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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.

A fgelopen periode is de redactie van het magazine bezig geweest 
deze tweede editie van 2021 voor jullie samen te stellen, met deze 

keer als thema: Dokters van de wereld. Als kersvers bestuurslid bij de 
Jonge Specialist en aios cardiologie ben ik niet dagelijks bezig met het 
zijn of worden van een wereldse dokter. Het is eenvoudig om je in de 
drukte van de dag te verliezen. Des te interessanter is het om stil te 
staan bij wat er allemaal in de wereld gaande is en je te verbazen en 
verwonderen over de mogelijkheden en contrasten. 

Als je oplet zijn de contrasten in gezondheidszorg en opleiding tussen 
verschillende landen dagelijks merkbaar; tijdens deze COVID-19 
pandemie is dit onderwerp actueel. Engeland wil een derde vaccinatie 
zetten terwijl de vaccinatiegraad wereldwijd nog erg laag is. Heeft dit 
eigenlijk wel zin? Dokters over de hele wereld maken ijverig plannen om 
deze pandemie de kop in te drukken, maar kunnen we niet meer bereiken 
door de krachten te bundelen en de middelen te verdelen? 

Moet je eigenlijk alle talen spreken om een dokter van de wereld te 
zijn? Je kent het wel, vroeg in de ochtend loop je met je koffie richting de 
afdeling en de verpleegkundige komt je al tegemoet: ''Ik hoop dat je een 
woordje Pools spreekt, want onze patiënt is in paniek van de pijn op zijn 
borst en spreekt geen woord Engels of Nederlands''. Vol goede moed en 
gewapend met Google Translate of de tolkentelefoon begin je aan het 
gesprek. Op zulke momenten voel ik me helemaal geen dokter van de 
wereld! 

Er zijn in Nederland ook genoeg artsen die zich wel dagelijks 
dokters van de wereld voelen, en in de dagelijkse praktijk zijn de 
cultuurverschillen duidelijk merkbaar. Tijdens ons werk kun je elke dag 
een stukje proeven van andere culturen, dat maakt ons werk divers en 
zorgt ervoor dat we elke dag een beetje wereldwijzer worden. 

In dit magazine lees je onder andere de ervaringen van een uit  
Irak gevluchte arts, een Braziliaanse arts in de frontlinie, een jeugdarts 
in het AZC, een huisarts op de bible belt en een bijna gepensioneerde 
arts en opleider op Curaçao. We nemen je ook mee in de wondere wereld 
van het fertiliteitstoerisme en de internationale abortuszorg  
van Women on Waves. Natuurlijk ontbreken onze vaste rubrieken niet. 
Veel leesplezier! 

IEDEREEN IS EEN DOKTER VAN  
DE WERELD! 

ANNE KOPPELAAR
BESTUURSLID PUBLIC RELATIONS DJS,
AIOS CARDIOLOGIE 
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Jeugdarts Annet Bos  
vertelt over haar soms  
pittige, maar altijd  
dankbare werk met  
vluchtelingenkinderen. 

Rebecca Gomperts van 
Women on Waves helpt via 
telemedicine wereldwijd 
duizenden vrouwen die 
geen toegang hebben tot 
abortuszorg.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?  

   f acebook.com/jongespecialist

     @jongespecialist

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

   De Jonge Specialist

   dejongespecialist        #dejongespecialist

Huisarts Alireza  
Pezeshki Nia krijgt in  
zijn praktijk in Rouveen 
geregeld te maken met 
door het geloof gedreven 
keuzes van patiënten. Hoe 
gaat hij daar mee om? 

Stellen met een  
onvervulde kinderwens  
kijken vaker over de  
landsgrenzen voor een  
all inclusive vruchtbaar-
heidsbehandeling. 
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Geprikkeld door het het redactioneel commentaar  
‘Onderscheiden zonder te discrimineren’ in het  
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ging DJS  
in gesprek met hoofdredacteur Marcel Olde Rikkert.

Voor communicatie met anderstaligen 
moet je als zorgverlener een tolk in  
kunnen schakelen, vindt epidemioloog 
Simone Goosen. Ze leidt de campagne 
‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’. 

