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Alle rechten voorbehouden. Artikelen geven de 
mening weer van auteurs en niet noodzakelijkerwijs 
van De Jonge Specialist. Niets uit dit magazine  
mag openbaar worden gemaakt door middel van 
druk, microfilm of welke wijze dan ook, zonder 
toestemming van de uitgever.

H et is al vaak gezegd, maar 2020 is voor iedereen op z’n zachtst gezegd 
een gek jaar geweest. Alles wat je gewend was te doen, kon opeens 

niet meer op die manier of wanneer je dat zelf wilde. Een groot deel van 
jullie heeft direct in de frontlinie gewerkt, werk verricht dat totaal uit je 
comfort zone was: directe COVID-zorg leveren of ineens op onbekende 
andere afdelingen bijspringen. Dit heeft veel van iedereen gevraagd, en 
doet het nog steeds. Het mooiste van het alles vond ik dat we het samen 
deden, specialisten, verpleegkundigen, anios, aios en arts-onderzoekers, 
het was voor ons allemaal nieuw. Die saamhorigheid mist nog wel eens in 
het normale werk.

De COVID-crisis staat voor mij voor de handen uit de mouwen steken en 
een ander helpen. Doen waar je als arts voor bent opgeleid. Samen helpen 
we mensen vanuit onze intrinsieke motivatie, bevlogenheid en passie voor 
het vak.
Uit onze landelijke enquête bleek dat 98% van jullie trots is op het artsen-
vak. Jonge artsen zijn bovengemiddeld bevlogen. Dat is wat we moeten 
koesteren, iets dat ons vak zo speciaal maakt en de patiëntenzorg uniek en 
succesvol maakt. In 2021 gaan we dan ook weer verder met  
Zin in Zorg, waarin we samen met de LAD, VvAA en LOVAH jonge artsen 
willen inspireren en projecten opzetten die het werkplezier verhogen.
 
Mijn goede voornemen als nieuwe voorzitter van De Jonge Specialist 
is me in te zetten voor het behoud van jullie bevlogenheid en werkplezier 
en deze waar mogelijk te vergroten. Samen met mijn nieuwe bestuur, de 
goede ondersteuning vanuit ons bureau en met jullie hulp gaan we ons 
hard maken voor verlaging van de werkdruk, roosters die kloppen en je 
voldoende rusttijden geven, de registratie van overuren en compensatie 
hiervan en verbetering van de opvang bij uitval van een collega uit de 
assistentengroep. We willen ervoor zorgen dat je tijd hebt voor je patiënten, 
maar ook voor je gezin en vrienden.

Daarnaast zie ik dat de supervisie op een aantal plekken in het land nog 
beter kan, en we willen dat supervisoren altijd laagdrempelig beschikbaar 
zijn ten behoeve van jouw opleiding en de patiëntenzorg. Als laatste op 
mijn wensenlijst staat het verbeteren van jullie kans op een baan als jonge 
klare specialist. Want zonder een goed perspectief is het bijna onmogelijk je 
werkplezier en bevlogenheid te houden. 
 
Wat zijn jouw ideeën voor 2021? Sluiten ze aan bij die van mij en van 
De Jonge Specialist? Kom ons dan helpen! Wij zijn altijd op zoek naar 
enthousiaste a(n)ios die samen met ons de opleiding, de arbeids-
voorwaarden, de gezondheid en werkplezier van onze achterban willen 
verbeteren. 

EEN BEVLOGEN 2021

STEFFI ROMBOUTS
VOORZITTER DJS EN AIOS OOGHEELKUNDE 

V
o
o
r
w
o
o
r
d
 

MAART 2021

 VOORWOORD / 3

B
E

E
LD

 C
O

V
E

R
 IS

TO
C

K



I N HOUD

Cardioloog én kookboek- 
schrijfster Annemieke  
Jansen adviseert de  
mediterrane leefstijl aan 
haar patiënten.

Bevlogen gynaecoloog 
Mieke Kerkhof vertelt over  
de bijzondere momenten 
die we als arts in de  
kliniek mogen meemaken.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?  

   f acebook.com/jongespecialist

     @jongespecialist

    linkedin.com/company/de-jonge-specialist/

   De Jonge Specialist

   dejongespecialist        #dejongespecialist

In 2019 startte het  
Diakonessenhuis met  
een coachingstraject  
voor anios. Hoe zijn de 
resultaten?

Met een paar kleine  
aanpassingen in je  
dagelijks leven verklein  
jij je CO2  footprint én  
leef je ondertussen  
stukken gezonder.

InterviewInterview

Social media
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Het aantal startende medisch specialisten, ook wel  
jonge klaren genoemd, dat drie jaar na de opleiding  
nog steeds geen vast contract heeft, loopt op.

Flight surgeon Maybritt Kuypers geeft  
medische begeleiding aan astronauten 
bij de European Space Agency (ESA). 
Vanaf de selectieprocedure tot aan de 
ruimtereis, de ruimtewandelingen en de  
uiteindelijke landing terug op aarde.

Oogopslag: nieuws & feitjes

Ruimtevaartgeneeskunde

Blijvend bevlogen

Coaching in het  
Diakonessenhuis

Omgaan met huiselijk  
geweld

Persoonlijke begeleiding 
voor basisartsen

Jonge klare in nood!

Medische hypnose

Zelftest bevlogenheid

Mediterrane leefstijl

Een klacht, en dan?

Groener werken

Buiten de lijntjes kleuren

Bekentenis van een jonge 
klare

Positieve gezondheid

Column 'de eeuwige anios'

Column Fardou Heida
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‘Vroeger hadden  
                we deze onzin  
       allemaal nog niet’
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ANNE KOPPELAAR
BESTUURSLID DJS (PR), 
AIOS CARDIOLOGIE

Heb je goede ideeën? Of denk je, dit mis ik écht bij De Jonge Specialist? Schroom dan niet om contact 
op te nemen. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste ambassadeurs van positiviteit en verandering!

Met enthousiasme, doorzettings-
vermogen en passie verover je de wereld!  
Bij wijze van spreken dan natuurlijk hè. 
Met deze gedachte probeer ik elke dag een 
vliegende start te maken. Als aios cardiologie 
word ik dagelijks uitgedaagd om me op 
meerdere vlakken te ontwikkelen: acuut 
de juiste beslissing nemen, prioriteren en 
samenwerken. Als 27-jarige aios word ik 
soms het ‘groentje’ genoemd, maar dat is 
niet wat ik inhoudelijk wil uitstralen. Er heeft 
altijd een innerlijke drive naar vernieuwing, 
verbetering en verandering in gezeten. Streven 
naar perfectie. Op elke werkplek waar ik ben 
geweest probeer ik respectvol maar zeker ook 
kritisch te zijn naar dingen die beter kunnen 
en sta ik bekend om mijn alom onuitputtelijke 
enthousiasme voor nieuwe positieve ideeën.  

Recent ben ik aangenomen als bestuurslid 
bij De Jonge Specialist met de portefeuille PR. 
Met grootse plannen en wederom ongeremd 
enthousiasme begin je dan aan de taak die 
je te wachten staat. Maar wat behelst PR 
dan allemaal? Nou dat wist ik dus ook niet 
precies; het blijkt veel breder dan ik vooraf had 
gedacht. Voor ik het wist werden we gevraagd 
voor een interview door de NOS en een live 
radioprogramma. Concreet gaat het om het 

•  Zelfzorg voor de jonge dokter  
Froukje Verdam

Dokters zijn enorm betrokken en 
bevlogen. Ze maken lange dagen 
in een hiërarchische, veeleisende 
omgeving. Juist als jonge zorg-
professional wil je je hoofd koel 
houden en duurzaam dokteren 
met een warm hart. Om goed 
voor je patiënten te kunnen zor-
gen, is het van belang eerst goed 
voor jezelf te zorgen.

Dit handzame boek van Froukje 
Verdam, KNO-arts, coach en 
eigenaar van het bedrijf ‘Zorg 
voor de dokter’ helpt je om te 
ontdekken wat jij in je vak echt 
van waarde vindt en hoe je veer-
kracht ontwikkelt om met plezier 
naar je werk te blijven gaan. 

•  Bevlogenheid 
KoffieCo 

Wat is bevlogenheid eigenlijk  
en hoe zorg je dat je het kan op-
wekken of behouden in hetgeen 
je doet? Dit onderwerp komt aan 
bod in een gesprek met Dr. Bert 
Arets, een toegewijde kinderarts 
die zich inzet voor burn-out 
onder studenten en onderzoekt 
of bevlogenheid beschermend 
kan werken. Volgens hem gaat 
er in iedere student en arts een 
bepaalde mate van bevlogenheid 
schuil maar kan dit in sommige 
gevallen ondergesneeuwd zijn 
waardoor je het plezier in het vak 
kan verliezen. Hij introduceert de 
term ‘bevlogenheidslekkage’ en 
geeft een aantal praktische tips 
om dit tegen te gaan. 

•  De Ben Tiggelaar Podcast 
Ben Tiggelaar

Schrijver en gedragsweten- 
schapper Ben Tiggelaar spreekt 
inspirerende gasten over  
persoonlijk leiderschap, effectief 
werkgedrag en de balans tussen 
werk en privé. Verplichte kost 
voor elke professional! Elke twee 
weken, woensdag om 16:00 uur 
online. In een aflevering met  
Jessica van Wingerden, hoog- 
leraar en auteur, wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan bevlogen-
heid. Hoe blijf je energiek en 
bevlogen in je werk? Met prakti-
sche tips over: nieuwsgierigheid, 
betekenis en gezond leven. 

beheren van de socials en het coördineren van 
het DJS Magazine, tot de visie en branding 
van de organisatie bedenken en het sturen en 
organiseren van evenementen en congressen. 
En natuurlijk het onderhouden van contact 
met verschillende stakeholders. Heb je 
daar dan ervaring mee, vragen mensen mij 
weleens? Nee. Nog nooit gedaan. Dat betekent 
echter niet dat je het niet tot een succes kunt 
brengen. Zolang je gelooft in wat je doet en 
je je energie en passie er in steekt en stug 
volhoudt, kun je meer bereiken dan je denkt. 

Ik geloof dat iedereen een innerlijke drive 
naar verbetering en vernieuwing in zich 
heeft. Laten we met vereende krachten, ons 
enthousiasme, doorzettingsvermogen en 
de passie voor ons vak, de medische wereld 
veroveren en streven naar een duurzame, 
innovatieve en mooie toekomst! 
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Ambassadeur

Als aios cardiologie word ik dagelijks 
uitgedaagd om me op meerdere vlakken 
te ontwikkelen: acuut de juiste beslissing 
nemen, prioriteren en samenwerken

Kort nieuws & feitjes

GEZOND EN VEILIG WERKEN ENQUÊTE 
Werkdruk en compensatie, opleidingsklimaat- en omstandigheden, 
begeleiding in patiëntenzorg, persoonlijke omstandigheden en 
psychologische arbeidsbelasting, re-integratie na uitval en ongewenst 
gedrag op de werkvloer. Allemaal onderwerpen die aan bod kwamen 
in de Gezond en Veilig werken enquête van 2020. 

De resultaten van de enquête werden in december gepubliceerd, en 
zijn op onze website te bekijken. Daarna hebben we een start gemaakt 
met het opstellen van structurele oplossingen. 

Heb jij opmerkingen of ideeën naar aanleiding van het onderzoek, 
neem dan contact met ons op via info@dejongespecialist.nl.

Kwaliteit opleiding

vindt dat de kwaliteit van 
de opleiding ten slechte is 

veranderd
door COVID-19

67,5%

Gemiddeld aantal overuren 
dat geen compensatie 

krijgt

Overuren

geen compensatie

weet het niet

4,6%

78%
LEESTIP

LUISTERTIP

OPROEP! WIN-ACTIE

ENQUÊTE

LUISTERTIP

COLUMNIST GEZOCHT
Voor het magazine zijn we op zoek naar 
enthousiaste anios die het leuk vinden 
om een column te schrijven voor het 
DJS-magazine. Ken of ben jij iemand 
met affiniteit voor schrijven? En kun je 
een interessant verhaal vertellen? Dan 
zijn we op zoek naar jou!
          
       

  info@dejongespecialist.nl
 

Kookboek winnen? Hou onze socials  
in de gaten en reply met een leuk  
recept uit eigen keuken. Wie weet  
ontvang jij het  
kookboek thuis!

> zie ook p.23
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TEKST: DESIREE VAN DEN HONDEL 
AIOS CHIRURGIE

Maybritt Kuypers, flight surgeon bij de European Space Agency  
(ESA), geeft medische begeleiding aan astronauten vanaf de  

selectieprocedure tot aan de ruimtereis, de ruimtewandelingen en de  
uiteindelijke landing op aarde.

ULTIEME
BEVLOGENHEID

K uypers is SEH-arts en al 
ruim vijf jaar aan het werk 
als flight surgeon bij de 
ESA. Het is heel divers 

werk, vertelt ze. “Ik ben de arts voor 
de astronauten. Het is een bijzondere 
groep mensen die zich in een bijzon-
dere omgeving begeeft. Wij voeren de 
keuringen uit, begeleiden de astronau-
ten bij hun training en wanneer zij in 
de ruimte zijn, en vangen ze natuurlijk 
op als ze weer terug zijn op de aarde.” 

SELECTIEPROCEDURE
De selectieprocedure voor nieuwe 
astronauten vindt slechts één keer per 
tien jaar plaats. Er zijn altijd veel aan-
meldingen. Kuypers en haar collega’s 

Kazachstan. “Dit is een hele bijzon-
dere omgeving, het lijkt net of je je in 
een jaren ’50 museum bevindt. Ik heb 
daar bij de lancering ook Valentina 
Tereshkova mogen ontmoeten, één 
van mijn idolen. Zij ging in 1963 als 
eerste vrouw op een ruimtevaartmis-
sie en is dus een grote naam binnen  
de ruimtevaart. Ondanks dat de  
apparatuur in dat centrum verouderd 
lijkt, gaat er elke drie tot zes maan-
den een raket de ruimte in. Het is een 
emotionele ervaring als de astronaut 
waar je een lange periode zo nauw 
mee hebt samengewerkt de ruimte in 
wordt geschoten.”

EFFECT OP HET LICHAAM
“In de tijd dat de astronauten in de 
ruimte zijn hebben ze wekelijks een 
videoconsult. Dit is vergelijkbaar 
met de huisartsengeneeskunde.” De 
eerste week hebben veel astronauten 
last van space motion sickness. Het 
lichaam moet zich aanpassen aan 
de gewichtloosheid (denk aan het 
evenwichtsorgaan), en die aanpassing 
gaat gepaard met klachten, zoals 
misselijkheid en lage rugpijn. Dit 

verrichten een deel van die selectie-
procedure. “Wij doen bij de selectie 
een uitgebreide medische keuring, 
en daarna een jaarlijkse medische 
keuring. We willen natuurlijk zeker 
weten dat de astronauten gezond de 
ruimte in gaan, algemeen fit zijn en 
dus geen chronische ziekte hebben. 
Daarnaast moeten ze ook fysiek in 
de capsule passen. Zo kon vroeger de 
lengte een probleem zijn, maar met de 
nieuwere SpaceX capsules speelt dit 
een minder grote rol.” 

