
A2Award 2020 
We hebben ontzettend veel mooie verhalen ontvangen, waarvoor onze dank! De verhalen komen uit de 

nulde lijn, tot de derde lijn, en de diversiteit is mooi om te lezen. Het thema in 2020 is voorop in 

vernieuwing, gerelateerd aan het MMV Congres op 9 december.  

De jury bestaande uit Kèren Zaccai, voorzitter van De Jonge Specialist, Jolande Verhulst, directeur van de 

Academie voor medisch specialisten, Winnifred van Lankeren (radioloog) en Christiaan Keijzer 

(anesthesioloog) hebben uit alle inzendingen een top 3 samengesteld. Tijdens het congres zijn de drie 

genomineerden gepresenteerd: Mendel Ottow, Loes Jaspers en Ragna Boerma. 

Mendel Ottow is uitgeroepen tot winnaar en heeft een voucher gewonnen ter waarde van € 1.500 om een 

cursus naar keuze te doen bij de Academie voor medisch specialisten.  

Niet iedere deelnemer heeft toestemming gegeven om zijn verhaal te publiceren op de websites van De 

Jonge Specialist en de Academie. Hieronder vind je alle verhalen van de deelnemers die hiertoe wel 

toestemming hebben gegeven. 

 

 

  



Binnen de lijntjes  
Mendel Ottow, aios kindergeneeskunde (winnaar A2Award 2020) 

Voorafgaand aan mijn perifere stage had ik als extra leerdoel bedacht: een nieuw innovatieproject starten. 

Specifieker: Tijdens dit project zou ik mij – voor mijn eigen lering – aan de spelregels van het ziekenhuis 

houden. Bij eerdere innovatieprojecten heb ik geleerd dat “buiten de lijntjes kleuren” noodzakelijk is. Ik ben 

benieuwd waar ik tegenaan ga lopen als ik “binnen de lijntjes” blijf. Ziekenhuizen lopen immers niet echt 

voorop in vernieuwing.  

De vakgroep manager is enthousiast over mijn project: benauwde kinderen op afstand beoordelen. 

Kinderartsen krijgen regelmatig verwijzingen voor een benauwd kind. Ik heb veel respect voor huisartsen, 

iets weten van geboorte tot overlijden en alles daartussenin. Alsnog heb ik een kleine frustratie uit de 

praktijk: aan de telefoon weet ik vaak al of ik het verwezen benauwde kind naar huis ga sturen, toch wil de 

huisarts dat we ‘meekijken’. Zonde! Zowel voor de patiënt – een bezoek aan de SEH kost al snel een dagdeel 

– als voor het ziekenhuis, onnodige kamerbezetting in een al druk winterseizoen.  

Mijn oplossing is letterlijk “meekijken” bij de huisarts met een digitale stethoscoop en beeldbellen. Mijn idee 

wordt opgepikt door de innovatiecommissie en al snel mag ik mijn idee pitchen aan de innovatiemanagers 

en Raad van Bestuur. Groen licht! Wat een luxe. Door de steun van de Raad van Bestuur wordt er een team 

samengesteld die gaat helpen dit project uit te werken. Ik heb eerdere projecten vooral zelf moeten 

uitwerken – wellicht is binnen de lijntjes kleuren zo gek nog niet.  

Het team is er, dus wanneer kunnen we starten met de pilot? Goede vraag. Een innovatie start je echter niet 

zomaar. Meerdere voorbereidende vergaderingen zijn nodig waarbij ik mijn medische woordenschat aanvul 

met zaken als business case, verwervingsdossier, architectuurboard, AVG et cetera.  

Tijdens die vergaderingen kom ik tot mijn grootste leerpunt: In de zorg zijn we in allerlei opzichten gericht op 

risico-reductie. Innovatie is per definitie risicovol. Immers, een beproefde manier van werken wordt 

“vernieuwd” waardoor men niet kan terugvallen op het vertrouwde “ruggenmerg”: risico op fouten. Daarom 

is innovatie moeilijk.  

Een ander voorbeeld van risico-reductie is het verwervingsdossier. Voorafgaand aan aanschaf van een nieuw 

apparaat moet het verwervingsdossier worden afgerond. In ons ziekenhuis is het een Excel-document met 

multipele tabbladen vol vragen over alles van privacy tot technische storingen tot bouwkundige zaken. Er is 

ooit een nieuw apparaat aangeschaft waar over het hoofd is gezien dat het apparaat fysiek nergens paste. 

