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Voorwoord

Gezond & veilig
Helaas heeft COVID-19 in Nederland weer
een vlucht genomen. Jullie zijn óf (alweer)
ingezet op COVID-straten op de SEH,
COVID-afdelingen of de IC, óf jullie draaien
met minder a(n)ios alle diensten om de
reguliere zorg te kunnen borgen. En ook
al hebben we veel geleerd van de eerste
COVID-19 periode, het blijft uitdagend voor
ons allemaal.
Ook nu wordt er opnieuw beroep gedaan
op jullie plicht om als goede hulpverlener
te handelen, maar het is wel belangrijk dat
jouw rechten en gezondheid als werknemer
ook geborgd worden. Hier moet je dus voor
jezelf, binnen jouw afdeling maar vooral
ook met je werkgever, een goede afweging
in maken: welke plichten vloeien voort uit
het goed werkgeverschap in combinatie
met de plichten die voortvloeien uit goed
zorgverlenerschap.
Wij hebben gehoord van onze leden dat
goede, duidelijke en vooral ook kloppende
roostering hierbij cruciaal is. Je wilt tenslotte
weten waar je aan toe bent in deze onzekere
tijden. Passende salariëring en een juist
contract is de basis. Dit staat tijdens een
crisis niet altijd op de voorgrond, maar moet
altijd goed geregeld zijn: zonder fundering
geen stabiel huis! Heb jij zorgen of vragen
over jouw arbeidsomstandigheden of
arbeidsvoorwaarden, aarzel dan niet om ons
te benaderen. De Jonge Specialist is er voor
jou!
Al jaren proberen wij voor alle basisartsen en aios verbeteringen in
arbeids-omstandigheden door te
voeren. Afgelopen jaar zijn we naar
aanleiding van de uitkomsten van de
nationale a(n)ios enquête Gezond en
veilig werken in gesprek gegaan met alle
opleidingsziekenhuizen. Wij hebben de
raden van bestuur aangesproken op hun
verantwoordelijkheid om een gezond en
veilig opleidings- en werkklimaat voor alle
medewerkers te regelen. Inmiddels zijn ook
de eerste resultaten van de 2020 enquête

bekend! De belangrijkste resultaten kun
je lezen op pagina 28 t/m 31. Hou de
nieuwsbrief in de gaten voor het gehele
rapport!
Nu 2021 nadert kijken we terug op een
verassend, bewogen en intensief jaar. 2020
blijft altijd verbonden met de COVID-19
pandemie. Jullie inzet afgelopen jaar is
ontzettend gewaardeerd en het bestuur
van De Jonge Specialist wil jullie daarvoor
nogmaals bedanken. Het is een voorrecht
om de belangen van zo‘n bevlogen groep
te behartigen! Wij hebben alle vertrouwen
in jullie als de toekomstige generatie
medisch specialisten. 2021 zal roerig, druk
en enerverend blijven, maar wij zullen
ons non-stop blijven inzetten voor jullie
werkplezier, werkomstandigheden en
opleiding.
Een heel goed, gezond en veilig 2021
gewenst.

Kèren Zaccai
aios urologie en voorzitter DJS
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kort nieuws en feitjes

Darrenslacht
Robert Pierik

De eerste winnaar van de Opleidingsprijs
van de Jonge Specialist – Robert Pierik
(oncologisch chirurg) schreef zijn tweede
boek!
‘Ik durf het jullie bijna niet te zeggen...’ Hij
keek hen aan en besloot de waarheid te
zeggen. ‘Ik wil niet dood, dat waren zijn
laatste woorden.’
Na het onverwachte overlijden van het
afdelingshoofd neurochirurgie heeft zijn
opvolger, Floris van der Heijde, de ambitie
om de cultuur op de afdeling grondig te
hervormen. Als anoniem een klacht tegen
hem wordt ingediend bij de vertrouwenspersoon van het ziekenhuis én een coassistent melding maakt van hoge sterftecijfers onder zijn patiënten, worden deze
ambities spoedig op de proef gesteld.
Zeker ook wanneer hij steeds meer in de
ban raakt van een collega die in haar vrije
tijd imker blijkt te zijn. En de coronapandemie inmiddels ook Nederland heeft
bereikt. Darrenslacht is de langverwachte
vervolgroman van Robert Pierik, die eerder
Snijgeil (2018) schreef. De auteur geeft
met dit meeslepende verhaal over liefde,
berouw en kunst een verrassende kijk op
de mens die naar zingeving en levensgeluk
zoekt in de hedendaagse ziekenhuiswereld, waarbij hij steeds in het midden
laat wat nu feit is en wat fictie.

Doe mee!

Tip!

Zin in Zorg is weer
van start

Werkgroep Zorg 2025
ondertekent Green
Deal en lanceert Green
Paper

Wat geeft jou plezier in je werk?
Laat je stem horen en sluit je aan
bij Zin in Zorg!

De zorgsector kan en móet groener! Hier zijn zowel de planeet als
de volksgezondheid bij gebaat en
als jonge zorgprofessionals willen
wij een duurzaam en toekomstbestendig zorgsysteem. Vanuit het
ministerie van VWS ligt er inmiddels
een Green Deal, waarin partijen
intenties kunnen uitspreken om hun
deel bij te dragen in het versnellen
van de verduurzaming van de zorg.
De Jonge Specialist tekende in mei
2019 al de Green Deal.
Het thema duurzaamheid werd
ook geïntroduceerd in Werkgroep
Zorg 2025, waar een enthousiaste
projectgroep aan de slag is gegaan
om een standpunt in te nemen dat
door jonge zorgprofessionals uit
alle clusters wordt gedragen. Dit
heeft geleid tot het schrijven van
een Green Paper, die op 1 oktober
werd gepresenteerd op het congres Duurzame Zorg, dat dit jaar
volledig digitaal plaatsvond. Hier
heeft Werkgroep Zorg 2025 ook de
Green Deal ondertekend. Zij wil de
overheid inspireren om een transitie
naar duurzame zorg te realiseren,
door de betrokken partijen (zorgverleners, verzekeraars, bestuurders,
opleiders, overheid, etc.) duurzaamheidsafspraken te laten maken.
Afspraken met impact, die verder
gaan dan een vrijwillig initiatief, om
zo daadwerkelijk aan de klimaatdoelen te voldoen.

Eind 2019 lanceerde DJS samen met de Landelijke vereniging van
Artsen in Dienstverband (LAD), Landelijke Organisatie Van Aspirant
Huisartsen (LOVAH) en VvAA de beweging Zin in Zorg. Vanwege
COVID-19 stond het initiatief een tijd stil, maar inmiddels zijn we
weer vol enthousiasme van start gegaan! Samen willen we zorgen
dat iedere dokter met plezier naar zijn werk gaat en mentaal fit is.
Hoe groter de beweging, hoe meer reikwijdte en hoe meer impact!
Doe je ook mee? Schrijf je dan nu in via www.zininzorg.nl

Groene boekentips

Het klimaat zijn wij
– De wereld redden
begint bij het ontbijt
Jonathan Safran Foer

We kennen Jonathan Safran Foer van
een aantal bestsellers zoals Dieren
eten. Het product van drie jaar onderzoek naar de voedselindustrie waarmee
hij de lezer bewust te probeert te
maken van hun eetgedrag. Naast
Jonathan zelf, zijn meerdere lezers vegetariër geworden na het lezen van dit
boek. In Het klimaat zijn wij neemt hij
de lezer op een filosofische wijze mee
door zijn eigen gedachten over de klimaatcrisis waarbij hij veel wetenschap
aanhaalt. Het begin is even doorkomen, maar als je er eenmaal in zit, blijf
je lezen. Een openhartig boek waarin
hij onder andere zijn eigen tekortkomingen opbiecht. Zijn boodschap
is duidelijk: Als iedereen dierlijke
producten laat staan bij het ontbijt
en de lunch, kunnen we als collectief
impact hebben op deze crisis.
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Een beter milieu begint
niet bij jezelf
Jaap Tielbeke

Het lijkt een enorme tegenstelling met
het hiernaast besproken boek, maar
laat de moed je niet in de schoenen
zinken: dit is géén pleidooi tegen een
individuele groene levensstijl.
Wat is het wel? Jaap Tielbeke pleit er
vooral voor om de verantwoordelijkheid voor verduurzaming niet bij de
individuele burger, maar bij de politiek
te leggen, om middels wetgeving en
besluitvorming verandering af te dwingen. Alleen zo kunnen we wezenlijke
invloed op de niet-duurzame grootmachten uitoefenen.
Toch blijft de vraag opdoemen wat je
zelf wél zou kunnen doen als je niet in
de landelijke politiek zit, en daar geeft
de podcast het groene hart waarin
Jaap Tielbeke te gast is een mooi
antwoord op. Aanrader!

Beeld: iStock

Boekentip

Groene podcasttips
The green quest
BNR

“Om de klimaatdoelstellingen te
halen, moet Nederland keihard aan de
bak. Waar liggen kansen? Waar laten
we ze liggen? Je hoort het in
The Green Quest.”
In deze podcast met afleveringen
van 30 minuten gepresenteerd door
Harm Edens, worden wekelijks in hoog
tempo groene innovaties in het bedrijfsleven besproken. Een aanrader als
eerste aflevering om te luisteren is ‘De
zorg moet flinke stappen zetten voor
verduurzaming’ waarin kwartiermaker
zorg Cathy van Beek en duurzame
doeners van Van Straten Medical hun
circulaire instrumentenbeheer bespreken. Besproken wordt onder andere
dat bewustzijn van zorgprofessionals
de eerste stap is, en de expliciete rol
voor de jonge specialisten die hopelijk
de groene beweging in de zorg tot
stand gaan brengen.

Wil je meer lezen over deze Green
Paper: www.wz2025.nl/green-paper
Heb je zelf een mooi initiatief of wil
je eens met hen van gedachten wisselen? Mail dan naar groenezorg@
wz2025.nl

www.dejongespecialist.nl

Op weg naar een duurzamer
leven
The green girls club

De oprichter van The green girls club,
Marieke van den Berg, gaat tijdens
deze podcastserie in gesprek met
verschillende experts om duurzame
dilemma’s te bespreken. Erg fijn om
in de trein (naar je werk) te luisteren
naar de informele gesprekken die
Marieke voert met haar gasten. Er
worden verschillende onderwerpen
besproken. Zo gaat het onder andere
over het verduurzamen van je kledingkast, duurzaam reizen en het vinden
van een duurzame baan. Maar luister
ook de aflevering waarin een wel heel
persoonlijk dilemma wordt besproken:
een duurzame kinderwens. Mocht je
worden geïnspireerd door de verhalen,
kijk dan ook meteen even op de site
van The green girls club, een community platform waar green girls elkaar
vinden en groene tips & tricks worden
gedeeld.
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beste onder variatie. Streef je naar perfectie, dan is een HIT/interval-training
een zeer geschikte vorm voor je brein en cardiovasculaire systeem omdat
het de NO productie stimuleert. Bovendien wordt er bij intervaltraining een
hoger brain-derived neurotrophic factor (BDNF) aangemaakt, een eiwit dat
de groei en overleving van neuronen stimuleert in voornamelijk de hippocampus en de cortex.”
Uit onderzoek van DJS blijkt dat één op de vijf arts-assistenten kampt
met burn-out klachten. Kunnen we ons brein helpen door middel van
beweging?
“Ik herken de druk binnen jullie vak, mijn eigen zoon is medisch specialist
in opleiding. Als hoge werkdruk, weinig begeleiding en een verstoorde
werk-privé balans leiden tot chronische stress heeft dit een negatieve
invloed op het brein. Chronische stress brengt het disfunctioneren van
neuronale netwerken met zich mee, netwerken die een rol spelen bij
onder andere emotieregulatie en cognitief functioneren.
De hippocampus, het gebied dat een rol speelt in de stress-as
en ons geheugen, gaat minder goed functioneren. Door het
disfunctioneren van netwerken waarvan dit gebied een onderdeel
kan zijn, kunnen jonge dokters overprikkeld raken, minder
zelfreflectie bezitten en emotioneel uit balans raken. Bewegen
heeft het tegenovergestelde effect, je zorgt voor het herstel van
functioneren, stimuleert je cognitie en vermindert je stress-respons.
Door je betere fysieke conditie zit je direct ook beter in je vel. Het is
natuurlijk niet de gehele oplossing van het probleem, zie het als een
duwtje in de rug.”

Kom van
die bank af!
Nu de COVID-pandemie over de wereld raast, vergeten we steeds vaker
die andere, misschien nog wel grotere, pandemie: the pandemic of physical
inactivity. DJS gaat op consult bij hersen- en beweegspecialist
prof. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam.