TRAINING
Wanneer ze geselecteerd zijn worden 
de nieuwe astronauten zo’n twee tot 
drie jaar getraind. Kuypers: “Wij ge-
ven een onderdeel van deze training: 
medische vaardigheden. We leren ze 
de ABCDE-methode, reanimeren, 
en ook spoedechografie. Als er iets 
is moeten ze iemand kunnen stabili-
seren en terugsturen naar de aarde. 
Afhankelijk van waar de International 
Space Station (ISS) zich bevindt en 
waar de capsule kan landen, kan het 
wel een tot twee dagen duren voordat 
de astronaut terug is op aarde. Verder 
trainen we de astronauten om te 
overleven in extreme omstandighe-
den, bijvoorbeeld voor als ze niet op 
de goede plek landen. Hierbij moet 
je denken aan sea survival en winter 

trekt snel weer bij. Kuypers ver-
telt: “Door de afwezigheid van de 
zwaartekracht ontstaan fluid shifts, 
daarbij kan oedeem van het gezicht 
en een verkouden gevoel ontstaan. 
Omdat er nog geen artificial gravity 
opties zijn, bestaat er momenteel 
maar één optie om het vaatstelsel een 
beetje te trainen: lower body negative 
pressure. Dat is een soort vacuüm-
broek die ook wel gekscherend the 
pant that sucks wordt genoemd. Het 
pak komt tot en met de middel en 
trekt door het vacuüm het bloed naar 
de benen.” Verder is er verlies van 
spiermassa waarbij atrofie ontstaat 
van met name de rug- en beenspie-
ren. Ook de botdichtheid neemt af, 
met ongeveer 1% per maand. Om 
dit te beperken moeten astronauten 
ongeveer twee uur per dag sporten 
wanneer zij in de ruimte zijn. Bijvoor-
beeld op een loopband met bungee, 
een fiets zonder zadel en een fitness- 

survival-trainingen.” Verder krijgen 
astronauten trainingen met de cen-
trifuge , duiktrainingen om gewicht-
loosheid te simuleren en ruimtewan-
delingen te oefenen. 
 
Tijdens een missie worden flight 
surgeons meestal gekoppeld aan een 
astronaut. De ESA telt momenteel 
vijf flight surgeons en acht actieve 
astronauten. Voordat de astronauten 
de ruimte in gaan, moeten ze eerst in 
quarantaine. “Ik was gekoppeld aan 
Alexander Gerst en ging samen met 
hem in quarantaine in Baikonur, Ka-
zachstan, omdat hij met de Russische 
Soyuz gelanceerd werd. Dat is deels 
omdat we niet willen dat de astronaut 
ziek wordt in zijn eerste weken in de 
ruimte. Enerzijds omdat het oncom-
fortabel is voor de astronaut, maar 
ook omdat alle minuten in de ruimte 
kostbaar zijn. De astronauten hebben 
een drukke agenda vol met experi-
menten. Daarnaast willen we ook de 
astronauten die al aanwezig zijn in de 
ISS beschermen. Ruimtemissies duren 
ongeveer zes maanden, en tijdens deze 
periode worden ze niet blootgesteld 
aan nieuwe virussen. Daarbij wordt 
het immuunsysteem fragieler door de 
gewichtloosheid en straling.” 
Het quarantaine-centrum (of: kosmo-
nautenhotel) bevindt zich in Baikonur, 

apparaat dat op vacuümcilinders 
werkt in plaats van gewichten. 

RUIMTEWANDELING
Een ruimtewandeling is bijzonder 
risicovol en wordt daardoor zorgvul-
dig gepland. Kuypers en haar collega’s 
hebben daarbij een belangrijke rol. 
“Er kan van alles gebeuren tijdens een 
ruimtewandeling. Je moet je bedenken 
dat je geen gewicht hebt, maar wel 
massa. Zo kan er schade ontstaan aan 
het ruimtepak door scherpe randjes of 
micrometeorieten, of zelfs traumatisch 
letsel aan de astronaut. Wij monitoren 
de consumables: zuurstof, druk, maar 
ook temperatuur, CO2 concentratie, 
hartslag enzovoort. Om snel te kun-
nen ingrijpen als er iets gebeurt, zitten 
wij tijdens elke ruimtewandeling in 
de Mission Control Center Houston 
vlak naast de flight director. Deze 
neemt de uiteindelijke beslissing of 
een wandeling of missie moet worden 
afgebroken. Zo was er een ESA- 
astronaut die een waterlek kreeg in 
zijn pak, wat ophoopte in zijn helm. 
In de ruimte kleeft water aan je li-
chaam door cohesie en vormt het een 
soort ‘blob’. Hij heeft het net op tijd 
terug gered door heel koelbloedig te 
blijven en door heel veel training wist 
hij de sluis terug te vinden terwijl het 
water zijn ogen en neus bedekte.”

 Centrifuge in Wright-Patterson Airforce Base met de crew die in april de ruimte ingaat,  
 waaronder een europeaan met Spacex. (Kuypers 2e van links) 

 Kuypers op winter survival in  
 Rusland bij Sterrenstad 

 Telemedicine met het ISS in het 
 European Astronaut Center in Keulen

 Landing van Alexander Gerst  
 in Kazakhstan 

 Ruimtevaartgeneeskunde 

‘Tijdens een missie  
worden flight surgeons 

gekoppeld aan 
een astronaut’
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LANDING
“Eén van de meest bijzondere mo-
menten van mijn werk is toch wel de 
landing,” vertelt Kuypers enthousiast. 
“De landingsplaats kan vrij precies 
worden uitgerekend, daardoor zijn we 
snel ter plaatse. Een half jaar nadat 
ik Alex de ruimte in had zien gaan, 
kwamen we in een Russische heli-
kopter aan op de landingsplaats, een 
steppe in the middle of nowhere in de 
sneeuw. We renden naar de capsule 
die net uit de ruimte was gevallen. 
De capsule was nog heet, smeulend 
en helemaal verbrand aan de buiten-
kant. We zetten een trappetje tegen de 
buitenkant, haalden de deksel eraf en 
tilden Alex uit de capsule en droegen 
hem naar de medische tent. Naast dat 
je medisch moet handelen - een lan-
ding is toch wel te vergelijken met een 
klein auto-ongeval - is dit een heel bij-
zonder moment. We waren de eerste 
personen die Alex zag toen hij weer 
op aarde was, en dit na een intensieve 
begeleiding. Je ontwikkelt echt een 
vertrouwensband met elkaar.” Na de 
acute opvang gaan de astronauten een 
revalidatietraject in met artsen, fysio-
therapeuten en sportdeskundigen.

SPACE BUG
Kuypers wilde van jongs af aan al iets 
met de ruimtevaart doen. Tijdens haar 
coschappen kwam dit weer boven-
drijven en koos zij ervoor om haar 
keuze-coschap bij de luchtmacht te 
lopen. Hierbij deed zij onderzoek bij 
TNO naar effecten van G-krachten 
op het evenwichtsorgaan. Ze werd 
SEH-arts en deed een fellowship in 
wilderness medicine. Wat er precies 
zo fascinerend is aan de ruimtevaart is 
lastig onder woorden te brengen. “Ik 
heb van kinds af aan last van de space 
bug. Ik vind het enorm fascinerend 
dat mensen naar de ruimte gaan en 
wat het met het lichaam doet.” Op de 
vraag of ze zelf ook de ruimte in zou 
willen, moet ze lachen. “Die vraag 
wordt wel vaker gesteld. Ja natuurlijk 
zou ik het geweldig vinden om zelf 
ook de ruimte in te gaan. Het lijkt 
me fantastisch om de aarde vanuit 
een ander oogpunt te zien, dat je ziet 
dat alles één geheel is, hoe kwetsbaar 
het is. Je ontdekt een nieuw frontier. 
Ook de gewichtloosheid lijkt mij een 
geweldige ervaring.” 

TOEKOMST
Eén van de grote projecten die nu in 
ontwikkeling zijn in de ruimtevaart, 
zijn maanmissies. Vanuit de NASA 
en ESA en in samenwerking met nog 
een aantal landen wordt de Gateway 
ontwikkeld, een ruimtestation dat om 
de maan zal cirkelen. 
Kuypers: “De Gateway is een heel 
nieuw wetenschapsplatform en 
brengt ook veel uitdagingen met zich 
mee. Hiermee kunnen we de maan 
verder onderzoeken en hebben we de 
mogelijkheid om de maan als tussen-
basis te gebruiken voor nog verdere 
ruimtemissies om ons zonnestelsel 
te verkennen. Dit is iets wat wij nog 
gaan meemaken!” De voorlopige 
planning is dat er in 2024 weer  
nieuwe boots on the moon komen. 

SPACE VIEW VOOR AIOS
Wat wil ze aios meegeven? Kuy-
pers: “Door de vormgeving van de 
opleiding is er weinig mogelijkheid 
om buiten je eigen horizon te kijken. 
Er is zoveel meer dan de ‘klassieke 
beroepen’ zoals chirurg of huisarts. 
Je kunt je beroep overal ter wereld 
uitoefenen, zelfs in de ruimte. Ik 
denk dat artsen zich de tijd moeten 
gunnen om zich buiten de gebaande 
paden te oriënteren. Doe eens een 
stage op een gekke plek, in een ander 
land, iets wat buiten de scope van het 
ziekenhuis valt. Er is nog zoveel meer 
mogelijk buiten de conventionele 
geneeskunde! Stippel je eigen pad uit. 
Neem eens een space view, bekijk het 
grotere plaatje!”

 Extra Vehicular Activity (EVA) support vanuit 
 het Mission Control Center in Houston 

 Met ESA-astronaut Matthias Maurer voor zijn training in het  
 neutral buoyancy lab in Houston 

 Met Valentina Tereshkova, de eerste vrouw  
 in de ruimte, bij de lancering in Baikonur 

 ‘Je kunt je beroep 
overal ter wereld  

uitoefenen, zelfs in  
de ruimte’

Wist Diederik Gommers toen hij aan geneeskunde begon, dat hij dertig jaar later  
een IC-afdeling zou leiden? En had Marcel Levi ooit gedacht dat hij tijdens een pandemie  

vijf Londense ziekenhuizen zou aansturen? Nieuwsgierig naar hun loopbaankeuzes?  
Neem dan deel aan ons digitale basisartsencongres Van Co tot Pro. Naast een interessant 

plenair programma kun je twee korte workshops volgen, zodat je optimaal voorbereid met je 
artsenloopbaan start.

WANNEER?
Zaterdag 10 april 
09:45 – 13:00 uur

HOE?
Via Zoom

VOOR WIE?
Het basisartsencongres is speciaal bedoeld voor geneeskundestudenten  
die bijna of net klaar zijn met hun opleiding en voor startende anios en 
arts-onderzoekers. 

PRIJS
Deelname kost slechts 20 euro (inclusief een leuk welkomstpakket) voor 
leden van De Jonge Specialist/de LAD. Niet-leden betalen 50 euro.

PROGRAMMA
Is het zinvol om te promoveren? Wat zijn 
do’s en don’ts als je gaat solliciteren? En hoe 
bereid je je optimaal voor op een nachtdienst? 
Over deze en nog veel meer andere onder-
werpen kun je workshops volgen. Ook staan 
er diverse lezingen op het programma van 
artsen die nuttige tips voor je hebben. 

MEER WETEN EN AANMELDEN?
basisartsencongres.yellenge.nl

Basisartsencongres
 van co tot pro 

zaterdag 10 april 2021

Mis het niet!

MAART 2021
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TEKST: FARDOU HEIDA 
AIOS GYNAECOLOGIE

Mieke Kerkhof is gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis  
én succesvol schrijver van boeken en columns. Ze vertelt over  
bevlogenheid en de bijzondere momenten die we als arts in de  
kliniek mogen meemaken.

‘Nog steeds een 
prachtig vak’

Je bent een bezige bij. Ben je ook 
een bevlogen dokter?
“Beetje opschepperig om dit van jezelf 
te zeggen, maar ik denk van wel. Ik 
ben al 23 jaar gynaecoloog en vind 
het elke dag nog steeds een prach-
tig vak. De verveling is nog nooit 
toegeslagen omdat het vak altijd 
weer wat anders biedt. Je moet het vak 
eigenlijk zien als een tuin vol mogelijk-
heden waarin je je maximaal inzet, affectief 
communiceert en oprecht geïnteresseerd bent in 
de patiënt die voor je zit. Nee dat heb ik niet zelf be-
dacht, het is een quote van Jozien Bensing, hoogleraar 
gezondheidspyschologie. Het is één van mijn favoriete 
werkwijsheden: het maakt je dag namelijk veel leuker!
Mijn tip: vraag eens door naar de achtergrond van 
patiënten, verdiep je in hun leven. Het gaat je heerlij-
ke communicatie opleveren. En laten we eerlijk zijn, 
we hebben toch ook een bijzonder vak? Zoals Lieve 
Christiaens, gynaecoloog in Utrecht terecht zei: ‘Wat 
patiënten ons binnen vijf minuten toevertrouwen in 
de spreekkamer zeggen wij pas als we stomdronken 
zijn in de kroeg.’ Dat maakt het vak toch elke dag 
weer uniek?! 
Bevlogenheid zie ik als iets extra’s doen voor je patiënt. 
Dit kost veel tijd en energie, maar ik heb hier volledig 
de tijd voor aangezien ik geen kinderen heb. En zoals 
gezegd, ik geniet er ook dagelijks weer van. Collega’s 
vragen wel eens ‘hoe kan het nou dat jij al die anekdo-
tes meemaakt en wij niet?’ Ik denk dat dit komt door 
mijn zintuigelijke antenne iedere dag maximaal uit te 
schuiven. Om alles te observeren wat me ontroert.”

Hoe zie je de bevlogenheid van 
de jonge dokters om je heen?
“Ik vind het heerlijk om met assisten-
ten te werken. Het is natuurlijk een 
luxe, maar daarnaast geven ze je ook 
een verjongingskuur door sprankelen-
de vragen en hun moderne kijk op een 
casus. Dit draagt zeker bij aan mijn 
eigen bevlogenheid. Om mij heen zie 
ik alleen maar bevlogen jonge dokters. 
Ik heb enorm veel respect voor hen; 
ze zijn druk bezig met hun gezin maar 
ook altijd weer op tijd in de kliniek 
om presentaties te geven, besprekin-
gen voor te bereiden en de kliniek te 
regelen. Ik geef mijn arts-assistenten 
dan ook veel complimenten. Maar ja, 
ik heb ooit een beoordeling van de as-
sistenten gehad ‘De beoordelingen van 
Kerkhof zijn aan inflatie onderhevig, 
ze geeft gewoon teveel complimenten.’ 
Maar ik vind oprecht dat ze het gewel-
dig doen!”

Veel jonge dokters denken soms 
aan stoppen met de opleiding. 
Heb je vroeger ook getwijfeld?
“Uitermate zonde! Er is zo’n grote 
investering aan vooraf gegaan. Pro-
motie, (meerdere keren) solliciteren, 
lange dagen werken. Het probleem zit 
mijns inziens in het gebrek aan regie in 
het huidige systeem en/of de begelei-
ding van supervisoren. Je moet geen 
concessies doen aan je eigen ideeën 
over het werk. Het mag niet zo zijn 
dat het systeem je kapot kan maken. 
De sleutel is dan: begrenzen!
Nu lijkt het alsof mij dat allemaal 
gemakkelijk is afgegaan, maar ook ik 
heb destijds getwijfeld aan de oplei-
ding. Het perifere deel was geweldig, 

maar het academische deel was één 
grote ramp. Ik kan wel zeggen een 
zwarte bladzijde uit mijn leven. De 
assistenten kregen nooit positieve 
feedback, er liepen alleen maar nega-
tieve rolmodellen rond. Als ik bij de 
overdracht een fluxus van drie liter 
moest overdragen kreeg ik al buik-
pijn. Het was voor mij een angstige 
periode, maar ik was ook een ‘watje’! 
Ik had meer voor mezelf moeten op-
komen, maar dat durfde ik niet.” 