Oogopslag: nieuws & feitjes 

Opleider op Curaçao

Jeugdarts op het AZC

Als arts gevlucht

Women on Waves

Tolken in de spreekkamer 

Huisarts op de biblebelt

Fertiliteitstoerisme

Vooroordelen in de zorg

Maak het verschil

Dokter & duurzaamheid

Achterstand in je opleiding?

Bekentenis van een jonge 
klare

DJS congress 2021

Vechten tegen COVID  
in Brazilië 

Column Fardou Heida
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     ‘Ik was zo gefocust op 
mijn doel dat ik vergat  

       om me heen te kijken’
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PASCALE VENEMA
ANIOS INTENSIVE CARE, HMC
ACTIEF LID WERKGROEP ZORG 2025,  
COMMISSIE GROENE ZORG

Zou jij jouw steentje bij willen dragen aan Groene Zorg? Laat het ons dan weten, wij zijn altijd op zoek naar 
enthousiastelingen! Mail naar info@dejongespecialist.nl of neem contact met ons op via social media.

Als arts-assistent Intensive Care word 
ik, gedurende de coronacrisis, dagelijks 
geconfronteerd met de winst die binnen ons 
zorgsysteem op gebied van duurzaamheid nog 
te behalen is. Vanuit deze interesse las ik een 
half jaar geleden de Green Paper, geschreven 
door de Groene Zorg commissie van de Werk-
groep Zorg 2025. Ik was meteen verkocht en 
sloot me aan bij deze werkgroep van De Jonge 
Specialist die zich inzet voor Groene Zorg! 

In deze Green Paper worden de – terechte –  
zorgen van de jonge zorgprofessional aan-
gaande het klimaat en de zorg gedeeld. 
Daarnaast worden de uitdagingen, inclusief 
mogelijke oplossingen, aangedragen die 
bedoeld zijn om aan te zetten tot inspiratie en 
actie. De eerste stap is immers het creëren 
van bewustzijn onder zorgprofessionals. In lijn 
met de positie en functie van Werkgroep Zorg 
2025 in de zorgsector, sluit de Green Paper 
hierop aan als gezamenlijke stem van de jonge 
zorgprofessional in de hele breedte van de 
zorgsector.

De Werkgroep Zorg 2025 buigt zich 
over relevante actuele thema’s met een 
multidisciplinaire bril. Dit heeft mijn blik 
verruimd en ik heb de afgelopen maanden al 

•  De andere dokter 
Podcast

Verzekerings- en bedrijfsartsen vertellen 
over hun vak en hun drijfveren. Het  
domein Arbeid en Gezondheid is rela-
tief onbekend terwijl we juist in deze 
tijd zien hoe belangrijk een gezond en 
vitaal werkend Nederland is. Bovendien 
kan het een interessante richting zijn 
met veel carrièremogelijkheden. Tip!

•  Het jaar van een a(n)ios,  
van hoofd naar hart  
Moniek de Boer

Iedere beginnende arts maakt  
een zoektocht door en heeft vragen  
als: Wie ben ik? Kan ik dit? Wil ik  
hiermee verder? Vanuit haar coach- 
ervaring beschrijft Moniek de Boer  
op pakkende en herkenbare wijze  
hoe zo’n zoektocht eruit kan zien. 
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Ambassadeur

Wij zijn de toekomst en staan tijdens  
onze carrière voor de grootste uitdaging 
van de 21e eeuw: de klimaatverandering en 
diens bedreiging voor de gezondheid

LUISTERTIP LEESTIP

veel geleerd van de samenwerking met andere 
jonge zorgverleners vanuit verschillende 
achtergronden. Zo is de Werkgroep Zorg 2025 
in mijn ogen een waardevolle toevoeging aan 
mijn vorming als jonge arts. Op mijn beurt 
hoop ik uiteraard ook dat ik een wezenlijke rol 
kan vervullen bij het inspireren en aanzetten 
tot de transitie naar een duurzamere zorg, 
om zo samen met alle andere enthousiaste, 
betrokken en gedreven jonge zorgverleners 
een geweldige toekomst tegemoet te gaan. 
Ik ben ervan overtuigd dat wij in Nederland 
in staat zijn om de doelen en ambities van het 
Klimaatakkoord, die onder andere worden 
onderstreept door de Green Deal Duurzame 
Zorg, alsnog te behalen. Maar we zijn er nog 
lang niet.  De vele ondertekenaars van de 
Green Deal laten het noodzakelijk belang en 
het draagvlak van de vergroening van de zorg 
zien. En gelukkig maar. 