Wat doet bewegen voor je brein?
“Je hersenen worden graag uitgedaagd, dus daag ze uit! De
positieve effecten van bewegen zien we voornamelijk terug in de
hippocampus, cortex en cerebellum. De variërende prikkelende
impulsen van beweging, en ook bijvoorbeeld muziek, stimuleren
de neurogenese in de grijze stof (de cellen en neuronen die de
informatie verwerken en opslaan) en angiogenese. Angiogenese
wordt gestimuleerd o.a. door stikstofoxide (NO) die vasodilatatie
stimuleert en endotheelfunctie stimuleert.
Angiogenese is naast de cardiovasculaire rol ook zeer belangrijk
voor de verbetering van doorbloeding van de witte stof (de
zenuwcellen en vezels die zorgen voor de overdracht van
impulsen tussen de hersencellen), hetgeen cruciaal is voor de
duurzaamheid van onze witte stof. Deze duurzaamheid van het

Welke invloed heeft beweging op nachtdiensten?
“Het dag-nachtritme wordt bepaald door mate van fysieke activiteit.
Een actieve leefstijl bevordert de slaapkwaliteit. Slaap je slecht door
nachtdiensten, dan zul je de effecten soms al vrij snel kunnen merken: kort
lontje, matige zelfreflectie, minder goed met prikkels om kunnen gaan. Zet
dus ook tijdens de nachtdienst Netflix uit en kom van die bank af! Het is een
illusie om het nachtdienst-effect weg te kunnen bewegen, maar een duwtje
in de rug om ze door te komen en in je bioritme te schakelen is het zeker.”

brein is belangrijk ter preventie van ziekten, zoals dementie en
psychiatrisch lijden.”
Dus vaker Netflix uit en een uurtje ‘bootcampen’?
“Na 30 minuten stilzitten moet je al vijf minuten bewegen
om het negatieve effect van het stilzitten teniet te doen. Je
hebt dan echt nog niks gewonnen aan gezondheid. Na een
uur zitten moet je al 30 minuten gaan lopen om op hetzelfde
gezondheidsniveau te blijven.”
U vindt een uurtje bootcampen niet voldoende?
“U hebt geen behoefte aan mijn mening, maar wel aan wetenschappelijk bewijs. Onderzoek laat zien dat frequente korte
perioden van beweging op een dag je neuronen aanzwengelen.
Als je ze vaak ‘aanzet’ ga je gezondheidswinst bemerken. Je kunt
dat op slimme manieren toepassen.
Als je bijvoorbeeld nog wat moet afmaken maar ook nog naar de
patiënt op zaal moet, ga dan eerst naar de patiënt op de afdeling en loop daarna weer terug om je administratie af te maken.
En neem daarbij de trap! Als je dan thuiskomt, ga dan ook dat
uurtje bewegen. En doe dan niet telkens precies hetzelfde rondje, maar gooi er variatie in. Je brein is snel verveeld en gedijt het

Na 30 minuten stilzitten moet je al vijf
minuten bewegen om het negatieve effect
van het stilzitten teniet te doen
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Fotografie: Daan Brand

H

et begin van de loopbaan van professor Erik Scherder
vertoont gelijkenissen met duursport. Hij begon
als tennisleraar en koos vervolgens voor de studie
Fysiotherapie. Nadat hij ging werken als docent ging
hij in de avonduren hard aan de slag met een doctoraal en
promotie neuropsychologie.
Die drukte in het leven is niet minder geworden, maar “ik heb
er eigenlijk wel mazzel mee, ik word de hele dag uitgedaagd,”
meent Scherder. Hij geeft veel onderwijs, heeft tien promovendi
onder zijn hoede, houdt lezingen en schrijft boeken. Eerder
was hij ook geregeld te gast in DWDD en te zien in het theater.
Tussen al die bezigheden door speelt beweging een enorme rol:
“Ik laat geen kans voorbijgaan om gevarieerde beweging aan te
brengen in mijn dag, zo fiets ik een uur per dag en loop ik veel.”

U hebt veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op
verschillende chronische ziekten, waaronder dementie en psychiatrische
stoornissen. Vindt u dat we hier te weinig aandacht aan besteden in de
spreekkamer?
“Zeker! De pandemie van fysieke inactiviteit is al jaren gaande en je hoort
er niemand over! De effecten van COVID zullen deze pandemie alleen
maar vergroten door bevordering van inactiviteit door quarantaine en
de lockdown. Elke dokter zou moeten beginnen bij de leefstijl van de
patiënt. Wat voor patiënt heb ik voor me? Hoe leeft hij of zij? Waar kunnen
we verbeteringen treffen ten aanzien van het stimuleren van het centraal
zenuwstelsel? Dit is het belang van preventie om het brein gezond te
houden. Maar ook als de cognitie al beperkingen heeft is beweging nog van
essentieel belang om het niet verder achteruit te laten ‘hollen’. Ik doe hierbij
dan ook direct een oproep voor het geneeskundecurriculum om de effecten
van leefstijl hierin meer uitvoerig te gaan behandelen.”
Heeft u verder nog tips voor aios?
“Geen tips, maar wel de wens dat de jonge dokters aan het eind van de
medische vervolgopleiding nog enthousiaster zijn geworden over de keuze
die ze hebben gemaakt.”

www.dejongespecialist.nl
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helaas voorbeelden genoeg, wat laat zien
dat zij zich kennelijk goed bewust zijn van
hun (slechte) ergonomie. Artsen weten ook
wel waar de knelpunten liggen en kennen de
principes van een goede ergonomie, maar
passen deze niet altijd trouw toe. Ze wachten
tot het kalf verdronken is voordat ze secuur
worden in de hoogte van het beeldscherm
bij laparoscopie of de hoogte van de onderzoeksbank.

Nico
Knibbe:

Voorbeelden

SLECHTE ERGONOMIE OP
DE WERKVLOER
• Ouderwetse muis
• Slechte (bureau)stoelen
• Standaard bureauhoogte
• Scheef zitten op de poli
• Lengteverschillen
operatietafel
• Zeer lang staan
tijdens operaties
Bron (obese) patiënten Denk bijvoorbeeld aan:
• Tillen
fysieke
belasting
• Zware loodschorten

‘Als artsen willen dat
er ook voor hen iets

verandert, moeten ze het

ARTS & ERGONOMI E
Blessurevrij je carrière door

Velen van ons ervaren klachten van het bewegingsapparaat, en dat terwijl we nog
minstens 30 jaar moeten werken. Helaas lijkt er veel te weinig aandacht te zijn voor de
ergonomie van de arts, maken we op uit de bevindingen van bewegingswetenschapper
Nico Knibbe.

Ergonomie bij de verpleging
Knibbe is goed op de hoogte van de onderzoeken en ontwikkelingen naar de ergonomie in de zorg in Nederland. Zo
vertelt hij over een onderzoek dat al 10 jaar geleden gedaan
is naar de ergonomie van de operatiemedewerker. Onder
de ondervraagde medewerkers bleek 48% hoofdpijn, 53%

nekpijn, 45% rugpijn, 14% arm-, handpijn, 22% knieklachten
en 43% been-, voetpijn te hebben gehad in de afgelopen
drie maanden. Zij bleken met grote regelmaat de praktijkrichtlijnen te overschrijden.
Praktijkrichtlijnen zijn landelijke afspraken over de duur
waarin zorgmedewerkers bepaalde handelingen mogen
doen om fysiek verantwoord bezig te zijn. De richtlijnen
gelden voor alle werknemers van het ziekenhuis, dus ook
voor de meeste artsen in opleiding. Naar aanleiding van dit
onderzoek is een handreiking opgesteld: Het Wat Nekt Je
Boekje, met tips en trucs voor de operatiemedewerker. De
daarin aangereikte ergonomische oplossingen lijken echter
nog niet breed gedragen en dus ook beperkt ingevoerd.
Ook het ambulancepersoneel bleek deze richtlijnen keer op
keer te overschrijden als zij patiënten met hun brancard de
auto in moesten tillen. Dit is gesignaleerd, gepubliceerd en
als terecht beschouwd door vakbonden, werkgevers, verenigingen en inspectie SZW, maar er kwam pas een oplossing
nadat in Engeland en Amerika een volledig geautomatiseerd systeem werd ontwikkeld. Daarmee kunnen patiënten
zonder fysieke belasting de ambulance ingeschoven wor-

Tip:

Beeld: istock

D

ertig jaar geleden liep de toen net afgestudeerde
Knibbe de verpleeghuizen binnen om te verkondigen dat de tillift gebruikt zou moeten worden,
maar ondervond hierbij veel weerstand. De resultaten van
zijn onderzoek toonden aan dat tillen slecht was voor het
bewegingsapparaat van de verpleegkundigen, maar de
betrokkenen zagen vooral beren op de weg. Het duurde
dan ook lang voordat het volledig geïmplementeerd was.
Inmiddels is de tillift onmisbaar in de zorg en weten jonge
verpleegkundigen niet beter. Recent onderzoek toont
echter aan dat ook een tillift fysiek zwaar is. Per verplaatsing
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Waszakken, schone was,
maaltijden, bulkverpakking, waszakken, zoutzakken, kratten,
zuurstofcilinders, OK-netten,

Niet meer dan 15 kg op heupwww.dejongespecialist.nl
hoogte dragen en niet meer dan
1 keer per 5 minuten en niet
meer dan 90 meter.

Vaker dan 1 keer per 5
minuten en/of verder dan
90 meter dragen van hoogstens
15 kg.

Bij dragen van meer dan
15 kg.
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Het project

De afdeling intensive care van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis is enkele
jaren geleden gestart met het
project ‘Gezond door de Nacht’,

Zo draai je nachtdiensten op een gezonde manier

met als doel hun medewerkers zo
gezond mogelijk nachtdiensten te

Fit en vitaal door
de nacht

laten draaien. Inmiddels zijn andere
centra dit voorbeeld gaan volgen
en gestart met maatregelen om de
nadelige gezondheidseffecten van
nachtdiensten zoveel mogelijk te
beperken.

IC verpleegkundige Irene de Kroon en voormalig IC verpleegkundige Malou van Ewijk
delen hun ervaringen met het project 'Gezond door de Nacht'.

Ingezette middelen

Het project is ongeveer twee jaar geleden geïnitieerd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)
in ’s-Hertogenbosch. Irene de Kroon vertelt
dat de belangrijkste aanleiding was dat er een
toename van burn-outs werd gesignaleerd
onder artsen en verpleegkundigen. Dit werd
breed belicht in de media, inclusief het feit dat
het werken van onregelmatige uren ongezond
is. Daarnaast waren er in de praktijk steeds
meer verpleegkundigen die de nachtdiensten
als zwaar ervaarden.
Lange tijd werd er in de medische wereld
gedacht dat dit ‘erbij hoorde’, maar de laatste
tijd is hierin een verschuiving zichtbaar. De
vraag was hoe je het draaien van nachtdiensten
aantrekkelijker zou kunnen maken. “Iedereen
in Nederland wil het beste, meest patiëntvriendelijke ziekenhuis zijn, maar doet niets
aan de ingrediënten. Je kunt echter geen
goede taart bakken zonder kwalitatief goede
ingrediënten,” zegt De Kroon.

Na uitgebreid literatuuronderzoek door
intensive care medewerkers startte het project
‘Gezond door de Nacht’ in het JBZ met
een aantal wetenschappelijk onderbouwde interventies. Deze bestaan uit het doen
van powernaps, gezonde voeding, flexibel
roosteren en het gebruik van een oranje of
blauwe bril. Voor het powernappen wordt een
ontspanningsstoel gebruikt waarbij het doel
is om maximaal 20 minuten een powernap te
nemen. Hierbij is het belangrijk dat er sprake is
van een rustmoment in een prikkelarme ruimte,
waarbij je niet eens echt hoeft te slapen, maar
wel uitrust. Bij zelfroosteren wordt de regie aan
medewerkers gegeven in het samenstellen
van hun roosters, zodat zorgverleners meer
ruimte krijgen om hun eigen wensen door
te voeren (zoals de voorkeur voor het aantal
nachtdiensten per blok). Hierdoor wordt het
roosteren flexibeler, persoonlijker en kan het
beter worden aangepast op de thuissituatie.
De oranje bril verhoogt de melatonine productie (en moet dus worden gedragen voordat je
gaat slapen) en de blauwe bril verlaagt dit juist,
waardoor je hem tijdens je dienst kunt dragen.

IRENE DE KROON

IC verpleegkundige
in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis

MALOU VAN EWIJK

Voormalig IC verpleegkundige en nu
teamleider IC in het
Radboudumc

De vraag was hoe je het draaien
van nachtdiensten

Het Radboudumc werkt samen met het bedrijf
FoodforCare, die elke nacht koolhydraatarme en eiwitverrijkte maaltijden aanleveren

aantrekkelijker kunt maken
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Zowel De Kroon als Van Ewijk benadrukken
dat er nog steeds veel gebruik wordt gemaakt van bovenstaande middelen. Vooral
de ontspanningsstoelen en gezonde
voeding worden erg gewaardeerd. Alleen
de brillen worden in beide centra minder
gebruikt, omdat deze het minst praktisch
zijn. Veel medewerkers geven aan weinig
verschil te merken en zich niet wakkerder
of fitter te voelen. Daarnaast mag de oranje bril niet worden gedragen in het verkeer
onderweg naar huis, waardoor je hem
eerst thuis nog een half uur moet dragen
voordat je gaat slapen.
Beeld: iStock

De start van het project

om gezond en fit de nachtdienst door te
komen. Daarnaast is er een aanbod van
meerdere snacks. Praktisch houdt dit in
dat er om 2:00 uur ’s nachts een warme
maaltijd wordt gegeten, er om 4:00u
keuze is tussen mueslirepen en fruit en
’s ochtends rond 7:00u een mueslibol of
krentenbol. Dit schema is gebaseerd op
tips van een diëtist, waarbij er rekening
wordt gehouden met de biologische klok.
“Het eten op vaste tijden is hierbij erg
belangrijk,” vertelt Van Ewijk, “waarbij
medewerkers aangeven sinds de start
van het project minder last te hebben van
maag- en darmklachten.” Daarnaast zijn
deze gezamenlijke eetmomenten goed
voor het teamgevoel.