Is dat de reden waarom je nu 
zoveel complimenten uitdeelt 
aan de assistenten?
“Zeker! Maar mijn complimenten 
zijn heel oprecht. Ook wil ik mee-
geven hoe het niet moet. Ik ben de 
opleider voor de coassistenten in  
Den Bosch en ik wil ze echt mee- 
geven dat er ruimte voor ze is. Verder 
ben ik de voorzitter van de Lief en 
Leed Commissie; de sfeer in een team 
is ontzettend belangrijk en je moet 
voortdurend aan elkaar denken.” 

Het éénrichtingsverkeer in  
het interview wordt kort door-
broken. “Ben jij gepromoveerd?” 
Ja, hoezo….?
“Ja ik vind dat zo knap, die effort! 
Het traject dat de huidige assistenten 
hebben afgelegd om in opleiding te 
komen is indrukwekkend. Ik heb het 
niet doen van een promotie altijd als 

Raak jij je bevlogenheid nooit kwijt?
“Natuurlijk, vooral als het druk is! 

Momenten waarvoor je niet even kunt 
opladen. Het krijgen van een klacht, 
of nog vervelender een tuchtklacht. 
De realiteit is dat elk vak zijn keerzij-
de heeft. Er komt echter altijd weer 
een mooi moment voorbij, zoals een 

prachtige bevalling of het intensief 
begeleiden van een stel bij wie pas een 

vruchtdood is ontdekt. Maar voor mij is de 
zin van het leven het delen van alle vormen van 

emoties. De emoties raken me. Eén van de redenen 
waarom ik alle anekdotes opschrijf in mijn lunchpauze, 
heerlijke ontspanning is dat.”

Hakt een tuchtklacht er niet behoorlijk in?
“Zeker, het blijft een uitdaging. Vooral ons vak, de 
gynaecologie, is vaak aan de beurt als het om klach-
ten gaat. Vier keer heb ik te maken gehad met een 
tuchtklacht. Mijn methode om er mee te dealen is om 
een fictieve fanclub in mijn hoofd te maken. Alle pa-
tiënten die ‘fan’ van mij zijn, vertellen me dat ik wel 
een goeie dokter ben. Ook die ene patiënt die me on-
langs nog een kaartje heeft gestuurd met ‘zonder jou 
had ik niet kunnen bevallen!’. Die ene boze patiënt 
heeft niet het recht om mijn goede zorgen voor andere 
patiënten te verpesten en deze persoon mag ook zeker 
niet mijn bevlogenheid afpakken.”

een grote handicap ervaren. Tegen-
woordig kan ik met dat gevoel wat 
beter omgaan. Ik vraag nu wel eens 
plagerig aan mijn collega’s: ‘Heeft 
jouw proefschrift al een vijftiende 
druk?’”

Heb je tips voor de jonge  
dokters van nu?
“Zeker. De belangrijkste tip, mogelijk 
een open deur, is dat je zelf de regie 
moet houden in dit ‘verschrikkelijke’ 
systeem, laat je niet door het systeem 
wegzetten. Het systeem dwingt je in 
een bepaald keurslijf waarin het sys-
teem vindt dat je moet blijven zitten 
en dat heel veel dingen moeten. Als je 
daarin meegaat wordt het ontzettend 
moeilijk om je werk vol te houden en 
kan je burn-out raken. 
Daarnaast heb ik een boekentip: 
Anne de Jong, De Geluksroute. 
Ik had het boek graag veel eerder 
gelezen. Ook dit gaat over zelf de 
regie houden. Je kunt kiezen: of zelf 
de regie houden, of op het ongeluks-
pad komen en dan handel je op je 
reflexen. En ook belangrijk: wees 
jezelf. Zet geen masker op, knik niet 
altijd ja-en-amen, en probeer niet de 
superman/superwoman te spelen. 
Doe datgene waar je energie van 
krijgt en houdt.”  

‘ Je moet het vak zien als 
een tuin vol mogelijkheden’ 

Beroep
Gynaecoloog
Nevenactiviteiten
opleider coassistenten,  
voorzitter Commissie Lief & Leed
Passie
schrijven
Auteur van
Tussen gemak en genoegen, 
Even ontspannen mevrouw,  
Klaar is Kees.
Columnist bij
NTOG, en Ik-jes voor NRC  
Handelsblad, Brabants Dagblad, 
Enters nieuws en KBO/PCOB. 
Uitgelicht
In 2020 door PvdA Den Bosch 
uitgeroepen tot Powervrouw

BEVLOGEN BLIJVEN DOOR REGIE TE HOUDEN
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N a het afronden van de studie geneeskunde doen 
de meeste jonge dokters ervaring op als  anios 
om te ontdekken welk vak bij hen past of met 
als doel een opleidingsplek te bemachtigen. 

Ondanks dat medische studenten zes jaar lang worden 
klaargestoomd voor deze positie is de overgang van 
coassistent naar anios groot. Ze krijgen ineens te maken 
met échte verantwoordelijkheden én de werkdruk is hoog. 
Hoe je als anios in die beginfase functioneert is daarnaast 
vaak van invloed op de kansen voor een opleidingsplek. 
Dit kan het werk extra stressvol maken. Uit een recente 
enquête van De Jonge Specialist kwam naar voren dat 
een op de vier jonge dokters achteraf gezien niet voor de 
studie geneeskunde zou hebben gekozen1. Uit een ander 
onderzoek van De Jonge Dokter naar werkplezier en 
werkstress is gebleken dat de helft van de jonge artsen 
weleens heeft gedacht aan stoppen door een te hoge 
werkdruk2. Dat is zorgelijk. 

Waar leeftijdsgenoten in het bedrijfsleven worden 
overspoeld met cursussen en trainingen gericht op 
persoonlijke en professionele ontwikkeling, is de 
begeleiding van een beginnende anios vaak vooral 
vakinhoudelijk. Gezien het tijdelijke karakter van de anios, 
is het voor een ziekenhuis vanuit financieel oogpunt niet 
interessant om in deze doelgroep te investeren. Aios vallen 
onder een centrale opleidingscommissie, waarbij er vanuit 
de overheid budget voor persoonlijke en professionele 

ontwikkeling beschikbaar wordt gesteld.    
In 2014 startte het Diakonessenhuis een coachingstraject 
specifiek voor aios gericht op ‘soft skills’ zoals persoonlijk 
leiderschap en communicatie. Inmiddels wordt dit traject 
standaard aangeboden en heeft het navolging gekregen in 
meerdere ziekenhuizen in Nederland. 
Om de groep anios ook begeleiding te bieden, werd in 
juli 2019 gestart met een coachingstraject speciaal voor 
de anios. Dit coachingstraject had als doel om de anios 
te ondersteunen in het vinden van een antwoord op de 
volgende vragen:
 

  Welke loopbaankeuze past bij mijn kwaliteiten  
en welke eisen worden hieraan gesteld? 

  Hoe houd ik mijn balans in wie ik ben,  
wat er op mij afkomt en wat ik wil?

COACHINGSPROGRAMMA 
Twaalf anios van vier verschillende specialismen (chirurgie, 
kindergeneeskunde, gynaecologie en neurologie) namen 
deel aan het coachingstraject dat in de zomer van 2019 van 
start ging. Het traject werd begeleid door twee arbeids- en 
organisatiepsychologen/coaches. De pilot werd voor de 
helft gefinancierd uit het persoonlijk opleidingsbudget dat 
anios opbouwen gedurende hun werktijd en werd voor de 
andere helft betaald door het Medisch Specialistisch Bedrijf 
Domstad. Gezien de snelle doorloop van de anios werd 
gekozen het traject bestaande uit intervisie, persoonlijke 

ontwikkelingsgesprekken en loopbaanbegeleiding over een periode 
van drie maanden te verspreiden. In totaal bedroeg het traject 21 
uur, waarvan 4,5 uur aan persoonlijke begeleiding. De groepssessies 
werden gepland onder werktijd en de individuele gesprekken vonden 
plaats in eigen tijd buiten het ziekenhuis. Tijdens het traject stonden 
loopbaankeuzes, zelfinzicht en persoonlijk leiderschap centraal. 
Als feedback voor toekomstige sessies gaven deelnemers aan dat 
het gehele traject langer had mogen duren. Op deze manier zouden 
nieuw opgedane inzichten gedeeld kunnen worden binnen de groep. 
Daarnaast werd geadviseerd om tijdens de college tour gasten uit te 
nodigen met meer uiteenlopende carrièrepaden. De deelnemers zullen 
over twee jaar nogmaals een vragenlijst ontvangen om te kijken wat het 
traject hen na twee jaar heeft gebracht. 

RESULTATEN 
Onder de deelnemers bevonden zich mannen en vrouwen tussen de 
25 en 29 jaar. Voor negen van de twaalf kandidaten (75%) was dit de 
eerste kennismaking met coaching. Op voorhand werd de deelnemers 
gevraagd in hoeverre ze bekend waren met hun persoonlijke kwaliteiten 
en valkuilen (3.3/5), ze inzicht hadden in hun mogelijkheden (2.8/5), 
en of ze al wisten welke richting ze op willen gaan (2.7/5). De meest 
genoemde leerdoelen waren: (1) inzicht in eigen kwaliteiten, (2) omgaan 
met werkdruk, stress, en verantwoordelijkheidsgevoel, (3) een goede 
werk-privé balans hanteren, en (4) je onderscheiden van andere 
collega’s anios. 
Het totale programma kreeg een gemiddeld cijfer van 8.5/10: 
persoonlijke coachingsessies 9/10; intervisie 8.4/10 en de college tour 
8.1/10. Na afloop werd de deelnemers opnieuw gevraagd in hoeverre ze 
bekend zijn met hun persoonlijke kwaliteiten en valkuilen (4.4/5), ze 
inzicht hebben in hun mogelijkheden (4.2/5), en weten welke richting 
ze op willen gaan (3.9/5). Voornamelijk het inzicht in de persoonlijke 
kwaliteiten en valkuilen bleek voor iedereen sterk te zijn toegenomen. 

CONCLUSIE 
Gelukkig worden de huidige tekortkomingen in de begeleiding van 
jonge dokters steeds beter gesignaleerd. In het artikel ‘Investeren 
in de anios moet en loont de moeite’ heeft het Platform Medisch 
Leiderschap ten behoeve van aniossen én hun begeleiders 
verschillende handvatten aangereikt voor (meer) werkplezier. Het 
faciliteren van intervisie met een psycholoog om thema’s als stress, 
verantwoordelijkheid en privé-werkbalans bespreekbaar te maken, is 
daar een van3. Het Diakonessenhuis heeft laten zien dat het faciliteren 
van coaching mogelijk is. Door nu ook te investeren in de anios 
wordt gestimuleerd dat deze groep jonge artsen beter kan nadenken 
over een carrière die aansluit bij zijn of haar persoonlijke voorkeuren 
en eigenschappen. Dit kan leiden tot meer werkplezier, een verhoogde 
weerbaarheid, een betere werk-privé balans en uiteindelijk minder 
uitval onder jonge artsen. Een slimme investering zou je zeggen. 

In 2019 startte het Diakonessenhuis met een coachingstraject  
voor anios. Met goede begeleiding krijgt deze groep jonge artsen 
beter inzicht in hun voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen en kunnen 

ze betere keuzes maken op het gebied van hun carrière. 

 Deelnemers vonden het coachingstraject 
‘erg leerzaam en nuttig’, ‘zeer bijdragend’,  
 en ‘inzicht gevend’

TEKST: J. VAN STEENHOVEN1,2, B. VAN HOORN1,  
M. VAN SCHELVEN3, E.J VERLEISDONK4
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 Voor jonge artsen 

C AO CHING

REFERENTIES
1  De Jonge Specialist. Nationale a(n)ios enquête Gezond en veilig werken 2020
2  dejongedokter.nl/wp-content/uploads/2020/08/Rapport-De-Jonge-Dokter-2020-31-07-1.pdf
3  D. Vroege, N. van Belzen, R. Weersma. ‘Investeren in de anios moet en loont de moeite’.  

Nov 2019. Medisch Contact.

 INTERVISIE
“Het doel van intervisie is vakmanschap 
ontwikkelen en met behulp van (zelf)
reflectie grip krijgen op het eigen denk- en 
leerproces,” vertelt Herlind Stuijt, arbeids- 
en organisatiepsycholoog. Sinds vijf jaar 
coacht zij aios gedurende hun opleiding 
tot specialist in het Diakonessenhuis. De 
deelnemers kregen voorafgaand aan de 
intervisiebijeenkomsten de opdracht een 
casus voor te bereiden die impact op hen 
had gemaakt op de werkvloer. Tijdens deze 
sessies werden twee deelnemers gevraagd 
hun casus verder uit te lichten met de groep. 
De rest kreeg de opdracht te luisteren, 
vragen te stellen, en te reflecteren: Wat 
imponeert hen? Wat is er goed gegaan in 
deze casus en waar zitten de knelpunten? 
De bedoeling is dat iedereen zich afvraagt 
hoe hij of zij zelf zou hebben gehandeld. Door 
de casus te belichten vanuit verschillende 
perspectieven leerden de deelnemers 
problemen vanuit meerdere kanten te 
benaderen en oplossingsgericht te denken.  

 INDIVIDUELE COACHING
Drie persoonlijke coachingsgesprekken van 
1,5 uur werden in eigen tijd gepland buiten 
het ziekenhuis. Het centrale thema tijdens 
de sessies lag in het behouden van regie en 
het verkennen van je persoonlijke balans. Dat 
wil zeggen het evenwicht tussen de energie 
die je steekt in je dagelijkse activiteiten 
en de energie die elk element je oplevert. 
Daarnaast werd aandacht besteed aan 
persoonlijk leiderschap: het verkennen van 
het handelen en de impact die het heeft op 
je gemoedstoestand. Iemand met een grote 
mate van persoonlijk leiderschap is beter in 
staat keuzes te maken op basis van zijn of 
haar voorkeuren.

 COLLEGE TOUR
Naar analogie van het programma ‘College 
Tour’ werden aios en huisartsen in opleiding 
(haios) uitgenodigd te vertellen over hun 
carrièrepad met de daarbij behorende twijfels 
en keuzemomenten. De sessies waren erop 
gericht gebruik te maken van, en te zoeken 
naar, een persoonlijk rolmodel. Onderwerpen 
die aan bod kwamen waren onder andere: 
omgaan met medische fouten, onzekerheid, 
een goede werk privé-balans, de waarde 
van een rolmodel, en hoe je jezelf profileert 
binnen een grote groep jonge dokters met 
ieder hun eigen kwaliteiten en talenten.
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Hoe bent u vertrouwensarts 
geworden?
“Voordat ik drie jaar geleden vertrou-
wensarts werd, werkte ik binnen de 
jeugdgezondheidszorg en de kin-
der- en jeugdpsychiatrie. Binnen dat 
werk had ik kindermishandeling als 
aandachtspunt en zo sloot ik onder 
andere aan bij de werkgroep ‘kinder-
mishandeling en huiselijk geweld’ in 
het ziekenhuis. De vertrouwensarts 
die daar toen ook bij aansloot ging 
bijna met pensioen en op die manier 
is het balletje gaan rollen. Toentertijd 
werd ik al werkende opgeleid door 
een mentor, maar vanaf september 
2021 is vertrouwensarts een onder-
deel van de opleiding Arts Maat-
schappij en Gezondheid.”