Dit resulteerde in een verbouwing van €30.000,-. Sindsdien moet iederéén met een innovatieproject 

beargumenteren dat zijn/haar apparaat geen verbouwing behoeft, ook al gaat het om een digitale 

stethoscoop! Risico-reductie in optima forma.  

Negen maanden en vele vergaderingen later heb ik nog steeds geen stethoscoop. Ik wil steeds liever buiten 

de lijntjes kleuren en vraag op een vergadering of ik niet beter de stethoscoop persoonlijk kan voorschieten. 

Als het geluid van de stethoscoop tegenvalt kan het hele plan tenslotte in de prullenbak. Nee – is het 

antwoord, nog even geduld…  

Ondertussen word ik gevraagd om op een innovatiesymposium van het ziekenhuis te vertellen over het 

project en wat ik heb geleerd. Gek vind ik het, we hebben immers alleen nog maar vergaderd. Toch zeg ik 

toe. Als leerpunt noem ik dat alle uren vergaderen met mensen met een hoger uurloon dan mijzelf 

weggegooid geld zijn als mijn stethoscoop (geschatte waarde: 30 minuten vergaderen) niet aan de 

verwachtingen voldoet. In de zaal zitten ook de innovatie-managers en de Raad van Bestuur. Ze vallen bijna 

van hun stoel wanneer ik dit voor de volle zaal vertel.  



Ik weet niet of ik helemaal binnen de lijntjes ben gebleven, maar hierna ging het allemaal een stuk sneller. 

  



Zeg het 
Loes Jaspers, aios maatschappij + gezondheid, profiel infectieziektebestrijding (genomineerde top 3) 

 

“Ik hoor u niet. Ik denk dat uw geluid nog op mute staat”, hoor ik de voorzitter tegen de spreker zeggen. Ik 

dwaal af en besluit een rondje door de lobby van het congres te maken. Ik scrol langs de verschillende stands 

en eindig in de netwerklounge, waar een mede-congreslid tegen mij aan begint te chatten. Toch wel 

bijzonder, dat ik toegang heb tot bijna 200 sessies en 4.000 vakgenoten uit meer dan 100 landen, gewoon 

vanachter mijn bureau driehoog achter in het centrum van Den Haag. 

 

Schip in de storm 

Terwijl ik naar de ministerietorens staar, dwalen mijn gedachten af naar de vorige spreker. Wat is ervoor 

nodig om een nieuwe gezondheidscrisis in de toekomst te voorkomen? De spreker gebruikte de prachtige 

metafoor van het schip in de storm. Om de storm – nu de COVID-19 pandemie – te doorstaan zijn drie 

dingen nodig: een functionerend schip, een weerbare bemanning en een goede kapitein. Het schip is ons 

gezondheidssysteem, de bemanning betreft gezondere populaties en voor een kapitein hebben we medisch 

leiders nodig. Maar wat is medisch leiderschap in tijden van corona? 

 

Leiderschap op recept 

Als er iets is dat corona ons geleerd heeft, dan is het wel dat niets in de wereld zeker is. Wellicht moeten we 

daarom niet naar buiten kijken, maar naar binnen. Waar krijg je een naar onderbuikgevoel van? Waar lig je ’s 

nachts van wakker? Wanneer kijk je weg omdat wat je ziet te confronterend is om aan te zien? Daar zit de 

pijn en tegelijkertijd je kans om er iets aan te veranderen. Het recept is simpel: 

R/ Zeg het. 

S/ Eenmalig bespreken met een familielid, vriend of collega. Zo nodig herhalen. 

Je zult versteld staan hoeveel mensen hetzelfde voelen, zien of denken als jij. Medisch leiderschap hoeft dus 

niet groots en meeslepend te zijn. Om voorop in vernieuwing te blijven hoef je niet meer te doen dan naar 

binnen kijken en te zeggen wat je tegenkomt.   

 

Pijn in mijn buik 

Waar ik pijn van krijg in mijn buik? Van de misinformatie die verspreid wordt over de onveiligheid van een 

toekomstig coronavaccin. Deze misinformatie verspreidt zich sneller dan het coronavirus zelf. Terwijl het een 

feit is dat prioritering van een coronavaccin voor toelating tot de markt niet betekent dat er wordt 

ingeleverd op de kwaliteitseisen – zoals veiligheid – maar alleen dat het benodigde onderzoek en het 

goedkeuringsproces voorrang krijgen op andere geneesmiddelen.  