Uitkomsten
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is er zowel
vóór de start van het project als erna een
enquête gehouden onder de artsen en

verpleegkundigen van de intensive care.
Deze enquête had onder andere betrekking op fitheid tijdens onregelmatige
diensten, vermoeidheid, herstel en lichamelijke klachten. Deze uitkomsten waren
een half jaar na de start van het project
duidelijk verbeterd. Ook in het Radboudumc zijn de uitkomsten erg positief,
waarbij medewerkers zich ’s nachts alerter
voelen op de werkvloer en fitter bij het
naar huis gaan. “Sommige medewerkers
gaan zelfs voordat ze naar huis rijden aan
einde van hun nachtdienst nog even in
de ontspanningsstoel zitten.” vertelt Van
Ewijk. De Kroon benadrukt dat het in het
algemeen van belang is om op de afdeling aandacht te hebben voor werkplezier
en werkgeluk. Hierbij moeten de ‘zachte’,
secundaire arbeidsvoorwaarden goed
worden geregeld, zoals het financieren
van nieuwe werkschoenen, ondersteuning
bij verdere studie of ontwikkeling en (jaar)
gesprekken met een leidinggevende die
je echt goed kent. Er is sprake van een
totaalpakket voor het creëren van werkgeluk en het ‘Fit door de Nacht’ project is
daar onderdeel van, waarbij iedereen er
zelf uit kan halen waar hij of zij behoefte
aan heeft.

De toekomst
Inmiddels zijn er in beide ziekenhuizen
meer afdelingen die interesse tonen om
het project (op hun eigen manier) te gaan
implementeren. Daarnaast zijn er andere
centra in Nederland die navraag hebben
gedaan. Er is met name interesse in het
centraal regelen van gezonde voeding.
Het Radboudumc wil het project gaan
uitbreiden door ook bewegen in de
nachtdienst te gaan ondersteunen, waarbij de fysiotherapeut mogelijk oefeningen
gaat geven. In het JBZ is er recent gestart
met stoelmassages en wordt het netwerk
uitgebreid, waarbij er ook contact is
met andere sectoren die onregelmatige
diensten draaien, zoals de luchtvaart en
havenwerkers.

www.dejongespecialist.nl

DRIE PRAKTISCHE
TIPS VOOR DE
NACHTDIENST
Neem tijdens de nachtdienst
maximaal twee powernaps
van 20 minuten. Bij een
powernap van 20 minuten
is er vooral sprake van een
‘mentale boost’, omdat je
(meestal) niet echt in slaap
valt. Bij een powernap van
90 minuten is er ook fysiek
herstel. Slaap liever niet
tussen de 30-70 minuten,
dan word je middenin een
slaapcyclus wakker, waardoor
je je juist minder fit voelt.
Eet gezonde eiwitrijke
voeding op vaste tijden;
probeer rond 2:00u ’s
nachts een maaltijd te eten
met daarnaast een ‘early
midnight snack’ en ‘early
morning snack’. Deze kunnen
bestaan uit (spelt) eierkoeken,
krentenbollen, crackers,
yoghurt, snackgroenten,
noten en/of fruit. Kijk voor
meer voedingstips op p.17
Lees het boekje ‘Een
goede Nacht’ van Stichting
Arbeidsmarkt Ziekenhuizen
(StAZ) boordevol informatie
en praktische tips om op
een gezonde manier de
nachtdienst door te komen,
inclusief een aantal lekkere
recepten.
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Desiree van den Hondel, aios chirurgie

Jony van Hilst, aios chirurgie

RENÉ VAN DER HEIJDEN
is adviseur sociale veiligheid
Radboudumc en voormalig
teamleider van de meldkamer en beveiliging.

STRALING &
ZWANGERSCHAP

Hoe ga je om met
agressie op de werkvloer?

Hoe ga je als zwangere a(n)ios om met röntgenstraling? Jaap Groen, stralingsdeskundige van het OLVG ziekenhuis in Amsterdam, vertelt hoe je veilig blijft werken.

Welke gevaren kleven er aan röntgenstraling?
“In de laatste tien tot twintig jaar is de
veiligheid van de apparatuur enorm verbeterd, aan de andere kant maken we ook
steeds meer gebruik van röntgenstraling.
De risico’s van straling zijn kortweg in te
delen in deterministische en stochastische risico’s. Deterministische risico’s zijn
effecten die sowieso optreden vanaf een
bepaalde dosis straling, bijvoorbeeld een
verbrande huid. De ernst van deze effecten
is ook afhankelijk van de dosis: hoe hoger
de dosis, hoe groter het effect.
Stochastische risico’s kúnnen optreden,

maar dat hoeft niet per se. Wel geldt bij
deze effecten dat hoe meer blootstelling,
hoe groter het risico. Een voorbeeld hiervan is straling-gerelateerde kanker.”

Hoeveel straling per jaar vinden we
in Nederland acceptabel?
“Voor de gewone Nederlander ligt die
grens op een millisievert per jaar. Voor beroepen die veel in aanmerking komen met
straling ligt deze grens hoger. Een radiologisch laborant bijvoorbeeld mag worden
blootgesteld aan zes millisievert per jaar en
een interventieradioloog zelfs aan 20 millisievert. Personeel op de operatiekamer,
uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid
procedures en het gebruik van de doorlichting, wordt per jaar blootgesteld aan
ongeveer een tot twee millisievert. Dit ligt
dus een stuk lager, dat komt vooral omdat
op de operatiekamer met name veel gebruik wordt gemaakt van de c-boog.”

Wat is acceptabel voor zwangeren
en de ongeboren foetus?
Ernstige afwijkingen bij de ongeboren
foetus zien we bij een blootstelling aan
100-200 millisievert. Voorbeelden zijn
misvormingen en een daling van het IQ. In
de wet is vastgelegd dat vrouwen maximaal mogen worden blootgesteld aan 1
millisievert tijdens de zwangerschap. Die
marge is dus heel ruim, en als je je aan alle
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voorschriften houdt nog best lastig om aan
dat maximum te komen. Wat in de praktijk
overigens veel belangrijker blijkt, is de
psychologische stress die een medewerker
ervaart. Als iemand constant veel stress
heeft door de blootstelling is het soms beter om tijdelijk de werkzaamheden aan te
passen, ook geven wij medewerkers soms
een direct afleesbare dosimeter, wat een
gevoel van controle geeft.”

Welke voorschriften gelden er voor
werken met straling?
“Een loodschort is geadviseerd voor
iedereen binnen een meter van de patiënt
die doorgelicht wordt. In de regel is dat
dus iedereen op de operatiekamer. Naast
een schort wordt ook het dragen van een
loodkraag geadviseerd. Daarnaast helpt
het om, wanneer mogelijk, de afstand
tussen jou en de patiënt te vergroten of
bijvoorbeeld achter iemand te gaan staan.
Zo wordt de blootstelling nog lager. Het is
sowieso altijd goed om je te blijven bedenken dat we in het ziekenhuis met allerlei
‘gevaarlijke’ stoffen werken, zoals de damp
van de diathermie, phenol en prothesecement. Veel van deze stoffen zijn in potentie
veel gevaarlijker dan röntgenstraling, maar
toch is er voor deze laatste vaak meer
aandacht. Misschien komt dat toch omdat
we röntgenstraling niet kunnen zien en het
daardoor een mysterieus karakter houdt.”

“Verbale agressie is een vorm van grensoverschrijdend
gedrag,” stelt Van der Heijden. De andere vormen
zijn fysieke agressie, intimidatie en discriminatie. In
het Radboudumc is op initiatief van de afdeling HR,
Servicebedrijf (beveiliging) en Psychiatrie de werkgroep
grensoverschrijdend gedrag opgericht. Deze werkgroep heeft afgelopen jaar een nieuw trainingsaanbod
ontwikkeld op het gebied van bewustwording, oefenen
en nazorg.”

Ze zullen niet direct jouw standpunt verdedigen, maar
proberen juist in contact te komen met de agressor.
Vaak lukt dit ook, omdat beveiligers worden gezien als
zogenaamde objectieve eenheid, vergelijkbaar met politie. Wat je ook kunt doen bij een verwacht risicogesprek
is vooraf de beveiliging inlichten. Zij kunnen je concrete
adviezen geven over hoe je zo’n gesprek in kan gaan,
zoals bijvoorbeeld met je rug naar de deur staan of het
gesprek voeren met twee personen.”

Hoe kan je het beste omgaan met verbale
agressie?

Hoe gaan jullie om met fysieke agressie?

“Allereerst, probeer in zo’n situatie kalm te blijven en
begrip te tonen voor de ander. Als je zelf kalm blijft,
maak je het voor de ander lastiger om agressief te
blijven. Ga het contact aan en spreek de ander aan op
zijn of haar gedrag en geef je grenzen aan. Dit moet
je uiteraard op een niet-verwijtende manier doen. Een
handige tip om zo’n situatie te voorkomen: blijf niet te
veel bij je eigen standpunt maar denk met de ander
mee en probeer een alternatief aan te bieden. Dan geef
je de ander een keuze tussen twee situaties, in plaats
van een ja/nee situatie. Zo kun je de situatie beter sturen en geef je de ander een gevoel van controle.”

Wat doet de beveiliger in een onveilige situatie?

Beeld: iStock

Op het werk verandert er vaak veel voor
een zwangere aios: geen diensten meer,
soms parttime werken en natuurlijk zwangerschapsverlof. Bij sommige specialisaties
zijn er nog meer dingen waarop gelet
moet worden, zoals röntgenstraling. Hoe
beter het aan de buitenkant te zien is,
hoe meer de omgeving zal adviseren ‘Je
staat toch niet bij de doorlichting hè?’.
Protocollen over dit onderwerp zijn vaak
conservatief en geredeneerd vanuit de
operatie-assistentes en de anesthesie,
oftewel beroepen waarbij je makkelijk van
operatie kan wisselen indien nodig. Voor
aios ligt dit vaak anders, zeker voor bijvoorbeeld aios van de radiologie, chirurgie of
orthopedie.

Je werkt op de intensive care. Een patiënt is er slecht aan toe en een familielid wordt
emotioneel, want door de COVID-19 maatregelen mag hij niet op bezoek komen.
Hij verheft zijn stem en uit bedreigingen. Je begrijpt de situatie maar wordt er toch angstig
van. Wat nu? DJS sprak met adviseur sociale veiligheid René van der Heijden.

Mocht een situatie escaleren in het ziekenhuis, dan
moet je natuurlijk om hulp vragen en de beveiliging bellen. Die zijn dan binnen een paar minuten bij je. Van der
Heijden: “Daarnaast is het verstandig om een directe
collega die in de buurt is erbij te halen. Als de beveiliger ter plaatse is, zal hij of zij ‘de-escalerend’ optreden.

“Er is zero tolerance voor fysieke agressie. Bij fysiek geweld wordt aangifte gedaan bij de politie. De agressor
zal uit het ziekenhuis verwijderd worden en de Raad van
Bestuur kan een gebouwontzegging voor die persoon instellen. Als het echt heel erg uit de hand loopt,
zullen de beveiligers in actie komen en de agressor in
bedwang houden tot de politie ter plaatse is. Er kan een
melding of aangifte gedaan worden bij de politie door
het slachtoffer, anoniem en in sommige gevallen door
de werkgever.”

Wat wil je meegeven aan aios?
“Eigenlijk sta je als aios in een lastige situatie en moet
je twee rollen spelen. Aan de ene kant moet je klantgericht, meelevend en empathisch zijn, maar aan de
andere kant moet je ook je grenzen durven stellen.
Het beste kun je je rugzak vullen met tools om te leren
omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Je kunt
bijvoorbeeld trainingen volgen, zoals agressietrainingen
met acteurs. Ten slotte: probeer altijd connectie te blijven houden met de ander, voorkomen is immers beter
dan genezen.”

www.dejongespecialist.nl
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VOORBEELDEN VAN DIEET TIJDENS DIENSTEN
LATE DIENST (13/16:00 – 23:00 UUR)
Broodmaaltijd (08.00–10.00) 2 sneetjes volkorenbrood,
met halvarine, (mager) beleg, thee/koffie/water.
Tussendoor (11.00–12.00) 1 glas (karne-)melk (150 ml),
thee/ water/ koffie.
Warme maaltijd (13.00–14.00) 100-125 gram vlees, vis
of kip, minimaal 200 gram groenten, 3 kleine aardappels (ter grootte van een ei) of, 2 opscheplepels,
volkorenmacaroni/zilvervliesrijst/volkoren wrap/volkoren
couscous/quinoa.
Tussendoor (16.00–17.00) 1 stuk fruit, 1 snee volkorenbrood, met halvarine, mager hartig beleg, thee/water/
koffie.
Broodmaaltijd (18.00– 20.00) 2 sneden volkorenbrood,
met halvarine, mager hartig beleg (kaas 30+, magere
vleeswaren, ei), eventueel rauwkost, eventueel heldere
soep, 1 glas (karne)melk (150 ml).
Tussendoor (21.00– 23.00) 1 stuk fruit, 1 schaaltje
magere yoghurt/kwark (200 ml), (kruiden)thee/water

verstandig eten tijdens je
nachtdienst

DIENST- DIËTIEK
Ga na een lange dienst

Dat nachtelijk werken niet goed is voor je biologische klok kun je zelf ook beredeneren,
maar hoe je tijdens je nachtdiensten verstandig kunt eten en jezelf de hele dienst op de
been houdt, is een groter vraagstuk. Wij legden het voor aan diëtiste Dieuwke Scherardus.
Zij begeleidde voorheen nachtdienstploegen bij bedrijven als de NS en Tata steel en hield
met haar dieetadviezen zelfs de luchtverkeersleiding van Schiphol ’s nachts scherp.