OPROEP!

ZIEKJES
Omdat ons vak vol verrassingen en 
uitdagingen zit, zijn wij op zoek naar 
korte anekdotes uit de dagelijkse reali-
teit. Interesse? Stuur jouw bijdrage (100 
woorden) naar ons toe en wie weet zie je 
jouw anekdote terug in het volgende  
DJS Magazine.
          
       

  info@dejongespecialist.nl
 

Curaçao kent veel verschillende 
nationaliteiten. Hoe verhoudt 
zich dat tot de artsen in het 
CMC?
“Op Curaçao zijn er ongeveer hon-
derdzeventig nationaliteiten. In het 
ziekenhuis verhoudt dit zich tot on-
geveer dertig à veertig artsen met een 
andere nationaliteit van oorsprong. 
In mijn carrière heb ik veel mooie 
samenwerkingen tussen verschillende 
culturen gezien. Eén samenwerking is 
me speciaal bijgebleven: toen artsen 
samenwerkten terwijl hun eigen 
moederlanden met elkaar in oorlog 
waren. Daarnaast wil ik in lijn van 
deze vraag benoemen hoe trots ik 
recent nog was op de samenwerking 
tussen mijn collega’s ten tijde van  
het recordaantal coronaopnames.  
Ik heb nog nooit zoveel multi- 
disciplinaire saamhorigheid mee- 
gemaakt als die dagen in het Curaçao 
Medical Center.”

Wat valt u op als opleider op 
tussen verschillende culturen en 
nationaliteiten?
“De kennis en gedragingen vind ik 
met name opvallen. Het verschil  
tussen kennis valt niet alleen per land, 

maar ook per universiteit op. In mijn 
ogen is de opleiding ondergeschikt 
aan jouw persoonlijke ontwikkeling, 
want de wereld ligt aan je voeten qua 
kennis en kunde. Het is de rol van 
een opleider om de persoon te sturen 
en corrigeren waar nodig en erva-
ringen uit de praktijk inzichtelijk te 
maken. Het verschil in begeleiding is 
dan vaak als resultaat terug te zien bij 
een assistent. Zo is het wel eens voor-
gekomen dat een assistent niet kon 
wennen aan de manier van opleiden 
hier, en weer vertrok. In mijn ogen 
is dat niet zo zeer cultureel bepaald. 
Ik denk dat het met name belangrijk 
is om te benoemen dat het met een 

karakter van iemand te maken heeft 
en dat begint al bij de opvoeding.”

Loopt u wel eens ergens tegen 
aan als het gaat om culturele 
verschillen?
“Het eiland wordt gezien als een 
paradijs waar alles mogelijk is. Ik zie 
soms de worsteling bij jonge assisten-
ten die zich enerzijds ontwikkelen tot 
een jonge specialist en zich anderzijds 
ontwikkelen als persoon in het privé-
leven. Die twee ‘rollen’ kunnen soms 
ontzettend botsen als je opeens aan  
de andere kant van de oceaan gaat 
wonen. Als opleiders hebben we nauw 
contact met de assistentengroep. 
Het is mijn taak als opleider om de 
assistenten niet alleen vakinhoudelijk 
op te leiden, maar ook de normen en 
waarden van het gastland onder de 
aandacht te brengen. Dat begint al bij 
het begroeten van het personeel van 
de schoonmaak. Zonder hen zou het 
ziekenhuis een grote troep zijn.” 

Heeft u nog een boodschap of 
advies voor jonge artsen?
“Zorg voor wereldvrede en afschaf-
fing van moderne slavernij, dat zou 
heel prettig zijn, maar misschien is 
dat op individueel niveau niet haal-
baar. Dus om op een lager niveau een 
belangrijk advies te geven: zoek gedu-
rende je hele carrière het ziektebeeld 
op. Doe dit desnoods in de vorm van 
een samenvatting, een kort artikel of 
een abstract en doe dat op het werk 
en niet thuis. Eenmaal thuis gaat de 
aandacht toch vaak ergens anders 
heen. Tot op de dag van vandaag volg 
ik dit advies zelf nog op. Dat maakt 
het vak leuk en het zorgt ervoor dat 
ºje ziektebeelden en processen veel be-
ter gaat begrijpen en onthouden.” 