 

Mijn angst is dat mensen zich niet willen laten vaccineren omdat zij vanwege misinformatie twijfelen aan de 

veiligheid van een vaccin. Online en in de media krijgen voor- en tegenstanders van vaccinatie een even 

groot podium, alsof het twee gelijkwaardige uitersten zouden zijn. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat 

vaccinatie de gamechanger zal zijn waar we op hopen.   

 

Transmissie doorbreken 

Het is bekend dat het overgrote merendeel van de mensen helemaal geen extreme twijfels heeft over 

vaccinatie. Zij hebben simpelweg vragen. En zij kijken voor de antwoorden het liefst naar ons als artsen. 

 



Hier ligt een enorme kans om de transmissie van misinformatie te doorbreken: beantwoord vragen van 

familie, vrienden en patiënten. Vertel wat je weet. Dat hoeft niet op een groot podium of op sociale media, 

maar kan gewoon in je directe omgeving. En breek eens in, in een discussie op straat, in de supermarkt of de 

trein als je fabeltjes hoort. Want ook de verspreiding van juiste informatie kan via mond-op-mond reclame 

viraal gaan.  

 

Een pop-up op mijn beeldscherm trekt mijn aandacht terug naar het congres: de volgende sessie begint. Ik 

log in en hoor de voorzitter nog net zeggen: “Mag ik uw aandacht voor de volgende spreker!” 

  



Het beest 
Ragna Boerma, aios psychiatrie (genomineerde top 3) 

 

“Het is echt heel simpel,” had ze gezegd. “Het spreekt helemaal voor zich. Na vijven ben ik weg en dan moet 

je het sowieso zelf doen.”  

Ik had ijverig geknikt. Nee joh, prima. Tuurlijk, komt goed. See one, do one, teach one, toch? Zo moeilijk kan 

het niet zijn. 

 

Het is tien over vijf en ik loop het kamertje in. Kom op, je kan het, zeg ik zachtjes tegen mezelf. Ik haal diep 

adem en blaas langzaam uit. Daar staat ‘ie. Ik leg de papieren, vochtig van mijn zweethandjes, voorzichtig op 

tafel. Ik knijp mijn ogen even dicht en raak dan met trillende hand het antieke monster aan. Zachtjes 

pruttelend komt hij tot leven. Ik haal opgelucht adem, so far, so good.  

 

Eerst een nul, eerst een nul, herhaal ik de instructie van vanmiddag in mijn hoofd. Ik druk met mijn duim de 

grijze nul in. Op het schermpje komen vier sterretjes te staan. Hm. Nou ja, zal wel goed zijn. Ik druk nog een 

keer de nul in. Twee. Nul. Het beest stoot een langdurige piep uit. Daarna wordt de display zwart. Minder 

hoopvol. Heb je al eens geprobeerd om hem opnieuw aan en uit te zetten, zegt de ICT-helpdeskmedewerker 

in mijn hoofd. Een licht gezoem en gesputter. Ik toets opnieuw de cijfers in. Nu sneller achter elkaar. Ik mag 

deze keer bijna het gehele nummer intoetsen voordat dezelfde kille pieptoon klinkt en het beest opnieuw 

collabeert. Uit en weer aan. Ik leg de papieren vast klaar in het rekje bovenin. Dan toets ik nog sneller het 

nummer in, houd tegelijk met mijn andere hand de papieren vast en probeer het stapeltje voorzichtig naar 

binnen te duwen. Het beest grijpt een vel, slurpt het naar binnen en zoemt dan even tevreden. Bij pagina 

twee verslikt hij zich. Het eerste vel wordt ongeschonden aan de onderkant naar buiten gewerkt, maar het 

tweede blijft halverwege het maagdarmkanaal steken. Zacht gezoem dat langzaam over gaat in paniekerig 

gerochel. Ik reik opnieuw naar de aan/uitknop, open ergens een klep en verlos het mormel van zijn corpus 

alienum bestaande uit de tweede pagina van mijnheer H’s ontslagbrief. 

 

Na een vijfentwintig minuten durende strijd hebben uiteindelijk alle zes de pagina’s aan ontslagbrief en 

medicatievoorgeschiedenis van mijnheer H de tractus digestivus van het beest getrotseerd. Als feedback 

geeft hij me vier sterretjes en een reeks nullen op het display. Mogelijk betekent dat: ‘bestand verzonden’. 