Kun je ’s nachts het beste eiwitten, koolhydraten of
vetten eten tijdens de dienst?
“Uit studies is gebleken dat mensen aantoonbaar minder
vermoeid zijn als het eetpatroon tijdens nachtdiensten
wordt aangepast. Hierbij moet je drie hoofdmaaltijden
aanhouden:
 arme maaltijd tussen 18-20 uur (bij een late
W
dienst kan je deze naar de middag verplaatsen)
vetarm, enigszins koolhydraatarm en eiwitrijk
2 Halverwege de nachtdienst
vetarm, enigszins koolhydraatarm en eiwitrijk
3 Aan het einde van je nachtdienst / na je dienst
koolhydraatrijk
1

supermarkt staan

pizzapunt, het patatje, etc. Je kunt tegenwoordig prima een
kant-en-klare maaltijdsalade eten, maar daar zit het probleem in de dressing, dus daar moet je zuinig mee doen.
Ook moet je na een lange dienst nooit met honger in de
supermarkt gaan staan; vang die eerste trek bijvoorbeeld
weg door een snack in je kluisje of auto te leggen.”

’s Nachts wil je niet enorme hoeveelheden koolhydraten
tot je nemen, omdat er ’s nachts minder insuline wordt
aangemaakt door je biologische klok. Je krijgt ’s nachts dus
eerder een dip na het eten van koolhydraatrijke voeding.
Daarnaast is vet van alle macronutriënten het zwaarst te
verteren voor ons lichaam, dat kan tijdens je nachtdienst
eerder klachten geven omdat je darmen trager werken.”

En als je niet veel tijd hebt om een maaltijd te
bereiden?
“Je kunt het jezelf deels gemakkelijk maken door bijvoorbeeld voorgesneden producten, of groenten uit de
diepvries, pot en blik te gebruiken. Deze hebben qua
voedingsstoffen over het algemeen een veel slechtere
naam dan wat terecht is; er zit wat meer zout in, maar qua
vitaminen en mineralen is het prima. Daarnaast voldoet een
kant-en-klare maaltijd af en toe ook, daar zou je zelf bijvoorbeeld nog wat extra groente aan toe kunnen voegen.
Als kant-en-klare tussendoortjes kun je bijvoorbeeld fruit,
snackgroente, soms een volkoren plak ontbijtkoek of een
boterham met iets van beleg meenemen.”
Wat zijn de grootste valkuilen?
“Te vaak tóch kiezen voor de ongezonde, snelle keuze; de
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Welke snack moet je eigenlijk altijd op zak hebben om
jezelf op de been te houden?
“Dan toch de mueslireep: kijk dan wel goed op de verpakking of het niet een stiekem suikerbommetje is. Noten zijn
ook goed als tussendoortje, tenzij je gevoelig bent voor
maag-darmproblemen, dan moet je er ’s nachts mee uitkijken, omdat noten zo vetrijk zijn.

Beeld: iStock

Hoe eet je verstandig tijdens onregelmatige diensten?
“Als je naar je voeding kijkt, draait je biologische klok niet
meteen mee als je ’s avonds of ’s nachts werkt. Je darmen
liggen nagenoeg stil vanaf 23.00 uur. Jij kunt dus wel wakker
zijn, maar dat wil niet zeggen dat je lijf ook in die staat verkeert. Veel voorkomende problemen van ’s nachts eten zijn
maag-darmklachten, zoals buikpijn, diarree of obstipatie en
misselijkheid. Ook lopen mensen die nachtdiensten draaien
een groter risico op het ontwikkelen van overgewicht. Door
’s nachts voor de juiste voeding te kiezen kun je daarop
inspelen.”

nooit met honger in de

Kun je onregelmatig werken én afvallen?
“Mijn eerste advies is dan om een gesprek aan te gaan met
een diëtiste. Vaak moet je niet alleen je voeding aanpakken,
maar ook je hoeveelheid lichaamsbeweging. Daarbij moet
je denken aan krachttraining om je rustmetabolisme en je
vetvrije massa te stimuleren, en moet je uren maken op
een lage intensiteit om je vetverbranding te stimuleren. Er
is niet echt een specifiek dieet dat je uiteindelijk altijd kunt
gebruiken, dat blijft toch een persoonlijk plaatje.”

NACHTDIENST (23:00 – 9:00 UUR)
Tussendoor (14.00– 16.00) 1 snee volkorenbrood,
met halvarine, (mager) beleg, thee/water/koffie, 1 glas
(karne)melk (150 ml)
Warme maaltijd (18.00– 20.00) 100 -125 gram mager
vlees, vis of kip, minimaal 200 gram groenten, 3 kleine
aardappels (ter grootte van en ei) of 2 opscheplepels
volkorenmacaroni/zilvervliesrijst/volkoren couscous/
volkoren wrap/quinoa
Tussendoor (22.00– 0.00) 200 ml magere yoghurt of
kwark (eventueel met 2 eetlepels muesli of een portie
fruit) of een volkoren cracker/boterham met een gekookt ei, (kruiden)thee/water/koffie
Broodmaaltijd (1.00– 3.00) 2-3 sneden volkorenbrood
(eventueel tot een tosti gemaakt), besmeerd met halvarine hartig mager beleg (kaas 30+, magere vleeswaren,
ei) eventueel met een beetje rauwkost of een kleine
maaltijdsalade met wat kip en een kleine hoeveelheid
volkoren pasta, 1 glas (karne)melk (150 ml), 1 kop
heldere soep
Tussendoor (4.00– 6.00) een fruitsalade of een snee
brood met zoet beleg of een mueslibol met een plakje
kaas, thee/water
Broodmaaltijd (7.00– 9.00) een plak volkoren ontbijtkoek
(dun besmeerd met halvarine) of een sneetje brood met
appelstroop of 2 volkoren beschuitjes met jam of een
schaaltje (havermout)pap, een klein stuk fruit, (bijvoorbeeld een kiwi/mandarijn/perzik), (kruiden)thee /water).

www.dejongespecialist.nl
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Best practise

Namens COC Radboudumc

Sarah Wanders
aios kindergeneeskunde

Gezond & Veilig werken
Begeleide multidisciplinaire intervisie: In het Radboudumc bespreken a(n)ios
van alle specialismen praktijkervaringen én problemen met elkaar voor een gezonder
en veiliger werkklimaat.

De Centrale Opleidingscommissie (COC)
van het Radboudumc startte dit jaar met
begeleide multidisciplinaire intervisie:
anios en aios uit verschillende specialismen die samen de tool van intervisie leren
kennen en beheersen. Eens per 6-8 weken
komt de intervisiegroep gedurende 1,5
uur bij elkaar, dit gebeurt onder professionele begeleiding van een coach.
De aanleiding voor het starten van begeleide multidisciplinaire intervisie was de
uitkomst van de enquête 'gezond en veilig
opleiden' onder a(n)ios én supervisoren
in het Radboudumc. Uit de resultaten
bleek onder andere dat veel a(n)ios een
hoge werkdruk ervaren en soms ook last
hebben van burn-out klachten. 100% van
de a(n)ios geven aan dat er veel wordt
gesproken over hoge werkdruk tussen
collega’s onderling. Echter benoemt
slechts 63% van de a(n)ios dat zij onderling praten over kwetsbare onderwerpen
als bijvoorbeeld balans werk-privé,
burn-outklachten etc.

juist gekozen voor begeleide multidisciplinaire intervisie.

Waarom begeleide multidisciplinaire intervisie?

Sinds 8 juli worden alle a(n)ios die starten
in het Radboudumc ingedeeld voor
multidisciplinaire intervisie, ook binnen
specialismen waar monodisciplinaire
intervisie reeds gefaciliteerd is. ‘Opt-out’
is alleen beargumenteerd door opleider
mogelijk.

Een van de belangrijkste conclusies uit
de enquête van het Radboudumc was
dat er een cultuurverandering nodig is
waarin meer aandacht is voor 'de menselijke maat en de dialoog’. Bij intervisie
staat het persoonsgerichte en de dialoog
centraal in het bespreken van kwetsbare
onderwerpen. Het is waardevol gedurende de gehele carrière en past in ‘life long
learning’. De COC vindt het belangrijk dat
alle a(n)ios leren om (lastige) onderwerpen
met elkaar te delen, van elkaar te leren en
steun te zoeken bij elkaar; ook buiten de
grenzen van het eigen specialisme. Daarom heeft de COC van het Radboudumc

GUUS JANSEN
aios urologie

Wat houdt het project begeleide
multidisciplinaire intervisie in?
Begeleide multidisciplinaire intervisie is
een beproefde begeleidings- en leervorm
waarbij a(n)ios worden uitgenodigd om
met andere a(n)ios praktijkervaringen en
problemen te bespreken waar men tijdens
het werk en in de opleiding tegenaan
loopt. De begeleide intervisie wordt georganiseerd vanuit de COC en uitgevoerd
door ervaren, onafhankelijke en gekwalificeerde coaches vanuit de afdeling HR.
De groepsindeling wordt door de COC
gemaakt om het multidisciplinaire karakter
te garanderen, de totale groepsgrootte
bestaat uit maximaal elf a(n)ios. Iedere
groep regelt samen met de coach zelf de
planning van de bijeenkomsten en stelt
de eigen werkwijze vast. De onderwerpen
worden door de deelnemers zelf gekozen.

Voor wie is deze vorm?

Zijn er kosten aan verbonden?
Het intervisietraject wordt zonder kosten
aangeboden voor de eerste zes sessies.
De COC zal deze vorm van intervisie evalueren, waarbij gekeken zal worden welke
vorm van intervisie (monodisciplinair of
multidisciplinair) het meest geschikt is om
de persoonlijke en professionele ontwikkeling van a(n)ios te stimuleren.
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“Een objectieve blik op
je probleem”
“Normaliter ben je gewend
om casus en problemen met je
eigen collega’s te bespreken:
dit zijn bijna altijd de aios dan
wel anios waar je al mee samen
werkt. Het is ook logisch om dit
zo te doen: zij werken immers
in hetzelfde veld en zo worden
problemen gemakkelijk herkend.
Waarschijnlijk hebben ze zelf
iets vergelijkbaars meegemaakt.
Ik denk dat interdisciplinaire
intervisie de mogelijkheid biedt
om hier buiten te gaan staan
en een objectievere blik op je
probleem te krijgen. Daarnaast
krijg je ook een beeld van de
problemen waar a(n)ios buiten
je eigen specialisme tegen
aanlopen. Én ik kan je vertellen:
de casussen die zij aanbrengen
zijn eveneens herkenbaar en de
adviezen die zij ontvangen kun je
zelf net zo goed in de dagelijkse
praktijk gebruiken. Het zou mooi
zijn als dit de a(n)ios sterker
maakt zodat hij of zij eerder actie
kan en durft te nemen wanneer
het even minder gaat.”

Om hulp
kunnen vragen
Bij veiligheid in het ziekenhuis denk ik niet als
eerste aan de chirurgische mondkapjes die wij
momenteel allen moeten dragen in het kader
van COVID-19, niet aan de schorten, handschoenen en mutsen die wij moeten dragen op
de operatiekamers en ook niet aan de beveiligers die zorgen voor onze veiligheid.
Neen, bij veiligheid denk ik direct aan een
veilig leerklimaat. Als arts-assistent voel ik mij
veilig als er een cultuur bestaat waarin geen
‘stomme’ vragen zijn en waar ik mijn supervisoren om hulp kan vragen als ik dit nodig acht.
Een cultuur waarin ik mijn onzekerheden kan
bespreken met de specialisten of opleider, hoe
groot of klein ze voor een ander ook zijn.
Graag wil ik jullie meenemen naar een voorbeeld van een zeer veilig leerklimaat: mijn
eerste baan, anios dermatologie.
Een zeer normale maandagochtend met een
zeer normaal gevuld dermatologiespreekuur
zat op me te wachten. Ik trapte mijn spreekuur
af met een 50-jarige mevrouw met een hyperkeratotische, pijnlijke papel op haar scalp. Wij
besloten om een biopt te nemen om een plaveiselcelcarcinoom uit te sluiten, met actinische
keratose in de differentiaaldiagnose. Zoals wij
dokters weleens vergeten zijn patiënten toch
vaak zeer gespannen voor welke PA diagnose
dan ook.
Toen zij terugkwam om de hechtingen te
laten verwijderen, liet de uitslag nog op zich
wachten. De patiënte was hierdoor behoorlijk
teleurgesteld. Zij zei dat ze het druk had met
haar baan en gezin, binnenkort geopereerd
werd aan haar galblaas en geen tijd had om
weer langs te komen. Of ze ook gespannen
was om de uitslag kon ik moeilijk bemerken.
Om haar tegemoet te komen, stelde ik voor

Column

om een telefonische afspraak in te plannen
voor de uitslag. Op dat moment nog niet wetende dat de uitslag zou tegenvallen.
Het plekje op haar hoofd bleek een melanoom
te zijn met een aanzienlijke Breslow-dikte. Ik
keek met grote ogen naar mijn computerscherm waar de uitslag op stond en begon
direct te malen “Hoe kon ik haar deze uitslag
nou via de telefoon gaan vertellen?” Ik had
nog geen slechtnieuwsgesprek gevoerd en
zeker niet in zo’n, voor mijn gevoel, wanordelijke constructie. Voor advies over het beste
plan van aanpak ging ik naar mijn supervisor
en zijn geruststellende ogen kalmeerden me
direct. Hij stelde rustig voor dat ik haar eerst
zou bellen en haar voor een gesprek uit zou
nodigen. We spraken de tips en tricks door van
zo’n telefoongesprek en met die steun begon
ik – met toch wel een brok in mijn keel – met
het gesprek.
Het telefoongesprek verliep minder moeizaam
dan verwacht. Ze schrok uiteraard van de
diagnose en gaf aan dat ze veel vragen had,
maar er niet op kon komen. Ik antwoordde
dat ze dezelfde middag langs mocht komen
om alle vragen te bespreken. Samen met mijn
supervisor ging ik het gesprek aan. Ze leek
de drukte van het gezin te zijn vergeten en
volledig te zijn gefocust op haar herstel. Deze
patiënte nam direct haar verantwoordelijkheid
voor het gezond functioneren van haar gezin in
de toekomst.
Mijn supervisor gaf me aan het eind van het
gesprek nog een bemoedigend klopje op
mijn schouder: “Goed gedaan! Je eerste
slechtnieuwsgesprek en patiënt zul je nooit
vergeten.”

www.dejongespecialist.nl

Als arts-assistent
voel ik mij veilig
als er een cultuur
bestaat waarin
geen ‘stomme’
vragen betsaan en
waar ik om hulp
kan vragen
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Alle handige tools omtrent COVID-19
op een rijtje:
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Tool COVID-19 pagina
Via www.dejongespecialist.nl
Wat is het? Actuele informatie
opleiding, maar ook arbeidsomstandigheden, gezond &
veilig werken en voor tips
van de werkvloer.

