheid in de uitoefening van de verschillende rollen van de medicus. 
Daarom biedt De Academie disciplineoverstijgende scholing voor aios. Aios zijn immers de professional, 
ondernemer, leidinggevende, bestuurder, opleider, onderzoeker of toezichthouder van de toekomst.

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

De partners van De Academie voor Medisch Specialisten: 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.