Mogelijk ook niet. Als ik de deur van het kantoortje achter me sluit, groet hij me ter afscheid met twee korte 

piepjes en een afsluitend gebrom. 

 

Terug in de artsenkamer bel ik het ziekenhuis aan de andere kant van de stad. “Een fax? Nee, hoor, niets 

ontvangen. Kun je hem nog eens sturen?” 

Telecommunicatie in het ziekenhuis: inderdaad, voorop in vernieuwing.  

  



Voorop in vernieuwing 

Sanne de Kreij 

Op dit moment ben ik bezig met de module “Integraal Vernieuwen” voor mijn opleiding tot arts 

Maatschappij en Gezondheid. Dit lijkt mij het ideale moment voor het schrijven van dit stuk. Maar, de 

module is nog maar net gestart en ik moet eerst nog een gezondheidsprobleem bij mijn idee vinden. Dus 

voor nu laat het echte vernieuwen nog even op zich wachten… 

Een vernieuwend coschap 

Maar soms kun je meeliften op de vernieuwing van iemand anders. Een mede AIOS binnen onze GGD heeft 

eerdergenoemde module al afgesloten met het plan voor een nieuw coschap sociale geneeskunde. De 

afgelopen weken heb ik drie coassistenten online mogen begeleiden bij dit coschap. En alsof een online 

coschap nog niet vernieuwend genoeg is…  

Een vernieuwing bij de coassistenten 

De opdracht aan de coassistenten was om na vier weken een beleidsadvies te schrijven voor onze GGD over 

het thema “lage gezondheidsvaardigheden”. Ze hebben dit zeer succesvol gedaan en na vier weken lagen er 

zes volledig uitgewerkte beleidsadviezen klaar inclusief een toolkit en voorbeeldposters. Ik hoop dat ze dit 

meenemen in hun verdere carrière en dat ze de opgedane kennis zullen verspreiden.  

Vernieuwing bij mezelf 

Ik zag mezelf al wel als iemand die aandacht had voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Ik heb 

een tijd als jeugdarts in een wijk gewerkt waar veel mensen wonen met een laag opleidingsniveau en een 

lage SES. Ik probeerde te ontdekken of mensen vaardig waren in het lezen door afgekeken en zelf 

ontwikkelde trucjes, ik probeerde mijn advies daarop aan te passen. Maar van de teachback methode 

maakte ik nog maar weinig gebruik.  

Nog een vernieuwing bij mezelf 

Waarbij ik voor de start van dit coschap dacht dat ik de coassistenten kon helpen door mijn kennis en 

voorbeeldverhalen te delen en door ze aan de juiste mensen (binnen en buiten de GGD) voor te stellen, is 

het hier niet bijgebleven. Aan het einde van de derde week besefte ik me opeens dat ik dan misschien wel 

mijn consultvoering probeer aan te passen aan eventueel aanwezige lage gezondheidsvaardigheden, maar 

nog nooit heb ik het bespreekbaar gemaakt. Misschien uit schaamte, maar eigenlijk vooral uit 

onwetendheid. Onwetendheid over dat deze volgende stap ook bij mij kan liggen. En zo zie je maar weer, 

wat stilstaan bij een onderwerp kan brengen, wat het begeleiden van coassistenten kan brengen. 

Vernieuwing bij jullie als lezer 

En sta ik dan nu voorop in vernieuwing, ik denk het niet, maar via deze weg wil ik nog wel benadrukken dat 

het aantal mensen met lage gezondheidsvaardigheden hoog is. Gemiddeld 1 op de 3 Nederlanders heeft 

beperkte gezondheidsvaardigheden. En wat betekent dit dan? Gezondheidsvaardigheden zijn iemands 

vaardigheden om informatie over gezondheid te vinden, begrijpen en toepassen bij het nemen van 

beslissingen over de gezondheid. Dus wat mij betreft een onderwerp waar elke dokter meer over zou 

moeten weten. Voor wie nieuwsgierig is geworden, ik ken toevallig drie coassistenten die jullie hier meer 

over kunnen vertellen! 