Tool Standpunt DJS over
inzet a(n)ios tijdens een volgende
COVID-19 piek
Via www.dejongespecialist.nl
Wat is het? DJS pleit voor
duidelijke afspraken over inzet a(n)
ios tijdens een mogelijke volgende
COVID-19 piek.

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.

T

Verlenging opleiding
In de eerste golf kwamen opleidingen
acuut tot stilstand. Veel opleidingsmomenten vervielen, stages konden geen
doorgang vinden en toetsen werden
uitgesteld. De afgelopen maanden kwam
de opleiding langzamerhand weer op
gang. Hoewel de mate van invloed van de
eerste golf sterk verschilt per opleiding en
per aios, hebben ruim 160 aios al verlenging aangevraagd omdat zij de opgelopen
achterstand niet meer kunnen inhalen in

LNAZ en alle opleidingsziekenhuizen. Gelukkig hebben we veel reacties ontvangen
dat het betrekken van a(n)ios in de plannen
nu beter verloopt dan in de eerste golf.

Tool FAQ
Via www.dejongespecialist.nl
Wat is het? De meest gestelde

hun resterende opleidingstijd. De Jonge
Specialist ontwikkelde daarom verschillende hulpmiddelen, zoals een FAQ en
gespreksleidraad voor een gesprek met je
opleider. Deze documenten zijn opnieuw
actueel, je vindt ze op onze website.

Leren van de eerste golf
Na de eerste golf hebben we ons ingezet
om te voorkomen dat een tweede golf op
dezelfde manier zou verlopen. Eind juni
brachten we daarom een standpunt uit
waarin we pleitten voor duidelijke afspraken over de inzet van a(n)ios tijdens een
nieuwe golf. Ook spraken we nadrukkelijk
uit dat de medische vervolgopleidingen
zoveel mogelijk doorgang moeten vinden.
Omdat we signalen kregen dat a(n)ios
nog steeds te weinig werden betrokken in
de lokale planvorming rondom hun inzet,
stuurden we samen met de juniorverenigingen in september een brief naar de
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Inmiddels zijn er verschillende best practices rondom de opleiding tijdens corona.
Er is steeds meer ervaring met online onderwijs en we hopen dat het de komende
maanden volop zal worden gebruikt. We
willen je aanmoedigen om ervaringen in
de COVID-19 zorg vast te leggen in een
leeractiviteit per competentie of een EPA,
zodat je deze ervaring kan gebruiken voor
je opleiding. Via de Ledenraad houden we
de juniorverenigingen op de hoogte van
best practices voor de opleiding. Heb je
zelf een goed voorbeeld van jouw instelling of specialisme? Laat het ons weten!
Wij zijn trots op al het werk dat jullie verrichten in deze bijzondere tijden. Pas goed
op jezelf en op elkaar.

COVID-19-ZORG
Werk je inmiddels in de COVID-19 zorg?
Dan zijn we er ook nu weer voor je. Kijk
op onze website voor actuele tips en
informatie rondom opleiding, maar ook
arbeidsomstandigheden, gezond & veilig
werken en voor tips van de werkvloer.
Neem voor advies op maat contact met
ons op via info@dejongespecialist.nl.

Tool Actuele richtlijnen,
handreikingen en leidraden
Via www.demedischspecialist.nl/
onderwerp/details/omscholen
Wat is het? Actuele richtlijnen,
handreikingen en leidraden van
de Federatie Medisch Specialisten
te gebruiken in de bestrijding van
COVID-19.

vragen over de invloed van
COVID-19 op de opleiding na
de eerste golf.

Best practices

Tool Brief over inzet van a(n)ios
tijdens de tweede COVID-19 golf
Via verstuurd aan LNAZ en
Opleidingsziekenhuizen
Wat is het? DJS pleit om
a(n)ios te betrekken in de planvorming over de inzet van a(n)ios
in de COVID-19 zorg.

Tool FAQ
Via www.knmg.nl/opleidingherregistratie-carriere/medische-vervolgopleidingen/downloads-faq.htm
Wat is het? De meest gestelde vragen
over de opleiding vanuit de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
(RGS) over bijvoorbeeld het missen van
verplicht onderwijs.

Tool DJS Meldpunt
Via 088 – 13 44 122 (op werkdagen
Beeld: iStock

en tijde van schrijven van deze update is het eind oktober 2020. Elke
dag vliegen de nieuwe verontrustende COVID-19 cijfers ons om de oren.
Elke dag is het op werk weer even kijken
of iedereen er is, of dat er een collega zich
‘s ochtends heeft moeten laten testen. Of
erger nog, helaas zelf ziek is geworden.
Inmiddels zijn de eerste collega’s ‘uitgeleend’ aan de COVID-19 afdeling en lijken
we steeds meer naar een crisis toe te gaan,
net als in de eerste periode. In sommige
ziekenhuizen is de reguliere zorg vergaand
afgeschaald en komen mede daardoor
ook de medische vervolgopleidingen weer
in het gedrang. Tijd om even stil te staan;
terug te blikken op en vooruit te kijken
naar de waarschijnlijk zeer drukke periode
die ons te wachten staat. En natuurlijk naar
wat De Jonge Specialist hierin voor jou kan
betekenen.

Tool Leidraad voor aios
van DJS
Via www.dejongespecialist.nl
Wat is het? Tips voor het
gesprek met je opleider over
de invloed van COVID-19 op
jouw opleiding.

van 08.30 – 17.00 uur) of via
info@dejongespecialist.nl
Wat is het? Persoonlijk (juridisch)
advies voor jou over oa. opleiding en
arbeidsomstandigheden.
www.dejongespecialist.nl
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Zou jij ‘beterschap’
appen naar een collega
die verslaafd is?
Behandel verslaving
als een ziekte
— ABS-artsen

Ke n jij ee n co lle ga
wa ar va n je ve rm oe
dt
die te ve el ge br uik dat
t?
Beha ndel vers lavi
ng
als een ziek te
— ABS-arts en

ABS-artsen

REM OP
VERSLAV ING

Wat is je eerste gedachte
als een collega vraagt
hoe het met je gaat?
Ook coping heeft
een keuzemenu
— ABS-artsen

Artsen kampen bovengemiddeld vaak met een verslaving. Joanneke Kuppens en Marlies
de Rond vertellen wat ABS-artsen, een initiatief van de KNMG, op dit gebied kan bieden.
Wat als je regelmatig een glaasje te veel drinkt of pijnstillers
gebruikt terwijl je ze niet echt nodig hebt? En wat als je hiermee de patiëntveiligheid in gevaar kan brengen? Speciaal
voor artsen met verslavingsproblemen heeft de KNMG een
aantal jaren geleden ABS-artsen opgericht. ABS staat daarin
voor abstinentie, maar ook voor het antiblokkeersysteem
van een auto. Het is een vangnet voor artsen die kampen
met problematisch middelengebruik of een verslaving
vertelt Marlies de Rond, projectleider van ABS-artsen:
“Enerzijds is het een steunpunt voor artsen die te maken
hebben met een verslaving of problematisch middelengebruik. Anderzijds is ABS-artsen een bewustwordingsproject
en willen we het gesprek op gang brengen.” Joanneke
Kuppens, verslavingsarts KNMG en eveneens verbonden
aan ABS-artsen vult haar aan: “We hopen dat het steunpunt over een aantal jaar niet meer nodig is en dat deze
problemen al in een vroeg stadium op de werkvloer worden
opgepakt. We hopen dat het thema bekender wordt en dat
het taboe om erover te praten verdwijnt.”
Bewustwording
Het percentage van mensen met een verslaving in de

algemene bevolking ligt volgens de onderzoeksgegevens
van het Trimbos-instituut rond de tien procent, het percentage onder artsen wordt hoger geschat. Kuppens: “Van
Nederland hebben we geen getallen over artsen, maar in
een Amerikaanse studie kwam naar voren dat 15,4% van de
artsen aangaf dat ze een probleem hadden met middelen.
Dit percentage berust op zelfrapportage, mogelijk ligt
het werkelijke percentage nog hoger. Artsen lopen een
verhoogd risico op verslaving en middelenmisbruik vanwege wisselende diensten, toegang tot medicatie en hoge
verwachtingen van zichzelf en de omgeving.”
Jaarlijks zoeken veertig tot zestig mensen contact met
ABS-artsen. Je zou op basis van de eerder genoemde cijfers
een hoger aantal verwachten. Kuppens: “Niet iedere arts
met een verslaving meldt zich bij ABS-artsen, het kan zijn
dat ze zich rechtstreeks bij de eigen huisarts melden.” De
Rond: “De omgeving blijkt een belangrijke rol te spelen in
het naar voren komen met problemen. Het is daarom belangrijk bewustwording te creëren dat artsen ook verslaafd
kunnen raken. Het onderwerp bespreekbaar maken is een
belangrijk onderdeel daarvan. De betrokken collega heeft
vaak een prikkel nodig om hulp te gaan zoeken.”
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JOANNEKE CUPPENS
verslavingsarts KNMG en
verbonden aan ABS-artsen

MARLIES DE ROND
projectleider van ABS-artsen
Beeld: istock Fotografie Joanne: Pamela Mooij
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“Voor artsen
ontstaat een
onzekere situatie
als ze verslaafd
raken”

Toolkit
ABS-artsen ontwikkelde een toolkit die hierbij
moet helpen. Deze bevat onder andere kaarten
met prikkelende teksten, zoals “Zou jij ‘beterschap’ appen naar een collega die verslaafd is?”.
De kaarten kunnen laagdrempelig tijdens een
opleidingsmiddag worden ingezet om het gesprek
op gang te brengen. Daarnaast kunnen artsen zich
ook zelf bijscholen op dit onderwerp. De Rond:
“We hebben een e-learning en een geaccrediteerde onderwijsmodule ontwikkeld waarin artsen
leren hoe je problematisch middelengebruik en
verslaving bespreekbaar maakt. Kuppens: “Er is
een verschil tussen iemand die onder invloed op
het werk komt en waarvan iedereen ziet dat het
niet goed gaat en mensen waarbij het nog niet
direct zichtbaar is. De onderwijsmodule is erop
gericht om deze vroege fase van middelenmisbruik
te herkennen. Juist in die eerdere fase kun je al
veel voor iemand betekenen.” De Rond: “Als je
het hebt over aanspreken van collegae, heb je het
over een ongelijkwaardige relatie. Daarom willen
we het juist bespreekbaar maken, waardoor een
gelijkwaardige relatie ontstaat. Het gaat vooral om
vragen stellen en daarmee de drempel verlagen
om hulp te zoeken.”
Ambassadeurs
Naast de bewustwording onder artsen richt
ABS-artsen zich ook op bewustwording onder
instellingen en zorgorganisaties. De Rond: “Voor
artsen ontstaat een onzekere situatie op het
moment dat ze verslaafd raken. Een beleidsplan
is daarom een belangrijk onderdeel in de toolkit.
Dan gaat het niet alleen om wat er moet gebeuren
als iemand zich niet aan de regels houdt. We willen
instellingen en zorgorganisaties oproepen om
meer te doen aan voorlichting om te voorkomen
dat mensen middelen gaan gebruiken.”
Om meer bekendheid te geven aan de toolkit en
daarmee bewustwording te creëren, is ABS-artsen
op zoek naar ambassadeurs. De Rond: “We zoeken ambassadeurs die kartrekker willen worden van
dit onderwerp. Wij hebben dat vanuit de KNMG
nu een aantal jaren gedaan en ik denk dat we daarmee een heleboel hebben bereikt, maar we willen
echt een beweging in gang zetten, dan hebben we
mensen in het land nodig die het willen uitdragen
en het thema binnen hun organisatie op de kaart
willen zetten.”
Steunpunt
ABS-artsen heeft ook een steunpunt waar artsen
terecht kunnen. Kuppens: “In de ontwikkelfase is
het team van het steunpunt onderdeel geweest
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van de KNMG. Het steunpunt is nu ondergebracht
bij een zorginstelling met verslaving als expertisegebied, U-center. Het expertteam bestaat uit zo’n
zes mensen en is op werkdagen bereikbaar tussen
9.00 en 20.00 uur.” De Rond: “Artsen die contact
opnemen met het steunpunt worden, afhankelijk
van de problematiek en vraagstelling, uitgenodigd
voor een face-to-face adviesgesprek, waarin de
problematiek geïnventariseerd kan worden.” Ook
mensen uit de omgeving van de arts kunnen bellen. Dan geeft ABS-artsen advies over hoe diegene
het beste in gesprek kan gaan.
De eerste stap om hulp te zoeken is voor veel
artsen meteen de moeilijkste stap weet De Rond:
“Vandaar dat artsen erop kunnen vertrouwen
dat het gesprek vrijblijvend en vertrouwelijk is.”
Kuppens vult aan: “Wij zeggen altijd dat alles
vertrouwelijk is, met een tenzij. Wij kunnen namelijk
ook een conflict van plichten hebben. Dit hebben
we gelukkig nog nooit gehad. Tot nu toe hebben
we mensen met zeer ernstige problematiek in het
gesprek duidelijk kunnen maken dat er een directe
vervolgstap nodig is. De eerstvolgende stap is dan
bijvoorbeeld zichzelf ziekmelden, de volgende
dag opnieuw contact opnemen of iemand anders
informeren. Soms bellen artsen dat zij vanwege
hun verslaving ineens op non-actief zijn gezet en
niet meer mogen werken. Wij zeggen dan altijd
dat ze in gesprek moeten gaan met de werkgever.
Verslaving is een ziekte, dus deze mensen moeten
worden ziekgemeld en niet op non-actief worden
gezet.” ABS-artsen biedt hierbij ondersteuning.
Langdurige nazorg
Een uniek onderdeel is de monitoring. Kuppens:
“Het is een vijfjarig programma met als doel de
terugkeer naar de werkvloer. De bedrijfsarts en eigen huisarts hebben hierin een belangrijke rol. De
missie van ABS-artsen is om de artsen te behouden voor het vak en ze niet te laten uitvallen door
verslaving. De arts krijgt op willekeurige momenten
een oproep voor urine- en speekselcontroles, dit
gebeurt de avond van tevoren. Hij of zij moet zich
de volgende ochtend melden bij het afnamepunt,
vaak de eigen huisarts. De bedrijfsarts is degene
die bepaalt of de arts inzetbaar is voor werk. Bij
terugval is er op die manier een snelle schakeling.
Lotgenotencontact vormt ook een belangrijk
onderdeel van het programma. Er wordt zo als het
ware een cirkel om iemand heen gevormd.” De
Rond: “In de reguliere behandeling van verslaving
is het nazorgtraject vrij kort, het nazorgtraject van
ABS-artsen is langer en uitgebreider. Daardoor
is de kans van op volledig herstel vele malen
groter.”
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Monique Penturij, Manager Jeroen Bosch Academie
Paetrick Netten, internist en decaan Jeroen Bosch Academie