Wat doet een vertrouwensarts?
“In de jaren 60 werd voor het eerst 
geschreven over het battered child 
syndrome: ‘The bones tell a story the 
child is too young or too frightened 
to tell’. Dit zorgde voor de nodige 
aandacht in de Tweede Kamer, waar-
na de eerste vier vertrouwensartsen 
werden aangesteld om mishandeling 
bij kinderen beter te kunnen opsporen 
en te behandelen. Toentertijd hadden 
zij alleen contact met medici, later zijn 
we ook gaan werken met meldingen 
van buiten de medische wereld. Nog 
steeds geven wij telefonisch advies aan 
medici, maar we bevinden ons ook in 
het veld. We werken nauw samen met 
maatschappelijk werkers en gedrags-
wetenschappers.
Wanneer er een Veilig Thuis melding 
wordt gedaan, stellen we als team 
een plan van aanpak op. De rol van 
de arts is onder andere aanwezig bij 
letsel, seksueel misbruik, PCF (pedi-
atric condition falcification), ernstige 
psychiatrie en verslaving. Samen met 

U it de nationale a(n)ios enquête Gezond 
en Veilig Werken 2020 van DJS blijkt dat 
69% van de anios gebruik heeft gemaakt 

van een vorm van persoonlijke begeleiding. Voor 
arts-onderzoekers ligt dit percentage met 45% 
nog lager. Het gaat hierbij om verschillende 
vormen van persoonlijke begeleiding die via het 
werk of privé worden ingezet. Slechts 44% van 
de basisartsen geeft aan dat de werkgever hen 
deze mogelijkheid biedt en meer dan de helft geeft 
aan (meer) behoefte te hebben aan persoonlijke 
begeleiding.

In de praktijk zien we dat begeleiding in de vorm 
van mentoraat en intervisie geregeld een verplicht 
onderdeel zijn van de opleiding geneeskunde of de 
opleiding tot medisch specialist. De laatste jaren 
zien we gelukkig ook dat professionele coaching 
vaker beschikbaar wordt voor artsen. Deze vormen 
van begeleiding ontbreken echter vaak nog voor 
anios en arts-onderzoekers, terwijl juist voor deze 
jonge en kwetsbare groep artsen persoonlijke 
begeleiding waardevol zijn.   

DJS vindt dan ook dat er meer aandacht moet 
komen voor de mogelijkheid voor persoonlijke 
begeleiding voor basisartsen en pleit voor 
persoonlijke begeleiding voor iedere basisarts. 
Persoonlijke begeleiding moet beschikbaar zijn 
voor alle basisartsen om ondersteuning te bieden 
bij loopbaanoriëntatie, een gezonde werk-privé 
balans en individuele ontwikkeling. Dit maakt de 
toekomstige generatie artsen weerbaarder en houdt 

een maatschappelijk werker spreek 
ik de betrokkenen. Voor corona 
gebeurde dit altijd bij de betrokkenen 
thuis. Het is dan de kunst te zoeken 
naar de balans tussen verbinding en 
de spiegel voorhouden. We proberen 
naast de betrokkenen te gaan staan. 
Er zijn altijd meerdere belangen. Dit 
vraagt om creativiteit voor een pas-
sende oplossing voor iedere situatie. 
Het is daardoor een heel gevarieerd 
vak. Geen casus is hetzelfde en je weet 
nooit wat de dag zal brengen.”

Hoe voorkomt u dat het te zwaar 
wordt?
“We bespreken moeilijke situaties en 
lastige beslissingen altijd na met col-
lega’s en je staat er nooit alleen voor. 
Het is belangrijk dat je oordeelvrij 
bent. Ja, je komt inderdaad altijd te 
laat, want er is al iets gebeurd, maar 
wij zijn er niet om te veroordelen. 
Eigenlijk zijn we continu bezig met se-
cundaire preventie. Daar houd ik me 

ze bevlogen, wat uiteindelijk ten goede kan komen 
aan de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. 
Dat individuele coaching de persoonlijke groei 
van artsen versterkt, wordt getoond in een 

recente publicatie van het Challenge & Support-
programma1. Binnen dit programma, ontwikkeld 
in het Erasmus MC en het LUMC, wordt 
individuele coaching aangeboden aan medisch 
specialisten (in opleiding). De resultaten laten zien 
dat ontwikkelingsgerichte coaching de veerkracht 
versterkt, de werk-privé balans verbetert en burn-
out symptomen vermindert. Het programma is 
inmiddels in meerdere ziekenhuizen beschikbaar.  
Binnenkort zal DJS een standpunt naar buiten 
brengen waarmee we het belang van persoonlijke 
begeleiding voor basisartsen benadrukken. Wij 
roepen hierin ziekenhuizen, vakgroepen en 
opleiders op om voor alle (basis)artsen betere 
persoonlijke begeleiding te faciliteren, bijvoorbeeld 
in de vorm van mentoraat, intervisie of een 
(onafhankelijk) coach. 

aan vast. In de jaren negentig is er een 
studie gedaan onder 17.500 volwasse-
nen uit de middenklasse (ACE study). 
Daaruit bleek dat mensen met een of 
meerdere negatieve jeugdervaringen 
een hogere kans hadden op een slech-
tere fysieke of mentale gezondheid 
op latere leeftijd. Hoe meer negatieve 
ervaringen, hoe groter de kans op bij-
voorbeeld hart- en vaataandoeningen 
of suïcide. We kunnen niet terugdraai-
en wat er gebeurd is, maar we streven 
ernaar dat thuis weer een veilige plek 
wordt. Veiligheid, een veilig thuis, ligt 
volgens mij nog onder gezondheid. 
Het komt gelukkig bijna nooit voor 
dat je helemaal niks kan doen, maar 
je leert dat je niet altijd kunt streven 
naar een 10. Je probeert de mensen 
inzicht te geven en verandering  
teweeg te brengen, maar soms moet  
je genoegen nemen met een 6.”

Zou je onze arts-assistenten iets 
mee willen geven?
“Alle dokters zullen op een bepaal-
de manier met huiselijk geweld in 
aanmerking komen, dus heb je een 
onderbuikgevoel, bel dan laagdrempe-
lig met Veilig Thuis. Advies inwinnen 
gaat altijd anoniem. Het hoeft niet al-
tijd om grote problematiek te gaan, je 
kunt ook enkel bellen om te sparren. 
En wil je niet met ons sparren, spar 
dan in ieder geval met een collega, 
maar laat het niet liggen!
Ga niet in de schoenen van de ander 
staan. Laat je eigen normen en waar-
den los, want je kunt en zult het niet 
altijd begrijpen. Vul het niet te snel in, 
maar vraag het – met een open hou-
ding – aan de patiënt. Als je een open 
houding hebt, zal dit je arts-patiënten 
relatie niet schaden. Veilig Thuis is er 
ook om tips te geven over hoe je zo’n 
gesprek aan moet gaan.” 

TEKST: MARLOUS VERMEULEN 
AIOS UROLOGIE 

JET VAN DOMSELAAR 
VERTROUWENSARTS BIJ VEILIG THUIS

Hoe blijf je bevlogen als je vooral narigheid tegenkomt? Vertrouwensarts  
Jet van Domselaar vertelt hoe je om kunt gaan met groot leed. 

De Jonge Specialist roept ziekenhuizen, vakgroepen en 
opleiders op om voor alle (basis)artsen betere persoonlijke 
begeleiding te faciliteren

 ‘Heb je een  
onderbuikgevoel, bel 

dan laagdrempelig met 
Veilig Thuis’

 Bevlogen blíjven 
DE KUNST VAN

Persoonlijke  
    begeleiding  
 voor iedere  
      basisarts!

Benieuwd naar ons standpunt over persoonlijke begeleiding voor basisartsen? 
Houd onze website in de gaten! 

Ontwikkelingsgerichte coaching 
verstrekt de veerkracht, verbetert 
de werk-privé balans en vermindert 
burn-out symptomen 

REFERENTIE 
1  Solms L, van Vianen A, Koen J, et al. Turning the tide: a quasi- 
experimental study on a coaching intervention to reduce burn-out 
symptoms and foster personal resources among medical residents and 
specialists in the Netherlands. BMJ Open 2021;11:e041708. doi:10.1136/
bmjopen-2020-041708
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TEKST: CASPER TAX 
AIOS HEELKUNDE EN BESTUURSLID DJS

Het aantal startende medisch specialisten, ook wel  
jonge klaren genoemd, dat drie jaar na de opleiding  
nog steeds geen vast contract heeft, loopt op.

Hij doet tot 1 oktober een fellowship, 
maar daarna is de toekomst van de 
jonge orthopedisch chirurg Twan* 
weer onzeker.

V ol enthousiasme start je aan je studie geneeskunde. 
Minimaal zes jaar later begin je aan je eerste baan 
als anios. Je promoveert nog ergens tussendoor, 
of profileert je op een andere wijze. En tot je grote 

blijdschap kom je na jarenlang hard werken en offers brengen 
in je privéleven in de gewilde en geliefde opleiding tot spe-
cialist. Eindelijk zekerheid, zekerheid van een specialistische 
opleiding en zicht op een mooie baan, toch?

Nee dus! Het aantal startende medisch 
specialisten, ook wel jonge klaren genoemd, 
dat drie jaar na de opleiding nog steeds geen 
vast contract heeft, loopt op. Evenals de 
werkloosheid, uitstroom naar het buiten-

land en uitstroom naar niet-medische beroepen. Dat geldt voor 
cardiologie, gynaecologie, heelkunde, interne, KNO, MDL, 
orthopedie, radiologie en urologie, en mogelijk ook voor ande-
re specialismen. Een ongekende vorm van kapitaalvernietiging 
van hoog gemotiveerde, hoogopgeleide en zeer bevlogen artsen 
die trots zijn op hun vak en stuk voor stuk met publiek geld 
zijn opgeleid.

De jonge klare is in nood en DJS zet zich voor hen in, aan-
gezien het ons voorland is. Om meer zicht op het probleem 
te krijgen hebben we enkele startende medisch specialisten 
geïnterviewd. Zij vertellen hun verhaal en de oplossingen die 
zij zien. Het probleem is echter dusdanig groot en specialis-
me-overkoepelend, dat we niet alle interviews konden publi-
ceren in het magazine. Op de pagina hiernaast lees je over de 
ervaring van een orthopedisch chirurg die een fellowship volgt. 
De complete verhalen en overige interviews kun je lezen op 
onze website. Daar zie je ook wat DJS hieraan doet. 

“‘Als je goed bent, komt het vanzelf in orde’, 
kreeg ik als antwoord op de vraag of er straks wel 
een vaste baan voor mij zou zijn als orthopedisch 
chirurg. Want op het jaarcongres van de NOV 
hoorde ik in 2011 al dat de vooruitzichten daarop 
somber waren. Maar ik deed hard mijn best, heb 
een goede handvaardigheid en ben gepromoveerd. 
Dus had ik er het volste vertrouwen in dat die 
vaste baan heus wel zou komen. Of dat nu in 
Groningen was of Maastricht.”

GEEN UITSTROOM
“Helaas zit de arbeidsmarkt compleet op slot. Het 
aantal – meestal tijdelijke – vacatures is inmiddels 
teruggelopen van drie per week naar één per twee 
weken. Deels komt dat door corona en het af-
schalen van de reguliere zorg. Maar er speelt nog 
meer. Zo is de pensioenleeftijd omhooggegaan en 
werken orthopedisch chirurgen twee jaar langer 
door. Dat betekent: geen uitstroom, wel instroom. 
Ook nemen andere beroepen, zoals de pshysician 
assistant en de sportarts, delen van ons werk over. 
En dus blijven veel jonge orthopedisch chirurgen 
nu hangen in tijdelijke banen zonder uitzicht op 
een vaste betrekking.”

ZESTIG SOLLICITANTEN
“In een jaar tijd heb ik zo’n dertig keer gesollici-
teerd. Tien keer ben ik op gesprek geweest, en tien 
keer ben ik het niet geworden. Dat is confronte-
rend na negentien jaar opleiding; ben ik dan niet 
goed genoeg om zelfs maar kans te maken op een 
tijdelijke baan? Van die gedachte word je wanho-
pig. Ook omdat ik inmiddels een jong gezin heb 
en we ons graag ergens willen settelen. Veel colle-
ga’s zitten in hetzelfde schuitje. Dat maakt de situ-
atie nog uitzichtlozer. Op elke vacature reageren 
wel dertig tot zestig sollicitanten. Dat kan leiden 
tot het tegen elkaar uitspelen van kandidaten.”

GRATIS WERKEN
“Sommige goede jonge chirurgen geven het nu op, 
omdat zij – of hun gezin – na zoveel jaar onze-
kerheid eindelijk vastigheid willen. Ze kiezen een 
ander specialisme, bijvoorbeeld verzekeringsge-
neeskunde, of wijken uit naar het buitenland. Dat 

lijkt aantrekkelijk, maar het is moeilijker om weer 
terug te keren in het toch kleine ons-kent-ons-we-
reldje. Tijdelijk iets anders doen is ook geen optie: 
je hebt juist vlieguren nodig en voor sommige 
operatietechnieken moet je de handvaardigheid 
op peil houden. Ik hoor wel verhalen van jonge 
klaren die daarom zelfs gratis gaan werken.”

“De instroom terugschroeven ligt voor de hand, 
maar geldstromen zitten in de weg: aios draaien 
namelijk veel productie en doen vaak avond-, 
nacht- en weekenddiensten. Wel is het een oplos-
sing voor de langere termijn. Verder halen veel 
orthopedisch chirurgen in maatschappen hun 
inkomen uit hun lange werkweken van gemiddeld 
vijftig tot tachtig uur per week. De vraag is of 
dat nog van deze tijd is. Is iemand na een week-
enddienst nog wel ‘fit to perform’ op maandag-
ochtend? De omslag naar loondienst zou daar 
verschil in kunnen maken, maar ook dat is niet op 
de korte termijn geregeld.”

“Daarom zie ik meer in solidariteit vanuit de be-
roepsgroep. Ik las eens een oproep: ‘Adopteer een 
jonge klare voor uw levensgeluk’. En daar komt 
het eigenlijk op neer: als drie zittende specialisten 
in een maatschap allemaal twintig procent minder 
uren maken en dus één dag minder werken, komt 
er in veel maatschappen ruimte voor één jonge 
collega. Met als bijkomend voordeel dat ook de 
oudere specialist naar een ‘normale’ werkweek 
van 45 uur gaat. Specialisten van jongere genera-
ties zien daar wel brood in: zij hechten ook meer 
waarde aan een gezonde werk-privébalans.”