 

  

 



´Van 10e wachtende in de rij naar 51.000 zorgprofessionals in de livestream.´  

Richard Supheert, arts-onderzoeker medisch onderwijs, ANIOS en medeoprichter MedischeScholing.nl  

De afgelopen maanden stond de wereld op zijn kop. Ook die van artsen. Ook die van mij. Het virus ging snel 

rond en we hadden geen tijd om de benodigde informatie te verzamelen. We werkten ons een slag in de 

rondte en probeerden zo goed mogelijk de zorg te leveren die nodig was terwijl de honger naar informatie 

groeide. Paniek.  

In korte tijd opende de GGD een landelijk noodnummer dat huisartsen konden bellen bij vragen. Tiende 

wachtende in de rij? Dan werd de verbinding automatisch verbroken, zodat je bleef zitten met je prangende 

vraag. Het paste niet in mijn hoofd dat het anno 2020 zo ging, maar het was het beste wat we hadden. 

Beroepsverenigingen en het RIVM deelden hun informatie zo snel mogelijk via (snelgroeiende) dossiers die 

je kon downloaden van hun websites. De verwarring op de werkvloer en de honger naar informatie ging 

echter door. Het was grote noodzaak dat de drie werelden van beleidsmakers, beroepsverenigingen en 

zorgverleners ‘uit de klei’ de dialoog aan gingen om zo samen tot goede plannen te komen. Maar hoe krijg je 

als jonge arts deze werelden in zo’n ontzettend korte tijd samen binnen de dynamiek van een crisis?  

Als coassistent had ik samen met Kasper Maltha, een goede vriend, een onafhankelijk zoekplatform voor 

nascholing opgericht als hobby: MedischeScholing.nl. Terwijl alle nascholingen geschrapt werden en ons 

platform leegliep, was er nog geen COVID-19 scholing. Als jonge arts wilde ook ik mijn verantwoordelijkheid 

nemen tijdens deze crisis. Was er een manier om de drie werelden meer samen te brengen? Kon ik bijdragen 

aan het voortschrijdende inzicht door praktijk, beleid en onderzoek? Er ontstond een idee.  

‘We gaan een landelijk webinar doen, per direct,’ zei ik tegen Kasper. ‘Als we 500 collega’s in de livestream 

krijgen en informeren, dan is dit geslaagd.’ Terwijl Kasper de techniek op orde maakte, hield ik me bezig met 

de inhoud, sprekers en promotie. We leenden een camera, huurden een zaaltje in een hotel en kochten een 

kastje om de livestream te verzorgen. Een paar dagen later en ruim 14.000 inschrijvingen verder: zit je daar 

met je livestreamkastje van vijf tientjes en een geleende camera... Echt top. Misschien toch te ambitieus 

geweest?  

Met samengeknepen billen heb ik het Media Park in Hilversum gebeld of ze ons konden helpen. En dat 

deden ze. Het eerste webinar trok maar liefst 51.000 zorgprofessionals. Het Nederlands Huisartsen 

Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)) wilden hierna met ons samenwerken. We 

organiseerden samen nog 7 webinars, waarbij we telkens samen met gemiddeld 18.000 collega´s per 

webinar keken hoe de COVID zorg te organiseren. Huisartsen werkzaam in ‘COVID-brandhaarden’ zoals 

Noord-Brabant kwamen aan tafel en deelden landelijk de meest recente praktische inzichten aan 

beleidsmakers en andere collega’s opdat we er allemaal van konden leren.  

Door onze voormalige ‘hobby’ MedischeScholing.nl in te zetten voor deze crisis speelden we onverwacht een 

grote rol in de landelijke informatievoorziening over COVID voor zorgprofessionals. En dat doen we nog 

steeds.  

‘De COVID-crisis is de tijd van de dwarsdenkers’, hoorde ik recent op TV. ‘Misschien ben ik ook wel een 

beetje een dwarsdenker’, dacht ik. Ik stel soms gebaande wegen ter discussie en probeer oplossingen te 

pushen. Met m’n jonge kop boven het maaiveld die na het eerste webinar wel erg veel wind moest vangen. 

Denkend dat we als ‘pas-afgestudeerde-puppy’s’ iets bij konden dragen aan zoiets groots. Dit dwars denken 

heeft gemaakt dat we nu met meerdere collega’s, beroepsverenigingen en de overheid samen strijden tegen 

COVID-19.  

Kippenvel geeft me dat: De tiende wachtende collega in de rij kan nu toch een prangende vraag kwijt. 

 



Samen voorop in vernieuwing…   

Domenique Zaunbrecher, AIOS Spoedeisende Geneeskunde – afgelopen jaar werkzaam op de SEH en IC 

 

… is een understatement terugkijkend op de afgelopen maanden.  