Pleidooi voor
holistische aanpak burn-out

ACHTERGROND

Coaching is niet
zaligmakend

De uitslag van de enquête over Gezond en Veilig Werken van De
Jonge Specialist werd ook bij de Raad van Bestuur van het Jeroen
Bosch ziekenhuis besproken. Eén op de vijf aios heeft te maken
met burn-out klachten, dus al snel werd het idee geopperd om
alle aios een coach te geven, vertelt internist Paetrick Netten.
“Met coaching alleen los je echter het probleem niet op. Je moet
de organisatie veranderen, de werkcultuur in de zorg. Op verzoek
van De Jonge Specialist hebben we onze mening op papier gezet.
We delen dit document graag met de achterban van DJS omdat
we denken dat een ander geluid nodig is. Ik ben ervan overtuigd
dat we het werken in de zorg in de toekomst anders moeten
organiseren om mensen te behouden. We moeten zorgen voor
betere arbeidsomstandigheden en minder administratieve lasten,
niet alleen voor a(n)ios, maar voor iedereen in het ziekenhuis.
Door corona is die noodzaak versneld. Het is nu dan ook een
ideale tijd om na te denken over veranderingen. Wij moeten dit
in de zorg zelf oplossen; de politiek volgt dan vanzelf.”
> zie voor enquêteresultaten ook pagina 28-31

Vaak wordt coaching als dé oplossing gezien voor burn-out onder a(n)ios. Onterecht,
vinden Corry den Rooyen, Monique Penturij en Paetrick Netten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Coaching is een waardevol instrument maar vooral symptoombestrijding als het daarbij blijft
vinden ze. Om burn-out terug te dringen, moet de cultuur van het zorgsysteem veranderen
en zijn op verschillende niveaus interventies nodig.

I

CORRY DEN ROOYEN
Opleidingskundige

Interventies op teamniveau

lijk omdat beide andere interventies moeilijker
uitvoerbaar zijn.2
Om burn-out structureel aan te pakken, is echter
op alle niveaus maatwerk nodig. Er is geen ‘one
size fits all’. Het meest effectief lijkt het aanpakken van de werkomstandigheden, zoals
verbeteren van de autonomie en de werklast.1
Dit geldt zeker voor de huidige generatie a(n)ios
die terecht veel meer streven naar een optimale
balans tussen werk en privé dan eerdere generaties waarvoor hard werken de norm was.

Interventies voor het individu

MONIQUE PENTURIJ
Manager Jeroen Bosch
Academie

Drie niveaus
Professor Wilmar Schaufeli (Universiteit van
Utrecht en Leuven) stelt dat we burn-out op drie
verschillende niveaus kunnen bestrijden: op
individueel niveau, op team- en op organisatieniveau. Verreweg de meeste interventies richten
zich op het individu (zoals coaching), waarschijn-
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In het JBZ hebben we een groot aantal interventies op individueel niveau ingezet. Zo startten we
al in 1998 met incidentbesprekingen bij verschillende vakgroepen.3 De nadruk hierin ligt op het
onder elkaar bespreken van incidenten met het
effect op de persoon en de professional om
hieruit gezamenlijk te leren en te ontwikkelen. En
in 2004 besloot de COC dat iedere startende a(n)
ios een mentor kreeg om low profile zaken te
kunnen bespreken. Kort daarop werd op verschillende afdelingen ook een buddy aangesteld
waarbij een oudere a(n)ios een jongere a(n)ios
wegwijs maakt. Andere interventies waren
discipline-overstijgend onderwijs (bijvoorbeeld
cursussen als balans werk-prive), coachingstrajecten en mindfulness.

Verschillende ideeën
Opvallend is dat er veel ideeën boven komen en
dat men nogal van mening verschilt over waar
behoefte aan is. Veel a(n)ios noemen uiteraard dat
ze coaching nodig hebben, maar ook het verminderen van oneigenlijke (administratieve) taken,
werklast en de mogelijkheid om vanuit huis te
werken. Middels een werkgroep waarin aios zitting
hebben werd een directiebesluit voorbereid om
het adequaat registreren van werkuren vast te
leggen zodat aios en opleiders een duidelijk
referentiekader hebben. Pas daarna werd geregeld
dat aios thuis in overleg met de opleider kunnen
werken in het elektronisch patiëntendossier.

Nog beter werk- en leerklimaat

Beeld: iStock Foto Paetrick: Jan Willem Houweling

n de afgelopen vijftien jaar hebben we in het
Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) diverse
interventies ontwikkeld en ingezet om de
duurzame inzetbaarheid van a(n)ios en medisch
specialisten te vergroten. In 2013 deden we
onderzoek naar arbeidsverzuim onder a(n)ios
waaruit bleek dat de beperkte mogelijkheid om
grip te hebben op het eigen werk de belangrijkste oorzaak van hoge werkdruk en uitval was.1
Om dit probleem aan te pakken, moet niet alleen
de assertiviteit van a(n)ios versterkt worden, maar
zijn vooral aanpassingen op organisatie- en
vakgroepniveau nodig.
Vaak wordt echter gedacht dat het inzetten van
een coach het percentage a(n)ios met een
burn-out zou kunnen verminderen. Wij zetten
daar vraagtekens bij. Ten eerste is niet bewezen
dat coaching burn-out voorkomt.2 Ten tweede is
coaching volgens ons symptoombestrijding: een
eenzijdige oplossing bij een probleem met vele
facetten en meerdere oorzaken.

werd een bijeenkomst belegd waarbij een aios
vertelde over haar burn-out. In het najaar werd
samen met de Bossche Specialisten Coöperatie
een avondsymposium over ‘bevlogen blijven
werken’ georganiseerd. Aansluitend werd geïnventariseerd wat het JBZ (verder) kan doen op dat vlak.

Op verzoek van opleidingsteams ontwikkelde de
Jeroen Bosch Academie in de afgelopen jaren
maatwerkworkshops, zoals een workshop over
duurzame inzetbaarheid en hoe je elkaar daarin als
team, opleider en aios kunt steunen en workshops
over mentorschap: hoe geven we daar als opleidingsgroep op een zinvolle en effectieve wijze
invulling aan? Wat in de gesprekken hierover
opvalt is dat aios en supervisoren het lastig vinden
om het onderwerp burn-out, en alle daarmee
samenhangende aspecten, bespreekbaar te
maken. Beeldvorming rondom burn-out is nog
steeds weinig positief. Het kaartspel ‘duurzame
inzetbaarheid’ van Jelle Prins en Corry den Rooijen
wordt dan veelal ingezet, om dit op een speelse
manier met elkaar te bespreken

Interventies op organisatieniveau

PAETRICK NETTEN
internist en decaan Jeroen
Bosch Academie

In 2019 was het burn-outpercentage in het JBZ
< 2%. Dit wil niet zeggen dat we achterover
kunnen leunen. Het kan nog beter. We gaan met
de uitkomsten van de genoemde bijeenkomsten
een verdere strategie ontwikkelen en uitvoeren om
bevlogenheid en duurzaam inzetbaarheid te
behouden c.q. te bevorderen. Daarmee willen we
primair een nog beter werk- en leerklimaat
realiseren en hopen we burn-out nog verder te
voorkomen, ook op de langere termijn. Deze
verbeteringen zullen op een breder vlak liggen
dan de individuele interventies en zeker niet op
het standaard inzetten van een coach voor iedere
aios.

Aios en supervisoren vinden het lastig om het
onderwerp burn-out, en alle daarmee samenhangende
aspecten, bespreekbaar te maken

De discussie over burn-out en duurzame inzetbaarheid vindt ook breed in de organisatie plaats. In
het JBZ worden veel activiteiten ontwikkeld om
vanuit preventie bij te dragen aan een gezond
werkklimaat. Niet alleen voor artsen, maar voor
ander zorgpersoneel. De centrale opleidingscommissie (COC) heeft diverse bijeenkomsten
georganiseerd om, vanuit opleidingsperspectief en
vanuit medisch specialisten perspectief, duurzame
inzetbaarheid te realiseren. In het voorjaar van 2019

P. Netten, F. Toonen, H Jansen, M. Schouten. Hoge werkdruk
a(n)ios vooral door weinig grip. Medisch Contact 2014, 27
augustus, 1662 – 1664 file:///H:/Downloads/35_PaetrickNetten_
werkstress_aios.pdf
2
W. Schaufeli. Burn-out: Feiten en fictie. De psycholoog,
september 2018. https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/
Schaufeli/499.pdf
3
H.P.M. Festen, H.M.L. van den Broek, M.W.C. van
Deijne, K. Freriks, P.M. Netten. Leerzame openheid. De
incidentbespreking tijdens de medisch specialistische
opleiding. Medisch Contact 2008; 2 juli 2008, 1176
– 1179. file:///H:/Downloads/AMGATE_6059_138_TICH_
R212092670671130%20(5).pdf
1
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Primum non nocere

Voor de planeet én
de toekomst
De Werkgroep Groene Geneeskunde van DJS probeert in kaart te brengen wat er speelt op
het terrein van klimaatverandering en wat jij als a(n)ios kunt bijdragen. Wij spraken erover
met Christiaan Kuijpers, projectleider Verduurzaming Zorg bij Urgenda.

O

m in de toekomst een veilige
werk- en leefomgeving te creëren, is het Klimaatakkoord van
Parijs gesloten. In 2015 is de Klimaatzaak
geweest, waarin de rechter de Nederlandse
Staat heeft opgedragen om de uitstoot van CO2
in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van
1990. Zo kunnen we op een snellere manier zorgen
voor een gezonde samenleving, nu en in de toekomst. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor onze
sector. Klimaatverandering zal voor een verandering
zorgen in somatische en psychische ziektebeelden.
Ook is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van
de totale CO2-uitstoot in Nederland.
Wat doet Urgenda in het kort?
“Urgenda was een van de initiatiefnemers van de
gewonnen Klimaatzaak. Wij zijn een kleine organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland
samen met bedrijven, overheden, particulieren en
maatschappelijke organisaties sneller duurzaam wil
maken. Dit doen we niet door met een vingertje te
wijzen, maar vooral door goede voorbeeldprojecten
op te zetten. We hebben onlangs een 54-punten
plan opgesteld en hierin staan ook maatregelen
voor artsen.”
Kun je enkele voorbeelden voor de zorgsector
noemen?
“Uitstoot in de zorg wordt nu vooral veroorzaakt
door energiegebruik in gebouwen, mobiliteit en
(productie van) geneesmiddelen. Eenvoudige
maatregelen zijn bijvoorbeeld het uitzetten van

de luchtventilatie op de OK als deze
niet gebruikt wordt, of kiezen voor een
milieuvriendelijker narcosemiddel. Het
regelmatig gebruikte narcosegas sevofluraan is een 350 keer sterker broeikasgas
dan CO2, terwijl intraveneus propofol nagenoeg
geen directe CO2 uitstoot heeft. Daarnaast kun je
denken aan plaatsing van zonnepanelen op daken
van zorginstellingen zodat zij zelf energie kunnen
opwekken. Elk jaar organiseren wij de Energiestrijd
tussen zorghuizen (dus niet alleen ziekenhuizen)
waarbij de instelling met de laagste energierekening
wint: hiermee worden spectaculaire dalingen gezien
van het energieverbruik.
Door teams van mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te zetten, dus niet alleen uit de
zorg maar ook technici, inkopers, en welzijnscoördinatoren ontdek je bijvoorbeeld dat de techniek nog
zo goed kan zijn, maar dat door gedragsverandering
veel te winnen valt. En ook nog leuk kan zijn. Ramen
worden soms opengezet voor frisse lucht terwijl de
verwarming aanstaat. Door het optellen van vele
kleine gedragsveranderingen kun je al veel energie