TEKST: MAUREEN TISSINK 
ANIOS CHIRURGIE

KENRICK BEREND  
INTERNIST-NEFROLOOG

Hoe is het voor opleiders om coassistenten en aios met verschillende culturele 
achtergronden te begeleiden en op te leiden? Maureen Tissink sprak erover met 

internist-nefroloog Kenrick Berend van het Curaçao Medical Center (CMC). 

‘Het is mijn taak om de 
normen en waarden van 
het gastland onder de 
aandacht te brengen’

 Een wereld van verschil 
OPLEIDER OP CURAÇAO

CORONA OP CURAÇAO
Begin 2020 zou Kenrick Berend na 
35 jaar met pensioen gaan maar 
een paar weken daarna brak de 
coronapandemie uit. Hij aarzelde geen 
seconde toen er vrijwilligers nodig 
waren om het lange paasweekend vier 
dagen acute opname te superviseren. 
Berend schreef er een column over in 
het Antilliaans Dagblad:
https://antilliaansdagblad.com

6 / OOGOPSLAG

JUNI 2021

DE JONGE SPECIALIST  INTERVIEW / 7

JUNI 2021



TEKST: MYRNA LINDERS 
JEUGDARTS

periode veel kinderen met scabiës 
gezien. En ik zie ook regelmatig  
kinderen met verwondingen of  
bijvoorbeeld verwaarloosde oor- 
ontstekingen. Wat ik een aantal keer 
ben tegengekomen is dat kinderen 
een forse ontwikkelingsachterstand 
hebben, maar dat daar nog geen 
aanvullend onderzoek naar is gedaan. 
Maar soms zie ik ook kinderen met 
een afwijking in de rug of bewegings-
apparaat waar in Nederland op jonge 
leeftijd al iets aan gedaan zou zijn,” 
vertelt Bos. “Een taalachterstand 
merk je vooral als het heel ernstig is. 
Wat subtielere taalachterstand haal 
je er niet altijd tijdens de intake al 
uit. We werken nauw samen met de 
school waar alle kinderen van het 
asielzoekerscentrum op zitten. Ze 
leren daar Nederlands en van daaruit 
wordt gekeken waar ze op een regu-
liere school kunnen instromen. Zo’n 
school trekt aan de bel als een kind 
geen vorderingen maakt. Zeker jonge 
kinderen pakken de taal vaak snel 
op. Hoe ouder kinderen worden, hoe 

familieleden of naasten verloren of 
veel verhuizingen meegemaakt. De 
meerderheid van de gezinnen is voor 
korte of lange tijd uit elkaar geweest. 
Soms zijn gezinnen totaal versnipperd 
geraakt en dan zien ze elkaar in Ne-
derland weer terug. Wat ik gemerkt 
heb is dat als je de rust en de tijd hebt, 
dat mensen het vaak fijn vinden om 
te praten over wat er gebeurd is. Een 
luisterend oor bieden is altijd goed.
We verwijzen voor deze problema-
tiek geregeld naar de specialistische 
GGZ.” Bos probeert altijd op een 
positieve manier naar een situatie te 
kijken en ouders ook te wijzen op 
wat er allemaal goed gaat: “Eén van 
de dingen die ik heel mooi vind is dat 
je juist de enorme veerkracht ziet. 
Een groot deel van de kinderen doet 
het goed, ondanks alle obstakels die 
ze achter zich hebben liggen en alle 
uitdagingen waar ze nu in zitten. En 
kinderen blijven gewoon kinderen. Ze 
zijn ook gewoon bezig met vriendjes, 
school en kind zijn. Dat is mooi om te 
zien.” 

ANNET BOS 
JEUGDARTS

“Ondanks alle moeilijkheden is een groot deel van de kinderen heel 
veerkrachtig, dat is mooi om te zien.” Jeugdarts Annet Bos  

vertelt over haar soms pittige, maar altijd dankbare werk op het azc.

meer diversiteit je ziet. Soms verbaas 
je je erover hoe snel kinderen de taal 
oppakken, bijvoorbeeld een kind 
van twaalf jaar dat drie maanden 
in Nederland is en behoorlijk goed 
Nederlands kan. Maar soms is een 
kind al anderhalf jaar in Nederland 
en pakt het de taal heel slecht op.” 