De kinderarts met tientallen jaren ervaring presenteert zich als arts-assistent op de Spoedeisende Hulp. 

Enige spanning is op zijn plek, geeft hij grinnikend toe, aangezien hij nu wordt geconfronteerd met een 

populatie ‘grote kinderen’, die ongevoelig blijkt voor stickers. Ook de orthopeed treedt buiten haar comfort 

zone. Gezien haar affiniteit met ethische vraagstukken wordt zij gebombardeerd tot ‘buddy’ op de 

Spoedeisende Hulp. Samen zoeken naar de mogelijkheid om een corona-patiënt met zorg naar huis te 

krijgen om te voorzien in zijn laatste wens. Het alternatief is sterven zonder dierbaren op een corona-

afdeling met een zorgzame, maar onherkenbare, verpleegkundige naast je bed. Een verpleegkundige die 

normaal gesproken op de polikliniek werkzaam is en zelden wordt geconfronteerd met stervende patiënten. 

Daarom is de psycholoog een vast lid van het team geworden en na iedere dienst is er een moment van 

reflectie. Wekelijks organiseren wij ook zo’n moment met alle SEH-artsen (in opleiding) via Zoom. 

Reflecterend op de afgelopen periode kan ik maar één conclusie trekken. De vernieuwing binnen onze 

werkwijze is indrukwekkend en het ziekenhuis werkt al een goed geoliede machine. 

Maar voor mij is het ook een periode van twijfel. “Gaat het wel met je?”. Regelmatig overkomt het me dat ik 

niet goed weet wat ik moet antwoorden op deze vraag. Ik heb het namelijk zwaar volgens mijn vrienden, de 

media versterkt deze gedachte met koppen als “De zorg wordt overspoeld” en “Einde coronacrisis niet in 

zicht”. Maar zo ervaar ik het niet als ik op de vloer sta. Hoe kan dat, vraag ik me af.   

Het is een periode die gepaard gaat met veel onzekerheid, ernstig zieke én jonge patiënten. Dat is natuurlijk 

zwaar. De gesprekken die ik met patiënten voer gaan nu net zoveel over het hier en nu als over het 

mogelijke (levens)einde. Nog nooit heb ik mensen zo snel achteruit zien gaan, met ongeloof in hun ogen als 

ik ze vertel dat we ze in slaap moeten maken. Omdat ze te snel achteruitgaan en daarom te uitgeput zullen 

raken om zelf te blijven ademen. Dat is niet niks, dus is het mijn plicht om voor deze gesprekken de tijd te 

nemen. En dit zijn zware gesprekken, zonder twijfel. 

Maar het is dragelijk. En dat komt door steun. Ik heb me namelijk nog nooit zó gesteund gevoeld door alle 

collega’s. Nog nooit werd ik in ieder opzicht zó gefaciliteerd om mijn werk goed te kunnen doen. Want als 

SEH-arts (in opleiding) heb je bewust gekozen voor een onvoorspelbaar beroep met het ontbreken van 

planbare zorg. Een onregelmatig dienstverband, waarbij je ieder moment geconfronteerd kunt worden met 

acute levensbedreigende situaties. Wij worden, meer dan andere specialismen, voorbereid op zulke 

crisissituaties. Tegelijkertijd zijn wij ook sterk afhankelijk van onze samenwerking met andere specialismen. 

En die samenwerking blijkt nu anders: waar tot voor kort interne politiek onvermijdelijk leek, binnen 

vernieuwende voorstellen, is er nu openheid. Waar ieder specialisme zijn eigen koers voer, staat nu iedereen 

voor elkaar klaar. De samenhorigheid blijkt de olie van onze machine. Taken worden verdeeld, iedereen 

houdt zich aan de afspraken en wederzijds vertrouwen is het uitgangspunt.  

Maar dan breken de zomermaanden aan en ontstaan er opnieuw veranderingen. De rust keert terug, de 

reguliere zorg kan worden hervat en geleidelijk aan keert ieder specialisme weer terug naar zijn eigen 

vertrouwde eilandje. De crisis is echter nog niet bestreden en de tweede golf is een pijnlijke bevestiging van 

dit gegeven. 

Er rest mij dan ook maar één vraag: zullen we ons samen blijven inzetten voor een goed geoliede machine? 