“Tot slot zie ik ook een rol voor de vereniging. 
Is iemand langer dan een jaar werkeloos, dan 
zou de vereniging een omscholingstraject kunnen 
aanbieden tot SEH- of IC-arts. Het is de verant-
woordelijkheid van ons allemaal dat jonge specia-
listen niet werkloos thuis komen te zitten. Dat is 
je reinste kapitaalvernietiging.”  

Heb jij nou zelf problemen op de arbeidsmarkt? Of wil jij je stem 
laten horen over dit onderwerp? Laat het ons dan weten! Je kunt bij 
De Jonge Specialist ook terecht met juridische problemen. 

UITZICHTLOOS

Tijdelijk iets anders doen is geen  
optie: je hebt vlieguren nodig om je  
handvaardigheid op peil te houden
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Hypnose is in de medische praktijk 
aan een opmars bezig. Soms past 
men het subtiel toe, bijvoorbeeld 
door suggestief taalgebruik bij 

acute pijn, soms als behandeling, zoals 
bij chronische klachten. Kinderarts Arine 
Vlieger bracht hypnosetherapie van Ame-
rika naar Nederland en geeft trainingen in 
suggestief taalgebruik aan artsen, verpleeg-
kundigen en psychologen. “Veel mensen 
hebben het beeld dat je bij hypnose geen 
eigen wil meer hebt. Dat is flauwekul. Een 

Vlieger past de technieken zelf met 
name toe bij de acute momenten die 
pijnlijk kunnen zijn: “Als een kind 
vaker geprikt moet worden, leer ik de 
kinderen de technieken zelf aan. Dat 
vind ik het allermooiste aan hypno-
se, mensen kunnen het zichzelf ook 
aanleren. Dat geeft een kind ook een 
stuk controle over de situatie.” 

SUGGESTIEF TAALGEBRUIK
“Een belangrijk basisprincipe van 
medische hypnose is suggestief 
taalgebruik. Woorden roepen meteen 
beelden op. Als ik zeg: ‘denk niet aan 
een paarse olifant’, dan krijg je daar 
toch snel een beeld bij. Al zeg je dat 
je niet aan iets moet denken, je denkt 
er toch aan,” legt Vlieger uit. Volgens 
Vlieger moet je bij suggestief taalge-
bruik vooral praten over wat je wel 
wilt en positieve woorden gebruiken. 
Ze vervolgt: “Bij het voorschrijven 
van een medicijn kun je zeggen: 
‘Nou, ik ben benieuwd wat dit me-
dicijn gaat doen’, maar je kunt beter 
zeggen: ‘Ik ben benieuwd hoe snel 
jij effect gaat bemerken’. Hierdoor 
beïnvloed je de verwachtingen van 
de patiënt. Uit onderzoek blijkt dat 
het placebo-effect wordt veroorzaakt 
door de verwachtingen die de patiënt 
heeft. Waarom zou je dat placebo- 
effect niet maximaliseren met behulp 
van taalgebruik?”
‘Denk niet aan de pijn’ of ‘Het gaat 
even pijn doen’ zijn dus geen goede 
zinnen om te gebruiken volgens 
Vlieger: “Je laat daarmee iemand al 
focussen op de pijn. We weten door 
wetenschappelijk onderzoek dat 
waarschuwen voor pijn leidt tot meer 
angst en pijn bij patiënten, zelfs voor 
zoiets simpels als een venapunctie.” 
Ze vervolgt: “We leren onze cursis-
ten dat je beter afleidende vragen 
kunt stellen, zoals ‘vertel eens, hoe 
was uw laatste vakantie?’. Vandaar 
dat suggestief taalgebruik ook wel 

showhypnotiseur weet altijd net de juiste 
mensen uit het publiek te vissen die graag 
op een podium willen staan en daarnaast 
extreem gevoelig zijn voor suggesties,” legt 
Vlieger uit. 
Ze vervolgt: “Bij medische hypnose gaat 
het erom dat je in een lichte trance raakt. 
Een trance zoals je die ook kunt hebben 
als je in je eentje een lang stuk in de auto 
zit. Je gaat helemaal op in je gedachte, 
waardoor je minder aandacht hebt voor je 
omgeving. In zo’n soort trance worden bij 
medische hypnose suggesties gedaan voor 
verbetering van lichamelijke klachten.”
Maar hoe krijg je dan iemand in zo’n tran-
ce? Vlieger: “Eigenlijk is dat heel simpel. 
Je vraagt een patiënt wat die het liefste zou 
willen doen en je gaat daar steeds meer op 
in door suggesties te geven. Op een gege-
ven moment zeg je dat diegene zijn ogen 
moet sluiten, want dan kan diegene zich 
nog beter op de situatie focussen. De grote 
kracht van een goede therapeut is om de 
juiste suggesties te geven die aansluiten bij 
iemand.” 
Medisch hypnotherapeut is geen be-
schermde titel. Vlieger: “Medische hyp-
nose is een techniek. Door deze techniek 
te leren heb je meer in je ‘rugzakje’ om 
een patiënt te helpen. Voor de een werkt 
het ene beter, voor de ander het andere.” 

focustaal wordt genoemd. Je gebruikt 
taal om mensen zich op iets anders te 
laten focussen. Dat blijkt pijn-reduce-
rend te werken en er zou bij bepaalde 
procedures zelfs minder pijnstilling 
nodig zijn.” 

CHRONISCHE KLACHTEN
Medische hypnose blijkt een aanwinst 
in de behandeling van chronische 
buikklachten bij kinderen. Vlieger: 
“Wij hebben hier een tweetal studies 
naar gedaan. Bij de eerste vergeleken 
we zes sessies medische hypnose bij 
de therapeut aangevuld met thuis-
oefeningen met zes bezoeken aan de 
kinderarts die de standaard medische 
behandeling uitvoerde. Medische hy-
pnose bleek in deze studie superieur. 
Hierna hebben we een tweede studie 
gedaan, waarbij we het bezoeken 
van een therapeut aangevuld met 
oefeningen voor thuis vergeleken met 
alles zelfstandig doen met standaard 
hypnoseoefeningen en een werkboek-
je. De thuisbehandeling was bijna net 
zo effectief als een bezoek aan een 
therapeut.” Met deze kennis werd 

een thuisbehandeling voor kinderen 
met chronische buikklachten samen-
gesteld. Vlieger: “Kinderen kunnen 
het dan zichzelf aanleren. Het is een 
programma van drie maanden met 
elke dag een oefening. De kinderen 
moeten zichzelf als het ware herpro-
grammeren en we zien dat dan de 
buikpijn afneemt.”

ACCEPTATIE
Medische hypnose werd volgens 
Vlieger niet meteen geaccepteerd in 
Nederland: “Toen ik net begon had 
ik wel last van niet-wetende collega’s 
die meteen een oordeel hadden. De 
Nederlandse Vereniging tegen Kwak-
zalverij vond het belachelijk waar ik 
mee bezig was. Maar we hebben met 
onze onderzoeken laten zien dat er 
bewijs is en dat het een therapie is die 
werkt. Binnen de medische wereld zie 
je dat de weerstand afneemt. Recent 
hebben we ook een klinische les 
geschreven in het Nederlands  
Tijdschrift voor Geneeskunde.”  
Patiënten weten vaak niet wat hyp-
nose inhoudt. Vlieger: “Je moet goed 
aan hen uitleggen wat het is. Voor 
kinderen beschrijf ik hypnose altijd 
als dagdromen met een doel. Je gaat 
in je hoofd denken aan leuke dingen, 
maar je doet dat met als doel om je 
lichaam weer beter te laten worden. 
Meestal staan mensen er na goede 
uitleg wel voor open.” 

Hypnose vindt steeds meer zijn weg in het ziekenhuis en in diverse 
behandelrichtlijnen. Hoe zweverig het ook klinkt, het bewijs dat het 
wat kan toevoegen, stapelt zich op. Kinderarts Arine Vlieger geeft 
trainingen in hypnose bij kinderen aan artsen en psychologen.

Onze onderzoeken laten zien dat het een 
      therapie is die werkt. Binnen de medische wereld
  neemt daardoor de weerstand af

Medische hypnose blijkt een aanwinst  
             in de behandeling van chronische 
  buikklachten bij kinderen

TEKST: MYRNA LINDERS
ARTS JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Kijk voor meer info op 

• nvvh.com 
• medischehypnose.nl 
• hypnosevoorkinderen.nl
• hypnosebijbuikpijn.nl 

HYPNOSE
DAGDROMEN MET EEN DOEL

ARINE VLIEGER 
KINDERARTS
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Drie succesvolle kookboeken 
verder, hoe is dat zo gekomen?
“Het begon allemaal toen bij mijzelf 
de kilo’s eraan kwamen. Ik bewoog 
weinig en at slecht naast mijn full-
timebaan als cardioloog. Ik vond het 
tijd worden voor verandering en ging 
op zoek naar literatuur over het beste 
dieet en leefstijladviezen. De verta-
ling van kennis naar praktische tips 
bleek echter best lastig. Op het werk 
kwam tegelijkertijd preventie middels 
voeding en leefstijl ook steeds vaker 
ter sprake. Om mijn patiënten hand-
vatten te geven die ik zelf toentertijd 
niet had, besloot ik om mijn uren 
speurwerk naar het juiste dieet op te 
gaan schrijven. Mijn zus kan fantas-
tisch koken en zij wilde hier wel aan 
meewerken, onder de voorwaarde dat 
het niet alleen gezonde, maar vooral 
ook erg smakelijke gerechten zouden 
worden. Zo kwamen we bij het medi-
terrane dieet terecht.”

Hoe combineer je het schrijven 
met je werk als cardioloog?
“Ik werk nog altijd fulltime als car-
dioloog, maar in plaats van dit of dat 
goede boek lees ik nu thuis de laatste 
artikelen over gezonde voeding. 
Dankzij  een duidelijke rolverdeling  
met mijn zus kost het mij nu een 
tot drie uur per week. Gerechten 
bedenken en het uitrekenen van de 
voedingsstoffen zijn tegelijkertijd 
gezellige etentjes met mijn familie, dus 
dat voelt niet als werk. Mijn werk als 
cardioloog komt hier gelukkig niet 
door onder druk te staan. Daar vind 
ik het veel te leuk voor! Het is een 
mooie aanvulling op mijn privéleven, 
maar ook op mijn werk. Ik zie deze 
kennis als een extraatje dat ik mijn 
patiënten te bieden heb.”

Hoe pas je deze kennis toe op 
het werk?
“Wij hebben op de polikliniek tegen-
woordig vijftien minuten per pati-
ent. Hiervan besteed ik meestal vijf 
minuten om hun leefstijl en dieet te 
bespreken. Er zijn de afgelopen jaren 
tientallen degelijke studies gepubli-
ceerd over de invloed van eten en - 
breder - leefstijl op lichaam en geest. 
De leefstijl die bij deze onderzoeken 
overwegend als beste uit de bus komt 
is de mediterrane, met behalve een 
afwisselend dieet met meer onverza-
digde dan verzadigde vetzuren, meer 
trage dan snelle koolhydraten enzo-
voort, ook veel beweging en sociale 
contacten. Deze constatering leg ik, 
met redenen, tips, trucs, humor en 
diplomatie omkleed, waar nodig voor 
aan mijn patiënten. 
Wat mij betreft mogen opleidingen 
en regeringen in dezen wat krachtiger 
een dergelijke boodschap overbrengen 

dan ze tot dusver in mijn beleving 
doen. Het is voor mij overduidelijk 
dat gezonde voeding en een gezondere 
leefstijl meer effect sorteren dan me-
nige pil. Je zult de medicatie meestal 
niet helemaal stop kunnen zetten, 
maar je kunt die bijna altijd wel 
verminderen. Het verschilt per patiënt 
wat ze met mijn handvatten doen. Ze 
zullen een manier van gezond leven 
moeten vinden die bij ze past, waar-
door ze het kunnen volhouden. Dat 
is het enige wat telt. Er zijn al veel 
succesverhalen en dat is superleuk! Ik 
ben zelf ook een succesverhaal: dank-
zij ons laatste boek, Mooi mediter-
raan, ben ik weer 5 kilo afgevallen!”

Heb je nog tips voor a(n)ios?
“Zorg dat je nu gezond leeft en eet. 
Denk niet dat je het nu druk hebt 
en dat het gezonde leven straks wel 
weer komt. Als specialist is je leven 
namelijk drukker dan als assistent. 
Dus zorg dat je het gezonde leven nu 
vast ingebakken hebt, dan kun je het 
gemakkelijker volhouden in (nog) 
drukkere tijden. Een gezonde maal-
tijd maken hoeft niet lang te duren. 
De recepten uit Mooi mediterraan 
staan binnen dertig minuten op tafel. 
Het zijn gerechten met veel groente 
of peulvruchten, minder vlees, meer 
vis, noten en olijfolie, dus hartstikke 
gezond, en nog heerlijk ook!” 

TEKST: MARLOUS VERMEULEN AIOS UROLOGIE 
ANNE KOPPELAAR AIOS CARDIOLOGIE

ANNEMIEK JANSEN (EN ZUS JANINE) 
CARDIOLOOG EN SCHRIJFSTER VAN 
KOOKBOEKEN

Nadat cardioloog Annemieke Jansen zelf ondervond wat een aangepast dieet in 
positieve zin kan betekenen voor lichaam en geest, schreef ze samen met haar zus 

Janine kookboeken en adviseert ze de mediterrane leefstijl aan haar patiënten. 

‘Zorg dat je nú gezond 
leeft en eet. Denk niet 
dat het gezonde leven 
straks wel weer komt’

 mediterrane keuken 
CARDIOLOOG IN DE 

I n 2003 ontwikkelden psychologen Wilmar 
Schaufeli en Arnold Bakker de Utrechtse 
Bevlogenheidsschaal (UBES), een nog steeds 

veelgebruikte test om te kijken in welke mate  
er sprake is van een bevlogen werkhouding.  
De schaal test bevlogenheid op drie dimensies:

Vitaliteit
Het beschikken over veel energie en (geestelijke) 
veerkracht, je sterk en fit voelen, niet snel vermoeid 
raken en doorgaan en doorzetten als het tegenzit. 

Toewijding
Enthousiasme, inspiratie, trots, uitdaging en 
voldoening.

Absorptie (betrokkenheid)
Het op plezierige wijze helemaal opgaan in je werk, 
er door in vervoering raken en er niet meer van los 
kunnen komen, waarbij de tijd snel voorbij gaat en 
andere dingen worden vergeten.

TEST
De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe je je werk beleeft en hoe je je daarbij voelt. Wil je aangeven hoe vaak iedere uitspraak op je 
van toepassing is door steeds het best passende cijfer (van 1 tot 5) in te vullen?

Cijfer

UITSLAG
Tel je cijfers bij elkaar op voor je totaalscore. Lees hieronder de beschrijving die hoort bij jouw score. 
27 punten of minder Je bent weinig bevlogen. Je hebt weinig plezier in je werk en bent er niet door geboeid. Het is erg belangrijk na te gaan 
waar je wel plezier in hebt. 
28 – 35 punten Je bent gemiddeld bevlogen, ongeveer net zo sterk als de meeste mensen. Je kunt echter nog meer plezier en bevrediging uit 
je werk halen. Kijk eens goed naar de taken waar je plezier in hebt en zorg ervoor dat je die meer kunt gaan doen, zodat je bevlogenheid stijgt.
36 punten of meer Je bent bevlogen. Je staat op een enthousiaste en energieke manier in je werk. De uitdaging is om dit zo te houden.