TOLK
Asielzoekers hebben over het alge- 
meen minder goede toegang tot  
medische informatie. Bos: “Omdat 
wij de tijd en een tolk tot onze be-
schikking hebben, blijkt het waar-
devol om deze mensen de medische 
informatie te geven waar ze naar op 
zoek zijn.” Het gebruik van een tolk 
is volgens Bos daarom ook een must: 
“Je mist heel veel als je elkaar niet 
kan verstaan.”
De kinderen hebben vaak een hele reis 
achter de rug en veel meegemaakt. 
“We zien vaak dat er hele ingrijpende 
dingen zijn gebeurd. Kinderen hebben 
gevechten meegemaakt of zijn zelf 
gewond geraakt. Soms hebben ze veel 

T oen Annet Bos met een 
collega-jeugdarts meekeek 
tijdens een spreekuur op het 
asielzoekerscentrum wist zij 

al dat dit werk bij haar paste. Niet 
veel later vertrok een jeugdarts op het 
azc en kwam daarmee een vacature 
vrij. Bos greep haar kans en tegen-
woordig werkt ze één dag per week 
als jeugdarts voor kinderen van vier 
tot achttien jaar op het asielzoekers-
centrum in Harderwijk. Bos: “Dat ik 
nu zoveel dingen zie van een wereld 
waarvan ik aanvankelijk weinig wist, 
maakt dit werk heel bijzonder.” 

BLANCO VOORGESCHIEDENIS
De meeste asielzoekerskinderen 
komen aan in het aanmeldcentrum 
Ter Apel, waar mensen vaak twee à 
drie dagen verblijven. “In Ter Apel 
worden enkele onderzoeken gedaan, 
zoals thoraxfoto’s om tuberculose op 
te sporen. Zodra mensen onder het 
COA (Centraal Orgaan opvang asiel-
zoekers, red.) vallen hebben ze recht 
op uitgebreidere gezondheidszorg. De 
jeugdgezondheidszorg wordt vanaf 
dat moment aan alle kinderen aan- 
geboden,” vertelt Bos. 
In tegenstelling tot de reguliere jeugd- 
gezondheidszorg starten mensen in 
het asielzoekerscentrum met een lege 
(medische) voorgeschiedenis. Bos: 

“In Nederland willen we graag de 
doorlopende lijn van zorg vanaf de 
geboorte tot het kind volwassen is. 
Op het asielzoekerscentrum start je 
ergens en weet je verder nog niks van 
het kind.” Om die reden is de eerste 
afspraak met de jeugdarts meestal 
heel uitgebreid: “De eerste afspraak 
bestaat uit een verpleegkundige intake 
door de jeugdverpleegkundige en een 
medische intake door de jeugdarts. 
De verpleegkundige richt zich in haar 
anamnese op de psychosociale aspec-

ten, zoals hoe de kinderen gereisd zijn 
en of ze dingen hebben meegemaakt. 
Ze gaat na of er trauma’s zijn en of 
er behoefte is aan opvoedkundige 
of psychologische ondersteuning. 
De verpleegkundige doet ook het 
gehooronderzoek en de visustest. Bij 
de medische intake vraag ik uitgebrei-
der naar de medische geschiedenis 
en doe ik een uitgebreid lichamelijk 
onderzoek. 
Daarnaast stel ik een plan op om zo 
nodig vaccinaties uit het rijksvaccina-
tieprogramma in te halen.” Het uit-
zoeken welke vaccinaties missen blijkt 
soms een enorme puzzel. “Een aantal 
mensen blijkt keurig alle vaccinatie- 
papieren te hebben meegenomen. 
Daar heb ik veel respect voor als dat 
gelukt is te midden van alles wat ze 
hebben doorgemaakt. De meeste 
mensen hebben echter de papieren 
niet meer bij zich. Kinderen zijn vaak 
wel gevaccineerd in het land van 
herkomst. Als een ouder zeker weet 
dat het kind alles heeft gehad tot een 
bepaalde leeftijd, kunnen we via een 
website van de WHO terugzoeken hoe 
het vaccinatieprogramma er in dat 
bepaalde land uitziet en op basis daar-
van een plan opstellen,” legt Bos uit.  
De problematiek in het asielzoekers-
centrum is anders dan in de reguliere 
jeugdgezondheidszorg. “Ik heb een  

‘Een luisterend 
oor bieden’