Door teams van mensen met
verschillende achtergronden bij elkaar te
zetten ontdek je dat door gedragsverandering veel te winnen valt
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WAT KUN JE ZELF DOEN?
Transportbewegingen
Kom zelf met de fiets of OV en denk
efficiënt in de bewegingen van de
patiënt: moeten ze echt komen naar de
poli of kan het telefonisch? Kunnen alle
onderzoeken op

besparen. In deze drie maanden durende competitie wordt gemiddeld zo’n 10.000 euro per winter per zorglocatie bespaard.”
Wat kunnen wij als jonge arts zelf doen om een steentje bij
te dragen?
“Aanpassing van gedrag is de eerste stap. Maak je collega’s bewust! Er wordt veel gesproken over plastic omdat dit het meest
zichtbaar is. Wat veel mensen zich echter niet beseffen is dat met
de fiets naar het werk gaan of kiezen voor een vegetarische dag/
lunch veel meer CO2 bespaart dan plasticrecycling.
Veel uitgegeven (orale) medicatie komt ongebruikt terug en
moet worden vernietigd, wat ook ontzettend zonde is. Bereiding
van medicatie heeft namelijk een grote milieu-impact. Schrijf
daarom de eerste uitgifte voor een korte periode voor, zodat er
minder verspilling is als het middel niet bevalt. Ook zijn er green
teams in steeds meer ziekenhuizen, waar krachten gebundeld
worden om het ziekenhuis duurzamer te maken. Helaas duurt het
gemiddeld 30-50 jaar voordat we de gevolgen van de uitstoot
van vandaag waarnemen. We ervaren nu al de gevolgen van klimaatverandering door de uitstoot van zo’n 40 jaar geleden, dus
het is tijd om in actie te komen. Alleen al door zelf het goede
voorbeeld te geven, wordt het bewustzijn vergroot. Met name
onder de jongere generatie zijn er al veel initiatieven.”
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Bewust voorschrijfgedrag
Schrijf nieuwe medicatie eerst
voor korte tijd voor, dit voorkomt
verspilling; neem medicatie door met
je patiënt: gebruikt deze alles nog? En
is dat nodig?
Datagebruik kost veel energie: meld
je af voor mailinglijsten die je niet leest.
Doe het raam dicht als de verwarming
aan staat en vice versa.
Sluit je aan bij een greenteam in jouw
ziekenhuis.
Bereken je eigen CO2 uitstoot op
www.mijnverborgenimpact.nl
Kijk kritisch naar allerlei (steriele
disposable) sets voor de meest
uiteenlopende procedures (buiten
OK), omdat daar veel materialen in
zitten die niemand gebruikt. Je kunt
de inhoud laten aanpassen als daar
draagvlak voor is binnen je afdeling.
Als je zuinig probeert te werken,
voorkomt dat veel afval.

Uitslag Enquête

Gezond en
Veilig Werken
Demografische gegevens

Gedurende COVID-19

Deelname

1.419

26%

Werkzaamheden

91,2%

21,9%

a(n)ios
heeft gewerkt
tijdens COVID-19

74%

ingevulde
enquêtes

Pandemie

werkte tijdens COVID-19
op een andere dan de
eigen afdeling

Supervisie
vond de supervisie
tijdens COVID-19
voldoende of goed

92,2%

in de periode maart tot en
met mei 2020

81,4%
15,4%

umc
algemeen ziekenhuis
ggz
revalidatie
andere instelling

61,8%
daarvan heeft gewerkt
met COVID-19 patiënten.

Scholing

Parttime Fulltime

Er wordt gemiddeld
7,5 – 8 uur overgewerkt

Impact opleiding

17,2%

heeft scholing/training
gehad voor het werken
met COVID-19 patiënten.

van de stages zijn
uitgesteld en kunnen niet
worden ingehaald

Percentage waar COVID-19
ten minste enige impact
heeft gehad op de opleiding

48,7%
Diensten draaien

geen diens
ten

Arbeidscontract

Impact opleiding

48,3%

Arts-onderzoekers

bereikbaarh
eidsdienste
n
aanwezighe
id
bereikbaarh s- en
eidsdienste
n

Aios
Anios

45,6%
46,2%
5,2%
1,8%
1,3%

aanwezighe
idsdiensten

3,2%

Type instelling

67,5%
vindt dat de kwaliteit van
de opleiding ten slechte is
veranderd
door COVID-19

Man
Vrouw

Functie

Kwaliteit opleiding

54,8% 20,3% 15,6% 9,3%

Pandemie

Scholing

68,5%

23,3%

zou opnieuw ingezet
willen worden voor
COVID-19 zorg in een
vergelijkbare situatie

is niet ingewerkt voor het
werken op een andere
afdeling

Rapportcijfer geluk
“Volgens mij ben ik niet
de enige arts die de
COVID-19 tijd als een
bijzondere tijd heeft
ervaren om als arts te
mogen werken”

Alles bij elkaar genomen, hoe
gelukkig was je deze periode?

6,9
7,2

werk
leven
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Gezond en
Veilig Werken
Algemeen
Artsenvak

Loopbaan

98,5%
is trots
op het vak

24,6%
zou niet opnieuw
kiezen voor een studie
geneeskunde

Werkdruk

83,6%
vaak & altijd

"Ik zou ervoor willen
pleiten om alle
gewerkte (over)uren
te registreren zodat
we hier goed zicht op
krijgen"

gehaast werken

Overuren
Gemiddeld aantal overuren
dat geen compensatie
krijgt

96,5%

78%

weet het niet

4,6%

regelmatig, vaak & altijd
geen compensatie

Studiekeuze

Burn-out klachten

Overdracht

Klachten

48,7%

14,2%

34,3%

47,9%

heeft serieus
overwogen te
stoppen
met de opleiding

van de
respondenten
ervaart burn-out
klachten

Sfeer vakgroep

46,7%
werk-prive balans

Supervisie

35%
werkgerelateerd

60,8%

Welk rapportcijfer geef je
voor de sfeer binnen de
vakgroep?

7,4
Persoonlijke
Begeleiding
Werkgever biedt persoonlijke
begeleiding bij

58,1%
67% is (zeer) tevreden.
40% heeft meer behoefte
aan begeleiding

Rooster
Percentage van de
roosters dat voldoet aan
de Arbeidstijdenwet
Nee

39, 8%
Weet het niet

15, 2%

voelt zich bij
discussies tijdens
de overdracht niet
gesteund door de
supervisor

komt de supervisor
de patiënt niet
altijd beoordelen
als de a(n)ios dit
vraagt

van de a(n)ios krijgt
te maken met
klachtenprocedures

Rapportcijfer geluk
Alles bij elkaar genomen,
hoe gelukkig ben je?

7,5
8

werk
leven

Benieuwd naar de rest van de enquêteresultaten?
Kijk op: dejongespecialist.nl

Lid worden?
DJS is er van oorsprong voor aios, anios en artsonderzoekers maar richt zich sinds 2020 ook specifiek op
startende basisartsen. Een greep uit de ledenvoordelen:
loopbaanondersteuning, gratis roostercheck, trainingen,
cursussen en advies op maat via het DJS Meldpunt.
Kijk voor informatie op: dejongespecialist.nl/lidmaatschap
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Nina Tel-Karthaus
Laboratoriumspecialist
klinische chemie

Gezonde kennis van jouw cao

Bekentenissen
van een
jonge klare

Afspraken rondom salaris, vakantie(geld) en maximale duur van een werkweek en dienst
zijn belangrijk voor de duurzame inzet van werknemers. De Jonge Specialist monitort de
ontwikkelingen van de cao nauwgezet en zet de belangrijkste punten op een rij.

Door de vaste omlijning van een cao is er
weinig ruimte voor onderhandeling over
de hoogte van het salaris. Als aios word je
ingeschaald in een standaard schaal, maar
over de exacte trede is wel invloed uit te
oefenen. De tredes worden toegekend
op basis van ervaring, maar soms wordt
ervaring in onderzoek vóór het artsexamen ten onrechte niet meegewogen,
terwijl dit volgens de Cao Ziekenhuizen
en universitair medische centra (UMC) wel
meetelt als werkervaring. Bij wissel tussen
verschillende cao’s is achteruitgang van
het brutosalaris soms een direct gevolg,
hier is op dit moment niets aan te doen.
Wel geldt er in de Cao Ziekenhuizen en
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een
salarisgarantie bij aanvang van de aios
opleiding.
• Vakantie

In de Cao Ziekenhuizen heb je recht op
144 uur vakantie en 57 uren levensfasebudget. In totaal is dat gelijk aan ruim 5
weken verlof. In de Cao GGZ heb je recht
op 166 uren vakantie en 35 levensfasebudget, wat in totaal ook gelijk is ruim vijf
weken. Ook in de Cao UMC heb je recht
op ongeveer vijf weken vakantie. Wettelijk
gezien is de vervaltermijn van wettelijke
vakantiedagen zes maanden na het jaar
waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd,
maar in de Cao UMC is dit vijf jaar. Indien
door werkomstandigheden vakantiedagen
niet opgenomen kunnen worden, wordt

afgeweken van de vervaltermijn van zes
maanden.
Te allen tijde geldt dat bij gewichtige
redenen de werkgever een eerder
vastgestelde vakantie mag wijzigen bij
zwaarwegende situaties. Als je ziek wordt
tijdens je vakantie dan wordt dit aangemerkt als een ziektedag. Je moet je wel
ziek melden bij je werkgever en voldoen
aan de controlevoorschriften.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
• Diensten en onregelmatigheidstoeslag
Diensten hebben een grote invloed op je
sociale leven. In de Arbeidstijdenwet staat
dat een aanwezigheidsdienst maximaal
twaalf uur mag duren (Cao Ziekenhuizen
tien uur), rusttijd na een nachtdienst minimaal veertien uur moet zijn, een werkweek
maximaal 60 uur mag beslaan en niet
meer dan zeven nachtdiensten achter
elkaar gewerkt mag worden. In principe
wordt de Arbeidstijdenwet bekrachtigd in
de cao, daarom moet bij het inroosteren
hier ook rekening mee gehouden worden.
Voorts staan in de cao-afspraken omtrent
compensatie en vergoedingen voor aanwezigheids- en bereikbaarheidsdiensten.
In de Cao Ziekenhuizen en GGZ heb je
recht op een maaltijd tijdens aanwezigheidsdiensten.
• Overuren

In de Cao UMC zijn voor aios geen afspraken gemaakt over overuren. In de Cao
Ziekenhuizen worden overuren in principe
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Vlaai en ein tas kòffie

vergoed in tijd. Vergoeding kan omgezet
worden in salaris, als hier afspraken over
zijn gemaakt met de werkgever. Alleen
de uren die de normatieve werkweek van
gemiddeld 48 uur per week te boven
gaan worden vergoed op grond van de
overwerkvergoeding. Ook in de Cao GGZ
worden overuren pas uitbetaald indien dit
meer dan tien uur per week betreft.

Januari 2019: na 3 jaar bachelor, 2 jaar
master, 4 jaar promotie, 5 jaar opleiding
tot specialist, mijn emigratie vanuit
Duitsland, een huwelijk en 2 kinderen
sta ik met 34 jaar aan het einde van mijn
opleiding en aan het begin van mijn loopbaan als laboratoriumspecialist klinische
chemie.
Met al die jaren vol opleidingen, belangrijke ervaringen en persoonlijke
ontwikkelingen ben ik er nu onderhand
ook echt aan toe. Ik vind het heerlijk
om vanaf nu zelf de regie in handen te
hebben en de bijbehorende verantwoordelijkheden te nemen.
Gelukkig ben je ook na de opleiding nog
lang niet uitgeleerd. Immers, autorijden
kun je bij het halen van je rijbewijs ook
nog niet perfect. En mijn nieuwe baan
biedt volop mogelijkheden en voldoende
uitdagingen voor mijn ontwikkeling als
jonge professional.

• Verlofdagen

Naast vrije dagen zijn er ook verlofdagen
voor bijzondere gebeurtenissen, check
hiervoor jouw cao (artikel 7.3.2. Cao UMC,
artikel 12.3.3 cao Z, artikel 28 Cao GGZ).
• Reiskostenvergoeding

In de Cao Ziekenhuizen geldt een vergoeding van 0.08 eurocent per kilometer
met een maximale enkele reisafstand van
dertig kilometer. In de Cao UMC zijn geen
specifieke afspraken gemaakt en wordt per
instelling een vergoeding afgesproken. In
de Cao GGZ is de maximale vergoeding
woon-werkverkeerd € 152,76 per maand
met een kleine eigen bijdrage.

Afspraken in de cao hebben als doel
om Veilig & Gezond werken mogelijk
te maken, maar actuele kennis van
de cao is door wisselingen van kliniek
en updates uitdagend. Recent is de
folder cao en aios geüpdatet en te
vinden op onze website. Mail voor
vragen naar info@dejongespecialist.nl.