Kijkend naar alle vernieuwingen in de afgelopen maanden, denk ik dat onze samenhorigheid de mooiste en 

meest noodzakelijke verandering was. Ongeacht de uitdagingen die (blijven) komen, we hebben elkaar 

(nodig). 



Een uitgestoken hand 

Yoram Klazen 

“Arts zijn, is een leven vol leren”. Al vroeg in de geneeskundestudie krijg je dat te horen. Het is een lange 

carrière waarin je dankzij nieuwe kennis, ervaringen en inzichten steeds weer de taak hebt om jezelf 

opnieuw uit te vinden. Er is zelfs een kans dat de behandeling die je als gouden standaard te horen kreeg in 

de collegebanken al niet meer relevant is zodra je als anios begint. En in de steeds meer concurrerende 

wereld van de zorg begint innovatie zelfs zo belangrijk te worden dat als je niet vooroploopt in vernieuwing, 

je al gauw achterloopt in relevantie. 

Recent heb ik zo ook besloten mijzelf opnieuw uit te vinden en te vernieuwen. Waar ik begin 2020 nog een 

heel ander carrière pad voor ogen had, sta ik nu, een half jaar later aan het begin van een nieuwe weg als 

anios op de intensive care. In het kader daarvan bood mijn nieuwe ziekenhuis een training ‘omgaan met 

grensoverschrijdend gedrag’ aan. Zoals het onderwijsbureau al aangaf, een dag waar iedereen van tevoren 

tegenop ziet, maar achteraf enorm waardeert. En dat was het. Het meest intrigerende vond ik echter nog 

niet eens de training zelf, maar het verhaal van de trainer. Om de ziekenhuiswereld van zijn cursisten te 

begrijpen, besloot hij namelijk eens een dag mee te lopen met de verpleging. Zijn ervaring was iets wat 

iedere jonge dokter waarschijnlijk al na één coschap herkent. De man in kwestie had zich namelijk vol 

enthousiasme geprobeerd voor te stellen aan een arts door het uitsteken van zijn hand (toen dit nog 

normaal was), maar werd volledig genegeerd. Waarschijnlijk denkt u nu al: ‘dat hoort erbij’. En dat was ook 

wat hem werd bevestigd. De verpleegkundige met wie hij meeliep verklaarde namelijk dat hij zich hier maar 

niets van aan moest trekken, want ‘het lag niet aan hem’. Zelf hebben we deze ervaring hopelijk allemaal, 

soms na een traan, weg kunnen lachen met onze vrienden. Echter, nu ik dit zo hoorde van een 

‘buitenstaander’ raakte het iets in mij. Dat dit gedrag niet helemaal normaal is weten we eigenlijk wel, maar 

dat het nog altijd gebeurd en zelfs door ons wordt gerechtvaardigd, dat is eigenlijk best vreemd. 

Bij innovatie denken we vaak aan technologie en niet zo snel aan gedrag. Medische opleidingen hebben de 

laatste jaren veel geïnvesteerd in omgaan met grensoverschrijdend gedrag, zoals met deze training, maar we 

vergeten wel eens dat vervelend gedrag ook van collega’s kan komen. Waar we onze communicatie met 

patiënten steeds bewust verbeteren, kunnen we ook ons gedrag naar elkaar bewust innoveren. In deze 

roerige coronatijden hebben we elkaar namelijk des te meer nodig. Verpleegkundigen die tien jaar niet meer 

in de kliniek hebben gestaan en medisch studenten die nog geen coschap hebben gelopen springen aan alle 

kanten bij. Het is namelijk alle hens aan dek en in de toekomst willen we die mensen het liefst ook aan dek 

houden. Daarvoor moeten we het uitdagend én werkbaar zien te houden. Fysiek mogen we dan geen 

handen meer schudden, juist dit is het moment om elkaar de denkbeeldige hand te reiken en deze niet te 

negeren, maar te waarderen. Bij het vak komt veel stress kijken en de verwachtingen vanuit de maatschappij 

zijn torenhoog, hoger dan bij andere beroepen. Dat haalt niet altijd het beste in ons naar boven. Maar zolang 

we elkaar blijven erkennen en waarderen, ongeacht of je onderaan of bovenaan de ladder staat, kunnen we 

allemaal blijven genieten van ons vak. En zolang we genieten van wat we doen, kunnen we elke dag weer 

vooropgaan in onze gezamenlijke vernieuwing.  