Hoe bevlogen ben jij?

TEKST: DANIQUE RADDER 
AIOS NEUROLOGIE

1. Mijn werk inspireert mij (TOE)

9. Mijn werk brengt mij in vervoering (ABS)

8. Ik ga helemaal op in mijn werk (ABS)

7. Wanneer ik heel intensief aan het werk ben, voel ik mij gelukkig (ABS)

6. Als ik werk voel ik me fit en sterk (VIT)

5. Op mijn werk bruis ik van energie (VIT)

4. Als ik ‘s ochtends opsta heb ik zin om aan het werk te gaan (VIT)

3. Ik ben trots op het werk dat ik doe (TOE)

2. Ik ben enthousiast over mijn baan (TOE)

Een paar keer  
per jaar of minder

Bijna nooit
1

Eens per maand  
of minder

Soms
2

Een paar keer  
per maand

Geregeld
3

Eens per week
Vaak

4

Een paar keer  
per week

Altijd
5

Doe de test! 
Doe hieronder 

zelf de test en zie 
hoe bevlogen jij 
bent als arts! 
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Dit kookboek  
winnen?  
Kijk op p.7
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Werkplezier voorop bij Zin in Zorg

A(n)ios zijn zeer bevlogen en trots op hun vak. Toch zou een kwart 
van de jonge artsen niet opnieuw voor een studie geneeskunde 
kiezen als ze de keuze opnieuw zouden moeten maken. Daarnaast 
overweegt een kwart van de aios om te stoppen met de opleiding. 
Dat blijkt uit de Nationale A(n)ios enquête gezond en veilig werken 
van De Jonge Specialist. De hoge werkdruk, de werkcultuur en een 
verstoorde werk-privébalans spelen hierin een belangrijke rol. 

DJS vindt het zonde dat zoveel jonge artsen twijfelen of ze wel met 
hun opleiding door moeten gaan. “Het is belangrijk dat iedereen  
met plezier naar zijn werk gaat en mentaal fit is en blijft. Daarom 
hebben we in 2019 samen met de LAD, VvAA en LOVAH de beweging 
Zin in Zorg gelanceerd”, vertelt Boateng. “We moeten er gezamenlijk 
voor zorgen dat er een cultuuromslag plaatsvindt waarbij er meer 
aandacht is voor het werkplezier van jonge artsen, zodat hun 
bevlogenheid behouden blijft.” Dit is volgens Boateng niet alleen 
belangrijk voor de gezondheid van de a(n)ios zelf, maar ook voor 
goede patiëntenzorg. 

Boateng vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk jonge artsen zich 
aansluiten bij Zin in Zorg. “Als jonge arts doe ik zelf ook mee, omdat 
ik het belangrijk vind om zelf verantwoordelijkheid te nemen om de 
werk- en opleidingsomstandigheden voor mijzelf en mijn collega’s te 
verbeteren. Een cultuuromslag gaat niet vanzelf, maar moet komen 
vanuit de a(n)ios zelf. Dat betekent dus ook dat we ons moeten 
uitspreken over dingen waar we ontevreden over zijn. Sterker nog, 
alleen erover in gesprek gaan is niet genoeg. We moeten stappen 
zetten en actie ondernemen om te zorgen dat er iets verandert.”

Vanuit Zin in Zorg is een toekomstagenda opgesteld, waar vier project-
groepen de komende tijd mee aan de slag gaan. In iedere projectgroep zijn 
jonge artsen vertegenwoordigd. Wil je er meer over weten? Kijk dan op 
de website www.zininzorg.nl en volg de beweging ook op LinkedIn en Instagram. 

Wil jij ook meedoen aan Zin in Zorg en je inzetten voor meer werkplezier?  
Meld je dan aan als ambassadeur en doe mee!

Een kwart van de jonge artsen twijfelt wel eens of ze moeten doorgaan met hun 
opleiding vanwege de werkdruk en werk cultuur. Doodzonde, vindt De Jonge Specialist. 
“We vinden het ontzettend belangrijk dat het werkplezier voorop blijft staan en zijn 
daarom een van de initiatiefnemers van de beweging Zin in Zorg, die de komende 
maanden flink aan de weg gaat timmeren”, aldus DJS-bestuurslid Charlotte Boateng.

Foto: Wiljan Bakker / BDK Media

25% 75%

Een kwart van de jonge artsen twijfelt wel eens of ze 
moeten doorgaan met hun opleiding vanwege de 
werkdruk en werkcultuur.

Twijfel

I n een optimale situatie zou je de samenwerking 
tussen de supervisor en de a(n)ios kunnen zien als 
communicerende vaten: in een optelsom van het 

handelen is goede zorg verleend aan de patiënt. 

CASUS
Klager heeft een klacht ingediend tegen een aios 
interne geneeskunde en haar supervisor. Klager is bij 
de internist in opleiding in behandeling geweest onder 
verdenking ijzergebreksanemie hetgeen verworpen 
werd. De diagnose volgt twee jaar later alsnog. 
Klager verwijt de artsen onzorgvuldig handelen. Het 
Regionale Tuchtcollege Gezondheidszorg (RTG) 
is in deze casus van oordeel dat de volledige tucht- 
rechtelijke verantwoordelijkheid op basis van de 
omstandigheden van het geval bij de supervisor berust. 
De klacht tegen de aios is dan ook ongegrond. De 
supervisor krijgt een waarschuwing.

VOORGESCHIEDENIS
Klager bezoekt het spreekuur van de aios na 
verwijzing van de reumatoloog in verband met 
verdenking van ijzergebreksanemie. Na analyse 
constateert de aios geen ijzergebreksanemie 
en stopt de behandeling nadat de casus is 
overlegd met de supervisor. Twee jaar na 
dato wordt in een ander ziekenhuis alsnog 
de diagnose ijzergebreksanemie en gastritis 
gesteld. Klager verwijt verweersters dat 
zij hebben nagelaten de noodzakelijke 
medische zorg te verlenen. 

OORDEEL AIOS
De aios heeft iedere stap in het proces 
besproken met haar supervisor. Er was sprake 
van een complex leerstuk. Bij de beoordeling 
van de vraag welke handelingen in welke  
fase aan de aios mogen worden overgelaten,  
is de inschatting van de opleider samen met  

zijn/haar ervaring en vaardigheden van doorslag- 
gevende rol. Gedurende de opleiding wordt de  
verantwoordelijkheid dus meer en meer gedeeld  
tussen supervisor en aios. 
Gezien de omstandigheden van het geval, namelijk  
dat er sprake is van een complex leerstuk (waar 
weinig richtlijnen voor bestaan) en dat er sprake was 
van een intensieve supervisie waarbij de aios alles met 
haar supervisor heeft besproken en daarbij rekening 
houdend met de fase van de opleiding van de arts-
assistent, is het RTG van oordeel dat de volledige 
tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid rust op de 
schouders van de supervisor. Gelet hierop zijn de 
klachten tegen de aios ongegrond.

OORDEEL INTERNIST/SUPERVISOR
Het RTG is dus van oordeel dat de volledige tucht-
rechtelijke verantwoordelijkheid berust bij de inter-
nist. Op grond van de stukken staat vast dat de aios 
en de internist naar aanleiding van het consult de 
diagnose ijzergebreksanemie hebben overwogen, maar 
vervolgens verworpen (naar later bleek ten onrechte). 
Dit had, aldus het RTG, niet zomaar gemogen. 
Hoewel het leerstuk ijzergebreksanemie complex is, 
waren er in casus onvoldoende factoren aanwezig 
om deze diagnose zonder meer te verwerpen. 
Klager kwam immers via de reumatoloog, en uit 
zijn familiegeschiedenis kwam naar voren dat er 
in zijn stamgezin kanker voorkwam: in ieder geval 
colonpoliepen en coloncarcinoom bij de moeder en 
dat er bij klager sprake was van een te laag Hb en een 
te lage ferritine-waarde.
Zelfs indien zou zijn gebleken dat de werkdiagnose 
B12-deficiëntie werd gesteld, had er in ieder geval 
gevolg moeten zijn gegeven aan de behandeling 
van klager. Zo had de internist met meer zekerheid 
de diagnose kunnen stellen (of verwerpen). De 
klacht is dan ook gegrond. De internist krijgt een 
waarschuwing. 

Een a(n)ios en een supervisor zijn beiden verantwoordelijk 
voor hun eigen aandeel in de zorg, ook wanneer een patiënt 
een klacht indient bij het Tuchtcollege. 

 DJS Meldpunt 
Wanneer je lid bent van De Jonge Specialist ben je automatisch ook lid van de LAD. Als a(n)ios heb je dan recht  
op juridische bijstand bij arbeidsconflicten, opleidingsgeschillen, maar ook bij (tucht)klachten. Advies en bijstand  
bij (tucht)klachten wordt verzorgd vanuit de VvAA, waarmee de LAD een overeenkomst heeft gesloten ten behoeve  
van haar leden. Gebruik het DJS meldpunten wanneer we jou hiermee kunnen helpen!
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TEKST: FARDOU HEIDA BESTUURSLID DJS
MET MEDEWERKING VAN KDC/VVA

Een klacht, en dan?
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glazen witte wijn. Heb je meteen die 
wijntjes bij de assistentenborrel eraf! 
(voedingscentrum.nl)
Om actief woon-werkverkeer aan-
trekkelijker te maken bieden sommige 
ziekenhuizen naast een fietsplan met 
belastingvoordeel ook een project 
waarbij de fietsrit naar het werk 
beloond wordt. Hierbij wordt elke 
fietsrit geregistreerd door middel 
van een tag aan je fiets waarmee je 
punten spaart, die je vervolgens kunt 
verzilveren in een speciale webshop of 
bij aangesloten rijwielhandelaren. Een 
beloning voor je groene en gezonde 
fietsrit.

WEET WAT JE UITSTOOT
Mocht je toch dagelijks je auto in 
stappen omdat je te ver weg woont 
van je werk om te fietsen en/of het 
ov niet toereikend is, dan is het 
goed je te realiseren wat de impact 
hiervan is. Wanneer je fulltime 
werkt en 50 kilometer per dag reist, 
stoot je gemiddeld 1 ton CO2 per 
jaar uit. Dit is vergelijkbaar met 
16.000 kilometer met de trein reizen. 
Op woon-werkverkeer.nl kun je de 
CO2-uitstoot van jouw dagelijkse rit 
berekenen, tevens de CO2 voordelen 
van het (deels) vervangen van de 
rit door fietsen. Ga eens na welke 
mogelijkheden er zijn om jouw 
CO2-uitstoot te verminderen, kun je 
toch met het ov reizen? Maakt reizen 
met ov wellicht tijd vrij voor andere 
activiteiten tijdens je reis? Zijn er 
collega’s om mee te carpoolen? Zijn er 
mogelijkheden tot een dag per week 
thuiswerken, nu thuiswerken sinds 
de COVID-19 pandemie soms toch 
mogelijk blijkt, ook voor medici?

Naast je reisbeweging is voeding een 
belangrijke pijler om zowel jezelf 
als het milieu goed te onderhouden. 
Door keuzes te maken in voeding heb 
jij effect op de CO2-uitstoot. Eten en 
drinken zorgt voor 20-30% van onze 
milieubelasting. 
CO2-uitstoot door eten en drinken 
wordt voornamelijk veroorzaakt 
door productie en vervoer. Zo komt 

er bijvoorbeeld 2259 gram CO2 vrij 
bij de productie van een glas zuivel, 
tegenover 70 gram bij een glas water 
of 195 gram bij een glas sap. Heb je 
een borrel gepland? Neem liever een 
wijntje (527 gram) dan een biertje 
(628 gram), want ook de kleine 
beetjes tellen. 
Daarnaast staat voedselverspilling 
gelijk aan onnodige CO2-productie. 
Gemiddeld wordt er 34 kilo voedsel 
per persoon per jaar weggegooid, 
dat is dus niet alleen geldverspilling, 
maar ook nog eens slecht voor 
het milieu. Bijna de helft van deze 
verspilling betreft brood, zuivel 
en groente, samen zo’n 16,1 kilo! 
(milieucentraal.nl)
 
Kijk ook eens welke maatregelen 
jouw ziekenhuis neemt ten aanzien 
van voedsel(verspilling). Er zijn 
bijvoorbeeld meerdere universiteiten 
in Nederland waar standaard een 
vegetarische lunch wordt aangeboden 
en alleen op verzoek vlees/vis wordt 
geserveerd. Zo werd in het Radboud- 
umc de ‘meat free monday’ in het 
leven geroepen en in samenwerking 
met lokale boeren wordt duurzaam-
heid bevorderd en voedselverspilling 
beperkt. Check of er in jouw zie-
kenhuis vergelijkbare groene en/of 

gezonde projecten zijn, of dat deze 
wellicht zelf kunt initiëren.

VERANTWOORDELIJKHEID
Gezond en groen werken kun je op 
meerdere manieren interpreteren. 
Zorg dat je als persoon gezond bent 
als je aan het werk bent; dus blijf in 
beweging, eet ‘gezonde’ producten 
en zorg goed voor jezelf, zowel fysiek 
als mentaal. Bovengenoemde punten 
halen dit in je naar boven, waarbij je 
ook nog eens je steentje bijdraagt aan 
een belangrijk hedendaags probleem: 
klimaatverandering en CO2-uitstoot. 
Gezond werken kan ook betekenen 
dat waar je werkt rekening wordt 
gehouden met het klimaat, waar-
bij het zeker van belang is je eigen 
verantwoordelijkheid te nemen in het 
verminderen van CO2-uitstoot. 
Of wellicht betekent gezond werken 
voor jou dat de leef- en werkomstan-
digheden gezond zijn; met de huidige 
mate van klimaatverandering is het 
essentieel om de CO2-uitstoot fors 
te reduceren om deze variant van 
gezond werken te waarborgen, en jij 
hebt daar ook eigen verantwoorde-
lijkheid in. Hoe je ook tegen gezond 
werken aankijkt, duurzaamheid 
draagt hieraan bij. Dus, blijf geen 
groentje, word groen!  

Tegen voedselverspilling 

We dagen je uit om na te  
denken over mogelijkheden 
jouw persoonlijke bijdrage aan 
CO2-uitstoot met betrekking 
op voedsel te verminderen en 
verspilling tegen te gaan. Kun 
je bijvoorbeeld kleinere porties 
kopen of restjes invriezen?  
Op milieucentraal.nl vind je 
tips om voedselverspilling te 
voorkomen, of download de 
verspillingsvrije coach-app. 

Wist je dat je 130 kilo CO2 per jaar  
 kunt besparen als je twee dagen per  
   week geen vlees of vis eet? 