Beeld: iStock

Primaire arbeidsvoorwaarden
• Salaris

Mijn nieuwe werkplekken, de laboratoria
van VieCuri Medisch Centrum (Venlo en
Venray) en het Laurentius Ziekenhuis in
Roermond, bevinden zich midden in een
intensief samenwerkingstraject om uiteindelijk een gezamenlijk laboratorium te
vormen. Mijn vakgroepgenoten werken al
locatie-overstijgend, maar de analytische
en bloedafname medewerkers werken allen nog in hun eigen ziekenhuis. Ik maak
dus kennis met twee nogal verschillende
groepen medewerkers. Zelfs de geluiden in de koffiekamer van Roermond en

Venlo klinken anders. Waar je bij de een
‘vlaai en ein tas kòffie’ neemt is dat bij de
ander ‘flaaj en ‘n köp kóffie’. Met dank
aan mijn kennis van de Duitse taal kan ik
er gelukkig uit opmaken welke vlaai het
lekkerst is.
Er is een start gemaakt met de uniformering van protocollen en werkwijzen
tussen de laboratoria, maar de verschillen bieden de grootste uitdaging. Het
urinesediment wordt bekeken op basis
van de stripuitslagen, toch? Oh nee, dat
is de procedure in VieCuri, in LZR werken
wij met gerichte aanvragen los van de
screening. Het is een leuke uitdaging
om het beste van de twee ziekenhuizen
gemengd met ervaringen uit je opleiding te vormen tot een nieuw uniform
protocol. In het kader van de samenwerking worden op beide locaties ook
nieuwe (immuno)chemie analyzers en
geautomatiseerde analysestraten geïmplementeerd.
Zo’n project heeft een enorme impact
op het lab. Je kunt het vergelijken met
het inbouwen van een andere motor in
een auto en het wisselen van de banden,
maar dan tijdens het rijden. Een nieuwe
motor vraagt om een bijpassende carrosserie en zo worden ook de laboratoria in
Roermond en Venlo grondig verbouwd.
In de toekomst zullen hier de afdelingen
medische microbiologie, ziekenhuisapotheek en klinische chemie onder een

www.dejongespecialist.nl

dak worden gehuisvest, waar deze in
het verleden gescheiden waren. Dat
betekent dus nog een groot project met
even grote impact. Om het compleet te
maken implementeren wij voor alle drie
de afdelingen, en in beide ziekenhuizen,
een gezamenlijk nieuw laboratoriuminformatiesysteem (LIS). Naast alle heel
erg drukke, maar voor al ook ontzettend
leuke vernieuwingen kwam ook de
COVID-pandemie nog om de hoek
kijken.
Al met al zijn mijn rijvaardigheden in de
afgelopen twee jaar zeker verbeterd en
van onstuimige weersomstandigheden
word ik alleen maar enthousiast. De
uitdagingen liggen er nog steeds in overmaat. Wat mijn volgende leerdoel is…
wellicht mag ik als eindverantwoordelijke
achter het stuur de verantwoordelijkheid
best wat vaker overlaten aan de overige
inzittenden van de auto.

Ben je of ken je een jonge klare
die (anoniem) wil vertellen over
haar/ zijn eerste ervaringen:
mail ons dan:
info@dejongespecialist.nl
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Fardou Heida
bestuurslid DJS,
aios gynaecologie

Column

Terror-dienst

startend
specialistmoet
moet je
je nu
over
later.
Stichting
AlsAls
startend
specialist
nual
alnadenken
nadenken
over
later.
Stichting
Pensioenfonds
MedischSpecialisten
Specialisten (SPMS)
helpt
je daarbij.
SPMS
is is
Pensioenfonds
Medisch
(SPMS)
helpt
je daarbij.
SPMS
beroepspensioenfondsvoor
voor de
gevestigd
medisch
specialist.
hethet
beroepspensioenfonds
dezelfstandig
zelfstandig
gevestigd
medisch
specialist.
Dat betekent dat onze pensioenregeling specifiek is afgestemd op de
Dat betekent dat onze pensioenregeling specifiek is afgestemd op de
wensen van medisch specialisten.
wensen van medisch specialisten.
Als deelnemer van SPMS draag je premie af. Hier krijg je veel voor terug:

Als deelnemer van SPMS draag je premie af. Hier krijg je veel voor terug:
Nabestaandenpensioen voor jouw eventuele
partner en kinderen alsvoor
je overlijdt
Nabestaandenpensioen
jouw eventuele

partner
en kinderen
je voor
overlijdt
Lidmaatschap
van als
BPMS
zeggenschap in de regeling

Lidmaatschap van BPMS voor
zeggenschap
in de regeling
Ouderdomspensioen
Ouderdomspensioen

Jaarlijkse verhoging van je opgebouwde
pensioen
metverhoging
tenminste 3%
Jaarlijkse
van je opgebouwde

pensioen
met van
tenminste
3%ankelijke
Financieel
inzicht
onze onafh
financieel planners

Financieel inzicht van onze onafhankelijke
financieel planners
Premieovername
bij arbeidsongeschiktheid
Premieovername bij arbeidsongeschiktheid

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).

Kennismaken?
Wil je meer informatie over de pensioenregeling van SPMS? Vraag een
Of ga naar spms.nl/kennismaken om een gesprek aan te vragen.
kennismakingsgesprek aan met één van onze financieel planners, via (030) 693 76 80 (optie 2).
Of ga naar spms.nl/kennismaken om een gesprek aan te vragen.

Jouw pensioen.
Ons specialisme.

Jouw pensioen.
Ons specialisme.

Het is weer zover. Ik heb een befaamde terror-dienst te pakken; de telefoon
staat roodgloeiend en de zaal ligt vol met
patiënten die ontsporen bij pre-eclampsie.
“De bloeddruk van mevrouw X is 170/110
mmH. O ja, de bloeddruk van mevrouw Y is
180/105mmHg.” De bloeddrukken duizelen
me en mijn overdrachtsblaadje wordt steeds
onoverzichtelijker. “Wil je met spoed naar de
OHC komen, ik zie billen bij een ‘24-weker!”
krijg ik te horen terwijl ik net met een vacuüm
bezig ben en nog wacht op de placenta.
Zo’n dienst waar je op vier plekken tegelijkertijd moet zijn, waar je de bloedspetters
maar aftapet omdat je geen tijd hebt om een
schoon wit pak aan te trekken en uiteindelijk maar in je OK-kostuum verder zwoegt.
Zo’n dienst waar je dankbaar bent voor de
verpleegkundige die je ranja en ontbijtkoek
komt voeren.
Als ik vervolgens op de OK sta word ik weer
weg gebeld voor ‘foetale nood.’ Ik kijk
schuldig naar mijn baas, ik laat hem vandaag
voor de derde keer alleen met een keizersnede bij een fors BMI. Maar ik ren vervolgens
toch snel naar de verloskamers. Net wanneer
ik denk even te kunnen gaan eten om mijn
‘werk-motor’ weer te kunnen activeren gaat
opnieuw de telefoon, “Niet vorderende
uitdrijving op VK 44, Fardou kom je deze kant
op?” Mijn maag knort, het is 21:30 maar ik
probeer het te negeren. Ik bel ondertussen
mijn baas of hij in dit geval toch naar de
SEH wil gaan als hij klaar is op OK aangezien
de patiënt daar ook al een uur wacht. De
regieverpleegkundige schiet me nog aan:
“We hebben een opnamestop, kun je alle
ziekenhuizen in de regio bellen of ze plek
hebben en of wij patiënten naar ze kunnen

verwijzen?” First things first, ik ben op weg
naar VK 44.
Waar de terror-dienst om bekend staat is
dat net wanneer je denkt dat het écht wel
de max is, er nog wat bovenop komt. Zo ook
bij deze dienst. Vacuüm, noodbel in verband
met ‘de door gynaecologen zeer gevreesde
schouderdystocie’. Het kind wordt vervolgens met een zeer slechte start geboren. Ik
loop wit weggetrokken uit de kamer om even
op adem te komen, maar de tijd haalt me in.
Acuut moet ik richting de OK omdat moeder
reeds twee liter heeft verloren. “O ja, ouders
zijn niet tevreden met de zorg, het was
namelijk de bedoeling om direct in een roze
wolk naar huis te gaan met de baby!” Wat
een k*t dienst, wat een shitvak! Ik vraag me
ondertussen af of ik wellicht mijn opleiding
niet moet verlengen met nog eens zes jaar,
want ‘hier ben ik echt nog niet klaar voor!’.
Gelukkig kenmerkend voor deze terrordiensten is dat er sprake is van ultiem teamwork. Naast dat iedereen keihard werkt om
de zorg goed voor elkaar te krijgen, krijg
ik ook een zeer fijn gevoel van de collegialiteit. We doen het samen en we denken
aan elkaar. Ik krijg koekjes en ranja van de
verpleegkundigen om niet van mijn stokje
te gaan, de verloskundigen vertellen me dat
ze echt vertrouwen in me hebben en mijn
supervisor praat weer uit mijn hoofd dat ik
echt niet mijn opleiding hoef te verdubbelen.
De volgende dag wordt nog eens gecheckt
of het een beetje met me gaat. En ben ik de
volgende dag even ultiem gelukkig dat ik
zelfs moet checken of de diensttelefoon wel
aanstaat.

www.dejongespecialist.nl

Zo’n dienst waar
je op vier plekken
tegelijkertijd moet
zijn en waar je de
bloedspetters maar
aftapet omdat je
geen tijd hebt om
een schoon wit pak
aan te trekken

Wat is uw volgende
investering
ontwikkeling?
Wat is jouwinvolgende
Tips
voor een toekomstproef
opleiding.
investering
in ontwikkeling?
Zo blijf jij toekomstproof in de zorg!

Aios Talentenklas
Voor een adequate uitoefening van het vak zijn
Heb jij de ambitie om een van onze toekomstige medisch
niet alleen medisch inhoudelijke competenties
leiders te worden? Ziet jouw opleider jou ook als
vereist, maar ook kennis van en vaardigheid in
aanstormend
leiderschapstalent?
Voor een adequate uitoefening van het vak zijn niet alleen medisch
inhoudelijke
competenties vereist,
de ándere rollen van de medicus. Daarom biedt
maar ook kennis van en vaardigheid in de uitoefening van de verschillende rollen van de medicus.
De Academie discipline overstijgende opleidingen
rodeaios.
draadAios
van de
Talentenklas
is groei naar
Daarom biedt De Academie disciplineoverstijgende scholingDevoor
zijnAios
immers
de professional,
voor medisch specialisten en aios op het gebied
leiderschap.
Centraal
staat
jouw
eigen
ontwikkeling,
het
ondernemer, leidinggevende, bestuurder, opleider, onderzoeker of pleitbezorger van de toekomst.
vergroten van kennis, visieontwikkeling en het uitwisselen
van management, leiderschap, bestuur en beleid.
Aios Talentenklas
Altijd
actueel en specifiek toegespitst op de
Heb
jij
de ambitie
omzorgveld.
een van onze
toekomstige
dynamiek
van het
Een
kwalitatieve
medisch
leiders
te
worden?
Ziet
jouw
opleider jou
aanvulling op jouw rol als professional,
ook als aanstormend leiderschapstalent? Meld je aan
ondernemer,
leidinggevende, bestuurder, opleider,
voor de 11e Talentenklas 2021.
onderzoeker
of toezichthouder
van de toekomst.
Startdatum 8 april
2021
Prijs
Plaats

leden DJS € 3.550,-; niet-leden € 3.750,Ede (Akoesticum)

Basiscursus ziekenhuismanagement
Inleiding ziekenhuisfinanciën

Iedere
aios zou
moeten weten
hoe deover
medisch
Als medisch
professional
meedenken
financiële
specialistische
en gefinancierd
vraagstukken?zorg
Dezegeorganiseerd
basiscursus geeft
een praktischwordt in
het
ziekenhuis.
Dat bepaalt
immers mede deen
kwaliteit van
toepasbare
inleiding
in bedrijfseconomische
de
zorg. Krijg
de belangrijkste
inzichten
in hoe
je invloed
financiële
onderwerpen,
die voor
medisch
specialisten
hebt
op je eigen werk
nu en
in de toekomst.
en professionals
relevant
zijn.
Startdatum 3 maart 2021
17
en 18
september
leden
DJS
€ 1.370,-;2020
niet-leden € 1.535,regio Utrecht
regio Utrecht

Startdata:
Prijs
Locatie:
Plaats
Prijs:

leden DJS € 635,-; niet-leden € 660,-

De
Departners
partnersvan
vanDe
DeAcademie
Academievoor
voor Medisch
medisch Specialisten:
specialisten:

van de ervaring met anderen.
Meld je aan voor
de 10e talentenklas 2020.
Basiscursus
ziekenhuismanagement

Iedere aios zou moeten weten hoe de medisch specialisStartdatum:
29 oktoberen2020
tische
zorg georganiseerd
gefinancierd wordt in het
Locatie:
Utrecht
ziekenhuis. Dat regio
bepaalt
immers mede de kwaliteit van
Prijs:
DJS € 3.550,-;
niet-leden
3.750,de
zorg. Krijg deleden
belangrijkste
inzichten
in hoe je€ invloed
hebt op je eigen werk nu en in de toekomst.
Diverse opleiders zijn bereid een deel van deze kosten voor
Startdata 4 maart of 8 april 2021
hun rekening te nemen, dus vraag naar de mogelijkheden.
Prijs
leden DJS € 635,-; niet-leden € 660,Plaats
Haren (Groningen) of regio Utrecht

Vaardigheidstrainingen
FMLS managementprogramma aios

Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het
Het intensieve managementprogramma voor aankomend
versterken van relevante, concrete vaardigheden bieden wij
laboratoriumspecialisten die mee willen kunnen werken
pragmatische trainingen en workshops.
aan optimale aansturing van het medische laboratorium
van
toekomst.opInhet
driegebied
keer drie
over
Vandecursussen
vandagen
time- alles
en stressmanageorganisatiekunde,
verandermanagement
en
communicatie
ment tot aan medische ethiek en compassie. Of ontwikkel je
en
procesmanagement.
persoonlijk
- en effectief communiceren, professioneel
Startdatum
8
maart
2021
presenteren of
onderhandelen.
Prijs
€ 4.495,Plaats
Epe (Villa
Heidebad)
Kijk op de website
voor
de startdata, kosten en locaties.

De Academie
Academie
De
voormedisch
medischspecialisten
specialisten
voor

academiemedischspecialisten.nl
academiemedischspecialisten.nl
info@academiems.nl• •030
030247
2474197
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info@academiems.nl