Dokters zijn geen goede patiënten  
           en vergeten vaak om aan hun 
   eigen gezondheid te denken

Met een paar kleine aanpassingen in je dagelijks leven verklein jij je 
CO2 footprint én leef je ondertussen stukken gezonder. Win-win!

 werken maakt gezond 

G OR ENER

 Ten tijde van het schrijven van dit 
artikel bevinden we ons in Neder-
land midden in de tweede golf van de 
COVID-19 pandemie. Dit brengt veel 

onzekerheden en vragen met zich mee. Wat 
we wel zeker weten is dat de aandacht voor 
duurzaamheid hierdoor op de achtergrond is 
geraakt. Milieubewust denken en werken is 
voor veel collega’s nog geen tweede natuur 
en ten tijde van crises heeft dit geen prioriteit. 
Daarnaast zijn dokters geen goede patiën-
ten en vergeten zij vaak om aan hun eigen 
gezondheid te denken. Echter, duurzaam leven 
en werken is investeren in je eigen mentale en 
fysieke gezondheid op korte en lange termijn, 
dus tijd om daarmee aan de slag te gaan, ook 
– of júist – in tijden van corona.

PAK DE FIETS
Om te beginnen, hoe verplaats jij je 
bijvoorbeeld van en naar je werk? Uit 
verschillende studies blijkt dat ‘actief woon-
werkverkeer’, dus wandelen of fietsen van en 
naar werk, een positief effect heeft op zowel 
fysieke als mentale gezondheid. Steell et al. 
(2018) laten zien dat dit geassocieerd wordt 
met een gezonder metabolisch profiel met een 
lager risico op obesitas, diabetes en metabool 

syndroom. Verbetering in cardio-respiratoire 
fitheid wordt ook beschreven (Oja et al, 1991). 
Wanneer actief woon-werkverkeer ook nog 
eens in een natuurlijke omgeving plaatsvindt, 
wordt dit geassocieerd met een betere mentale 
gezondheid. Dus kijk eens op Google Maps 
of je jouw fietsroute kunt vervangen door een 
tocht door natuurlijk gebied. Wellicht een 
stukje om, maar voor je gezondheid alleen 
maar een voordeel! Zijlema et al (2018)
Het TNO-rapport (‘Fietsen is groen, gezond 
en voordelig’, 2010) vermeldt dat voor circa 
70% van de fietsforensen gezondheid de 

belangrijkste drijfveer is, meer dan de 
helft noemt milieu als motief. Fietsende 
medewerkers verzuimen bijna anderhalve dag 
per jaar minder dan niet-fietsende collega’s. 
Bij een gemiddelde fietsrit van 30 minuten 
verbruik je ongeveer 130-145 kcal: meer 
dan stilzitten. Dit aantal kilocalorieën is te 
vergelijken met de hoeveelheid kilocalorieën 
van een bruine boterham met kaas of twee 

TEKST: SUSANNE KLOPPERS AIOS GYNAECOLOGIE 
MICK VAN DEN AKKER ANIOS GYNAECOLOGIE 
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BLIJF BIJ JEZELF
THIJS CAMPSCHROER
UROLOOG

Ben je of ken je een jonge klare die (anoniem) wil vertellen over haar/ zijn eerste ervaringen?  
Mail ons dan: info@dejongespecialist.nl

O m 07.15u stap ik de hoofdingang van 
het ziekenhuis binnen. Een vriendelijk  
“Goedemorgen dokter” van de recep-

tioniste, die ik ook op het schoolplein zie als ik 
mijn dochter op mijn compensatiedag ophaal, 
zorgt voor een glimlach op mijn gezicht. Enkele 
meters verder een vrolijk gezwaai van de schoon-
maker die ik al jaren tegenkom, gevolgd door  
een warm welkom van de dame bij de balie 
Radiologie op weg naar de overdracht. Ja, ik  
kom er al jaren en de omgeving is vertrouwd.

In het hele traject naar specialist kom je 
in aanraking met veel verschillende werk-
omgevingen. In mijn geval: anios in Arnhem en 
Utrecht, vooropleiding chirurgie in Arnhem en 
verdere opleiding in Arnhem en Nijmegen. Ik 
ben geboren in een dorpje op steenworp afstand 
van Arnhem, mijn schooltijd daar genoten om 
daarna de geneeskunde opleiding in Utrecht 
te volbrengen. Toevalligerwijs via contacten 
in Utrecht weer bij het ziekenhuis in Arnhem 
uitgekomen en eigenlijk daar nooit meer helemaal 
weggegaan tot de dag van vandaag. Inmiddels 
werk ik daar heel gelukkig als uroloog in tijdelijke 
dienst. Arnhem heeft dus altijd als een rode 
draad door mijn leven gelopen. De mogelijkheden 
voor een vaste aanstelling zijn met het in 
2018 ingezette Hoofdlijnenakkoord voor alle 
specialismen beperkter. Ook daar kan een artikel 
over geschreven worden, maar ik beperk me tot 
‘mijn stadje’, of beter gezegd ‘mijn ziekenhuisje’.

Om mij heen hoor ik regelmatig van collega’s 
en vrienden dat ze moeite hebben gehad met 
de transitie van aios naar specialist, zeker als 
deze transitie in hetzelfde ziekenhuis plaatsvond. 
Reacties als “personeel blijft je toch zien als  
arts-assistent”, “je wordt in het begin niet zo 
serieus genomen” en “je moet jezelf meer 
bewijzen tegenover patiënt en personeel” heb ik 
veel gehoord. Heel begrijpelijk, je hebt een andere 
functie waar ook andere verantwoordelijkheden 
aan vastkleven, maar dat is niet voor iedereen in 
het ziekenhuis even duidelijk. 

Mendel Ottow won in december de 
A²Award met zijn essay  

‘Binnen de lijntjes’. "Een beeldend 
en aansprekend praktijkvoorbeeld 

van een jonge dokter over 
doorzettingsvermogen en passie. 
Twee essentiële eigenschappen 
om in de zorg zaken te kunnen 
vernieuwen", zei Kèren Zaccai, 

toen nog voorzitter van De Jonge 
Specialist tijdens de uitreiking op 

het online MMV-congres.
Tijdens mijn opleiding kreeg ik altijd van 
verpleging te horen dat ik niet moest gaan 
veranderen als persoon als ik specialist zou 
worden. Een wijze les: dat is denk ook de crux. 
Door de verandering van verantwoordelijkheden, 
een andere situatie die gaandeweg thuis ontstaat 
(partner met een baan, er komen kinderen etc.), 
kan ik mij voorstellen dat je je anders gaat 
gedragen op de werkvloer. Hier ben ik heel 
bewust mee bezig geweest in het eerste jaar na 
het afronden van de opleiding (en nog steeds). 

Dat zou ook mijn boodschap zijn naar andere 
jonge klaren. Blijf bij jezelf, laat jouw manier 
van omgaan met patiënten en personeel niet 
afhangen van de veranderende omstandigheden 
op het werk of in jouw leven. De enige manier om 
de negatieve reacties op het werk uit de weg te 
helpen, is door te laten zien dat je niet voor niets 
dat C-formulier hebt gekregen en dat je voor 
100% inzet toont. Ik vond de bekende omgeving 
juist prettig om mij verder in te ontwikkelen en 
heb die ‘transitiedruk’ nooit zo ervaren. Het feit 
dat mijn kinderen in ‘mijn ziekenhuis’ zijn geboren, 
dat familieleden hier oncologische behandelingen 
hebben ondergaan, geeft soms een lach of een 
traan, maar bovenal een vertrouwd gevoel. Dit 
zal voor iedereen ongetwijfeld verschillend zijn. 
Voor mij maakt deze persoonlijke omgeving op 
het werk dat ik mij zo thuis voel. Dat maakt dat ik 
ook dichter bij mezelf kan blijven in mijn contact 
naar de patiënt en dat is uiteindelijk winst voor 
alle partijen. 
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‘Laat jouw manier van omgaan  
 met patiënten niet afhangen van 
      de veranderende omstandigheden  
  op het werk of in jouw leven’

V oorafgaand aan mijn perifere 
stage had ik als extra leer-
doel 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. 

ENTHOUSIAST
De vakgroepmanager 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 innovatie- 
managers en Raad van Bestuur. 
Groen licht! Wat een luxe. Dankzij 
de steun van de Raad van Bestuur 
wordt er een team samengesteld 
dat 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 risicoreductie is 
het verwervingsdossier. Voorafgaand 
aan aanschaf van een nieuw apparaat 
moet het verwervingsdossier worden 
afgerond. 

In ons ziekenhuis is dat 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 waarbij 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… 

SYMPOSIUM
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 wanneer 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. 

TEKST: MENDEL OTTOW 
AIOS KINDERGENEESKUNDE 

MENDEL OTTOW 
AIOS KUNDERGENEESKUNDE

 lijntjes      
BINNEN DE 
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Een passie voor kwetsbare ouderen, hun levensverhalen en zorg rondom 
het levenseinde maakt dat Brenda Ott, huisarts en kaderhuisarts  
ouderengeneeskunde, zich heeft toegelegd op positieve gezondheid en 
advance care planning (ACP). Ott vertelt over haar bijzondere loopbaan.

S inds het begin van haar 
loopbaan is Ott gedreven door 
passie, aangewakkerd door 
een onverwachte, ingrijpende 

gebeurtenis in haar gezin. Tijdens 
haar eindexamenjaar verongelukte 
haar één jaar jongere zusje. Het 
toeval wilde dat haar zusje in de 
weken daarvoor haar behandelwensen 
met Brenda had besproken, zo wilde ze 
bijvoorbeeld niet door een ongeval in een 
rolstoel terecht komen. Deze uitgesproken wens gaf 
enigszins troost na het plotselinge drama. 
Als gevolg van het ongeluk was Ott tijdens het 
begin van haar studie veel bezig met de dood van 

haar zusje, wat 
onbewust een 
katalysator 
bleek voor haar 
passie voor zorg 

rondom het levenseinde. Zo voerde ze tijdens haar 
verpleegstage bijzondere gesprekken met mensen 
die stervende waren en merkte dat dit haar vrij goed 
afging, wat haar nieuwsgierigheid voedde. Pas enkele 
jaren geleden realiseerde ze zich dat de interesse voor 
ACP was gewekt door de dood van haar zusje. 

Als huisarts ontwikkelde deze belangstelling zich 
verder in een compassie voor ouderengeneeskunde, 
ACP en positieve gezondheid, waarbij het levens- 
verhaal van de mens centraal staat. Toen haar twee 
kinderen op de middelbare school zaten, besloot Ott 
de opleiding tot kaderarts ouderengeneeskunde te 
volgen. Door een filmpje voor Medisch Contact dat 

het nooit eerder gedaan, dus ik denk 
dat ik het wel kan” (Pipi Langkous).

POSITIEVE GEZONDHEID
In 2011 brak Machteld Huber door 
met een hoofdartikel in The British 
Medical Journal over het concept 
positieve gezondheid4. Ott kende 
Huber al jaren en het concept sprak 
haar aan, omdat positieve gezondheid 
en ACP bij ouderen meerdere raak-
vlakken hebben. Zowel in het kader 
van positieve gezondheid als bij een 
gesprek over behandelwensen bij 
ouderen denk je in meerdere domeinen 
(zie figuur 1 ‘Het Spinnenweb’). 
De positieve werking van dit 
spinnenweb heeft Ott ook persoonlijk 
ervaren tijdens de revalidatie van haar 
wervelfractuur. De fysiotherapeut van 
het Rugcentrum vroeg bij aanvang 
naar haar persoonlijke doelen, waarop 
ze aangaf weer te willen kunnen roeien 
en werken. Deze vraag bekrachtigde 
haar positief in het behalen van haar 
doelen en zorgde voor veel motivatie. 
Als één pijler uit het spinnenweb 
vooruitgaat, in dit geval in het 
domein ‘lichaamsfuncties’ (therapie 
Rugcentrum), dan verbeteren ook de 
andere domeinen. Dit blijkt ook uit 

het onderzoek van Huber. Door deze 
ervaring kan ze het concept positieve 
gezondheid beter implementeren 
in haar huisartsenpraktijk. Het 
spinnenweb is een goed hulpmiddel 
om het gesprek met de patiënt aan te 
gaan. “Je hoort dingen die je anders 
niet had gehoord en de patiënt heeft 
mogelijk andere wensen dan jij had 
verwacht. Daarmee sluit je beter aan 
op de motivatie van de patiënt en 
komt diegene meer in zijn kracht.” 

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Naast haar inzet als huisarts en 
kaderhuisarts is Ott bestuurslid van 
de LAEGO (Landelijke Adviesgroep 
Eerstelijnsgeneeskunde voor 

Ott insprak bij het uitkomen van de 
landelijke richtlijn voor reanimatie bij 
kwetsbare ouderen in 2013 raakte 
haar carrière in een stroomversnelling. 
De ene kans leidde tot de andere, 
ze schreef publicaties voor Huisarts 
en Wetenschap1, het Nederlands 

Tijdschrift voor Geneeskunde2 en een 
hoofdstuk in het boek De Dokter en 

de Dood3. Daarnaast werd ze geregeld 
uitgenodigd om publiekelijk te spreken over 

haar werkzaamheden. 

DE KEERZIJDE 
Ott voelde zich in die tijd ijzersterk, zowel fysiek 
als mentaal, naast haar werk roeide ze ook nog 
drie keer per week. Dit werd echter bruut verstoord 
door een ongeluk. Ze brak een rugwervel toen ze 
nietsvermoedend haar auto wilde opkrikken vanwege 
autopech, waarbij ze tevens de diagnose osteoporose 
kreeg. Ott vertelt dat dit psychisch een enorme 
tegenslag was, een grijze periode uit haar leven. Haar 
werk stond plotseling stil, ze zat vier maanden thuis en 
moest leren omgaan met veel pijn. 
Het was een zware tijd, maar dat ging gelukkig weer 
voorbij. Zingeving was in die periode erg belangrijk. Ze 
werkte aan een artikel en deed veel administratie voor 
de praktijk. Ott geeft aan veel kansen te hebben gehad 
in haar leven, waarbij het één leidde tot het andere. De 
keerzijde hiervan is dat ze op te veel dingen ‘ja’ heeft 
gezegd en haar gezondheid geen prioriteit was. Haar 
passie en doorzettingsvermogen zijn haar kracht, maar 
ook haar valkuil. Ott denkt positief wanneer er nieuwe 
kansen op haar pad komen, met als lijfspreuk: “ik heb 

Ouderen). Door de combinatie 
van haar werk als arts, bestuurslid, 
ondernemer en spreker heeft ze zich 
ontwikkeld tot persoonlijk leider. 
Haar werk als huisarts is voorlopig 
nog haar core business, maar de 
combinatie van verschillende taken 
geeft haar energie. De grootste 
inspiratie voor haar lezingen haalt ze 
uit de levensverhalen van patiënten uit 
haar eigen huisartsenpraktijk.
Ook op persoonlijk vlak zit Ott niet 
stil. Haar hobby, het zingen van 
klassieke muziek, was de afgelopen 
jaren helaas op de achtergrond 
geraakt. In coronatijd heeft ze dit weer 
opgepakt en nu heeft ze een uur per 
week zangles via Zoom. Dit is haar 
‘heilige uurtje’. Zingen geeft haar 
energie en is een belangrijk stukje 
zelfzorg. Ook stelt ze meer eisen, 
prioriteiten en geeft ze haar grenzen 
beter aan. Ze besteedt veel aandacht 
aan het in goede conditie houden van 
haar rug met zo min mogelijk pijn. 
Ott zal zelf de komende jaren 
haar werk als huisarts, kaderarts, 
ondernemer, bestuurder en leider 
voortzetten. Daarbij hoopt ze anderen, 
inclusief jonge artsen, te blijven 
inspireren.  

‘Volg je hart en ontdek 
wat jouw zingeving is’

VOOR HET BEHOUDEN VAN BEVLOGENHEID
“Volg je hart en ontdek wat jouw zingeving is” is de belangrijkste tip van Ott. 

“Waar krijg je energie van en wat kost je energie? Deins niet terug om in jezelf te 

investeren, dit voedt je passie.” Ott geeft als voorbeeld dat ze een spreekcursus 

heeft gedaan om zichzelf beter te leren presenteren en verhalen beter te kunnen 

opbouwen. Ook heeft ze begin dit jaar een coach geconsulteerd om haar wensen 

en plannen voor haar verdere loopbaan in kaart te brengen. Tot slot zegt Ott: 

“Zorg goed voor jezelf. Je kunt alleen goed voor anderen zorgen, als je ook goed 
voor jezelf zorgt. Maak na een zware dag een wandeling in de natuur, zet goede 

muziek op en maak tijd voor emotie en reflectie. Neem iemand aan de hand die je 

ondersteunt, zoals een mentor, coach of zorg voor intervisie met collega’s. Ook als 

er dingen gebeuren op persoonlijk vlak, neem hier dan de aandacht voor en ga niet 

zomaar door ‘in die sneltrein’ waar we allemaal in zitten.” 

 figuur 1. 'Het Spinnenweb'  
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voorlichten van die mensen tijdens 
de trial periode, gaf me voldoening. 
Het was de tijd dat meetings in 
chique hotels in mooie steden in 
het buitenland nog mogelijk waren. 
Dat commerciële aspect ging mij 
tegenstaan. 

TERUG IN DE KLINIEK
Dus terug de kliniek in! De ambitie 
om mensen te helpen en beter te 
maken overwon. Of, als ze niet meer 
beter konden worden, goed begelei-
den in hun laatste fase. Uiteindelijk 
heb ik nog een jaar in de academie 
geprobeerd in opleiding te komen 
voor cardiologie. In dat jaar heb ik 
veel geleerd, kennis waar ik nu nog 
steeds veel aan heb. Met een van de 
cardiologen ben ik meegegaan naar 
een ander ziekenhuis en heb daar een 
leuke tijd gehad. Maar na drie jaar 
moest ik weer verder.
Ik kreeg een vast contract aangebo-
den op de afdeling cardiologie in een 
perifeer ziekenhuis. Geen diensten, 
goed salaris, genoeg uitdaging met 
de hoeveelheid patiënten onder mijn 
hoede en genoeg, of zelfs te veel, 
autonomie. Ik had een hecht team 
op de afdeling, fijne mensen om mee 
te werken, en korte lijnen met de 
artsen, met name de intensivisten. 
Ik kon voor mijn gevoel veel goeds 
doen met de kennis en ervaring en de 
connecties die ik had opgebouwd in 
de andere ziekenhuizen.
Het ziekenhuis stond echter niet 

goed bekend. Door de hoge turnover, 
grote populatie, onderlinge geschillen 
en beperkte diagnostische en thera-
peutische mogelijkheden werden er 
compromissen gesloten, wat ten koste 
ging van de patiëntenzorg. Dit leidde 
tot tuchtzaken en bemoeienis van 
de inspectie. De afdeling cardiologie 
werd op non-actief gezet en er volgde 
een onderzoek.  Eén van de beste 
keuzes in mijn leven was het afsluiten 
van een rechtsbijstandverzekering. 
De goede begeleiding die ik van de 
advocaten heb gekregen, hebben 
mij door heel wat moeilijke situaties 
geholpen. Gelukkig is mij niets ten 
laste gelegd maar echt rustig sliep in 
niet in die tijd. 

THUIS IN HET AMPHIA
Verder gaan in de cardiologie leek mij 
geen goed idee. Maar vanwege mijn 
geschiedenis en werkervaring in de 
cardiologie heb ik uiteindelijk gesol-
liciteerd op een vacature anios-car-
diologie in het Amphia Ziekenhuis. 
De eerste maanden waren moeizaam, 
ik moest wennen aan het werken met 
het EPD en ik was onzeker over wat 
ik kon en mocht. Het werk beviel 
echter goed en er werd mij een vast 

contract aangeboden om de continu-
iteit te kunnen waarborgen. Onder-
tussen is de afdeling cardiologie in 
het Amphia ziekenhuis gegroeid en 
hebben ze de A-opleiding gekregen 
waardoor er genoeg aanbod van 
goede assistenten is.
Nu ben ik ontzettend blij met mijn 
plek. Ik heb ondertussen nog meer 
ervaring, overzicht en kennis, die 
ik kan inzetten ten goede van de 
patiënten en soms ook ten goede van 
collega’s. Ik ben een soort huisarts 
binnen het ziekenhuis, ik werk meer 
holistisch dan de specialisten en het 
hele technische van het vak hoef ik 
niet te doen. Ik krijg genoeg auto-
nomie, aan de andere kant is er ook 
goede supervisie en dat geeft vertrou-
wen dat er goed naar de patiënten 
gekeken wordt. Na mijn ervaringen 
ben ik blij dat ik niet alleen die 
verantwoordelijkheid draag. Het 
is geweldig om in een ziekenhuis te 
werken, waar je bijna alles wat er 
aan goede zorg te krijgen is voor een 
patiënt, ook daadwerkelijk kan aan-
bieden. De vakgroep is fantastisch, 
kwaliteit is een hoge prioriteit. Dat 
betekent ook dat ze hun werknemers 
niet overbelasten. Ze zijn allen goed 
benaderbaar en werken goed samen. 
Dankzij de A-opleiding is er veel on-
derwijs en word je gestimuleerd om 
te blijven leren. Ik hoop dat ik het bij 
kan blijven benen, dat is mijn enige 
zorg. Nog vijftien jaar te gaan, kom 
maar op! 

Mijn carrière is bijzonder verlopen, net als wel meer dingen in mijn leven. 
Ik ben al 25 jaar ANNIOS: arts-assistent nooit niet in opleiding tot  
specialist. En ik ben er gelukkig mee: een bevlogen eeuwige anios.

TEKST: INGRID DE BRUIN
ANIOS CARDIOLOGIE

De keuze voor de opleiding 
geneeskunde was niet vanzelf-
sprekend, ik zag mezelf totaal 
niet aan het werk gaan als 

dokter. Het vakkenpakket was echter 
gewoonweg te interessant om af te 
slaan. De coschappen vielen me zwaar, 
gestationeerd in Goes, de druk van het 
moeten presteren en liefdesverdriet om een 
vriendje maakten dat ik mijn koffers heb 
gepakt en ben vertrokken. 

ZWANGER
Drie maanden later kwam ik zwanger 
terug en was ik vastbesloten de opleiding 
te staken. Toen ik dat ging vertellen aan 
de studiebegeleidster, deed zij mij het 
aanbod om de rest van de coschappen 
in mijn eigen tempo te doen, als ik er 
even tussenuit wilde, mocht dat.  De 
druk viel voor mij weg en het plezier 
en enthousiasme keerde terug. Zonder 
problemen heb ik in één ruk de coschap-
pen afgerond.  Wat was er van mij 
geworden als zij er niet was geweest?
Ik wilde graag huisarts worden. Een 
band op kunnen bouwen met mensen, 
niet te technisch en te specialistisch, een 
mooie mix van somatisch en psychisch, 
spanning en rust. Cardiologie leek mij 
een goede voorbereiding; als ik die acute 
cardiologische patiënt aankon, dan 
lukte de rest mij ook! Ook als HAIO 
zou ik stage in Zeeland moeten lopen. 
Als alleenstaande moeder en met de 
geschiedenis in gedachten heb ik besloten 

dat dit geen optie was en heb ik die route 
definitief afgesloten.

OPTIMISME
Keuzes die zo bepalend zijn voor de rest 
van je leven, zijn moeilijk. Bedenken wat 
je wil en vooral wat je kunt, of denkt te 
kunnen, is moeilijk. Die onzekerheid of 
het lukt en waar je uiteindelijk terecht gaat 
komen. Mijn filosofie is dat je er zelf het 
beste van moet maken. Elke keuze heeft 
voor- en nadelen. Soms blijken die keuzes 
niet goed uit te pakken en moet je een 
andere richting op. Stilstaan en slachtoffer 
spelen, helpen je niet vooruit. Een gezonde 
dosis optimisme wel!
Op zoek naar een andere opleiding dus. 
Er zat geen uitdaging in het werk als 
consultatiebureauarts, het bleef bij de 
cursus. Bij het uitproberen van het vak 
ouderengeneeskunde kwam ik op plek 
in een psychogeriatrisch verpleeghuis 
terecht. Te veel care en geen cure. Toen 
aan de slag als research arts, opnieuw 
bij de cardiologie. Met mijn eigen 
patiëntenpopulatie en het begeleiden en 

LEVEN MET KEUZES

‘Stilstaan en slachtoffer spelen,  
          helpen je niet vooruit.  
  Een gezonde dosis optimisme wel!’

‘Nog vijftien jaar  
te gaan,  

kom maar op!’
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Jouw pensioen. 
Ons specialisme.

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

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

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

Ouderdomspensioen

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

Premieovername bij arbeidsongeschiktheid

Financieel inzicht van onze ona� ankelijke 
fi nancieel planners

Jaarlijkse verhoging van je opgebouwde 
pensioen met tenminste 3%

Nabestaandenpensioen voor jouw eventuele 
partner en kinderen als je overlijdt

Lidmaatschap van BPMS voor 
zeggenschap in de regeling
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FARDOU HEIDA
BESTUURSLID DJS, 
AIOS GYNAECOLOGIE

We zijn op zoek naar enthousiaste anios die het leuk vinden om een column te schrijven voor het 
DJS-magazine. Ken of ben jij iemand met affiniteit voor schrijven? En kun je een interessant verhaal 
vertellen? Dan zijn we op zoek naar jou!

E en zwangere wordt aangemeld op 
de SEH omdat ze ‘out’ is gegaan bij 
het ingipsen van de buik tijdens haar 

babyshower. Mijn supervisor kijkt verbaasd 
bij de overdracht. Hij heeft twee vragen voor 
mij. Eén: Wat is een babyshower? En vraag 
twee: Waarom gipsen? Haar buik is toch niet 
gebroken?
Stomverbaasd kijk ik hem aan. Ik denk 
stilletjes “Je bent gynaecoloog en weet niet 
wat een babyshower is? Ik behoor alle theorie 
en protocollen van mijn vak te kennen. Maar 
de oude garde van ons vak kijkt niet meer naar 
de maatschappelijke veranderingen rondom de 
geboortezorg?” 
Voorzichtig leg ik hem uit wat het concept van 
een babyshower is en dat sommige vrouwen 
graag een afdruk van hun zwangere buik willen 
hebben ter herinnering aan de zwangerschap. 
Glazig kijkt hij me aan. Ik zie hem denken: 
“Vroeger hadden we deze onzin allemaal nog 
niet”.

Een paar dagen later nemen we een patiënte 
op met een ernstige sepsis. De enige clou die 
we hebben voor een mogelijke bron voor de 
sepsis is het gebruik van menstruatiecups. 
We bespreken de casus in de overdracht. Een 
gynaecoloog onderbreekt de discussie al zeer 
snel met “Jongens, waar hebben jullie het 
over, wat zijn menstruatiecups?” De jonge 
assistentengroep kijkt hem geschokt aan, 
“je bent gynaecoloog!” en denkt vervolgens 
“hoezo weet je dit niet?” We leggen weer rustig 
uit dat in de huidige maatschappij waarin 
er wordt gestreefd naar duurzaamheid en 
vergroening veel vrouwen recyclebare cupjes 
gebruiken om menstruatiebloed op te vangen.  
We zien hem vervolgens denken: “Vroeger 
hadden we deze onzin allemaal nog niet.”

Dan denk je, deze twee gynaecologen 
hebben onder een steen geleefd en hebben 
de hypes binnen hun vakgebied gemist. Niks 
is minder waar. Bij de ochtendoverdracht 

krijg ik een patiënte overgedragen die graag 
een lotusbevalling wil. Ik zie wederom 
wenkbrauwen omhoog gaan bij de supervisor 
van de dag. De inmiddels welbekende 
vraag wordt weer gesteld: “Wat is… een 
lotusbevalling Fardou? Bij deze vraag begin ik 
me ondertussen af te vragen of ik misschien 
een praatje moet geven binnen de vakgroep 
over de (relatief) nieuwe ontwikkelingen  
binnen ons vakgebied. Kan ik de gynaecologen 
met grijze haren misschien ook een keertje 
wat leren. Rustig leg ik hem uit dat er 
tegenwoordig vrouwen zijn die de placenta  de 
eerste paar dagen aan het kind willen laten. De 
wenkbrauwen gaan nog verder omhoog en ik 
hoor gemompel “Wat een gedoe, vroeger…….!”

Het is niet zo dat ik alle hypes van het 
moment ken. Natuurlijk weet ik wat een 
babymoon is, gender reveal parties, en dat je 
je vruchtbaarheid tegenwoordig particulier 
voor een fiks bedrag kunt testen via Grip. 
En kom ik er na een paar fluor-spreekuren 
achter dat op sommige fora gepromoot 
wordt om melkzuur vaginaal te gebruiken. 
Maar als ik eens een rondje Google doe naar 
nieuwe hypes binnen de gynaecologie kom 
ik zeker voldoende zaken tegen waar ik nog 
nooit van heb gehoord: babypod, Spotify in je 
vagina, borstvoedingsthee, en de glow-app 
die je anticonceptie zou garanderen? Mijn 
wenkbrauwen gaan omhoog. Vroeger.....! 
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VROEGER...

‘ Een gynaecoloog onderbreekt  
 de discussie al zeer snel met 
  “Jongens, waar hebben jullie het 
          over, wat zijn menstruatiecups?”’
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Duizenden a(n)ios gingen je voor

Investeer in jouw ontwikkeling 
bij De Academie voor medisch specialisten

De Academie
voor medisch specialisten

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

De partners van De Academie voor medisch specialisten:

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

Basiscursus ziekenhuismanagement
Iedere aios zou moeten weten hoe de medisch 
specialistische zorg georganiseerd en gefinancierd wordt in 
het ziekenhuis. Dat bepaalt immers mede de kwaliteit van 
de zorg. Krijg in 4 dagdelen de belangrijkste inzichten in hoe 
je invloed hebt op je eigen werk nu en in de toekomst. 
Locatie: regio Utrecht en Groningen.

Aios Talentenklas
Heb jij de ambitie om een van onze toekomstige medisch
leiders te worden? Ziet jouw opleider jou ook als 
aanstormend leiderschapstalent? Centraal in de Aios 
Talentenklas staat jouw eigen ontwikkeling, het vergroten 
van kennis, visieontwikkeling en het uitwisselen van de 
ervaring met anderen. Meld je aan voor deze training van  
19 dagdelen. Locatie: regio Utrecht.

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

Vaardigheidstrainingen
Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het 
versterken van relevante, concrete vaardigheden bieden wij 
pragmatische trainingen en workshops. Van cursussen op 
het gebied van time- en stressmanagement persoonlijk -  
en effectief communiceren, professioneel presenteren  
of onderhandelen. 

De verschillende vaardigheidstrainingen verzorgen we ook 
op locatie voor AIOS groepen vanaf 8 deelnemers. 

Kijk op de website voor de startdata, kosten en locaties. 