JEUGDARTS ANNET BOS OVER HAAR WERK OP HET AZC

‘Ze hebben gevechten 
        meegemaakt  
                    of zijn zelf  
    gewond geraakt’ 

 ‘Kinderen blijven ook   
 gewoon kinderen die   

 bezig zijn met vriendjes,   
 school en kind-zijn’  
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TEKST: MARLOUS VERMEULEN 
AIOS UROLOGIE

TEKST: JOLIEN MENSINK
ANIOS SEH 

T oen Firas aankwam in Neder-
land was het traject om hier 
arts te mogen zijn allesbehal-

ve duidelijk, ondanks hulp van de 
Stichting voor Vluchtelingen-Stu-
denten UAF.  Daarom bundelde hij 
uiteindelijk al zijn opgedane kennis 
in de stichting Vereniging Buiten-
lands Gediplomeerde Artsen. Het 
begint met het leren van de taal, 
een inburgeringscursus, en daarna 
het artsenexamen bestaande uit een 
basistoets, een kennistoets en een sta-
tionstoets. Firas had deze toetsen in 
drie jaar al gehaald, maar hij ziet dat 
veel vluchtelingen met het artsenexa-
men stoeien.

Waarom ging het jou relatief 
eenvoudig af
“Om te beginnen was ik nog maar 
net afgestudeerd arts in Irak waar-
door mijn basiskennis van de studie 
redelijk vers in mijn geheugen zat. Je 
kunt je voorstellen dat die toetsen las-
tiger zijn voor een traumachirurg die 
al veertig jaar werkervaring heeft. Hij 
zal opnieuw de boeken in moeten om 
weer generalistisch te kunnen denken 
en werken.
Echter, mijn echte voordeel deed ik 
hier in Nederland op. Toen ik de taal 
een beetje onder de knie had, schreef 
ik een brief naar het VieCuri Medisch 
Centrum in Venlo. Zij gaven mij de 
kans om als vrijwilliger mee te  
draaien op de SEH als een soort co- 
assistent. Hierdoor kon ik kennis 
in de praktijk opdoen en hoefde ik 
niet alles uit de boeken te leren. Dit 
maakt studeren een stuk gemakkelij-
ker. Normaal gesproken moet je na 
de inburgeringscursus aan het werk, 

de nacht. En waar we daar mensen 
hechtten zonder verdoving, krijgt hier 
iemand een roesje voor een bloed- 
afname. Dat contrast is heel groot. 
De keerzijde is dat Nederlandse 
dokters sneller ontevreden zijn over 
zichzelf. Als er iets fout gaat, ligt het 
namelijk aan de arts. In Irak ligt het 
bijna altijd aan de middelen.
In Irak ben je dan ook meer de hero 
omdat je patiënten echt moet redden. 
De dokter heeft er veel aanzien, maar 
je kunt het ook letterlijk met je leven 
bekopen als je iets (in de ogen van de 
familie) fout doet. Hier is het systeem 
veiliger wat veel fijner werkt. Je bent 
niet alleen aan het redden, maar kunt 
patiënten echt beter maken. Zo had 
ik in Irak wel over QALY’s geleerd, 
maar op de werkvloer nog nooit over 
nagedacht.”

Denk je dat je ooit teruggaat 
naar Irak?
“Daar denk ik zeker nog weleens 
aan, maar ik verdring die gedachte 
ook meteen. Rationeel gezien heb ik 
het hier veel beter, ik ben op heel veel 
aspecten vooruit gegaan. Emotio-
neel gezien heb ik het echter weleens 
lastig. Ik heb hier ondertussen een 
heel leven opgebouwd, maar als er in 
de assistentenkamer gesproken wordt 
over een bepaald liedje of kledingstijl 
van vroeger, dan kan ik me plots 
weer heel eenzaam voelen. Ik denk 
dat ik in Irak ook heel gefrustreerd 
zou zijn op het werk, omdat ik weet 
hoe gemakkelijk alles kan gaan. Want 
de geleverde zorg ligt daar niet aan 
de artsen maar aan de middelen en 
de politiek. En daar zal ik niks aan 
kunnen veranderen.”  

dus dan heb je minder tijd en motiva-
tie om te studeren. Ik was tegen die 
tijd echter al best ver met de toetsen, 
waardoor het UWV een uitzondering 
voor mij maakte. De kans dat ik het 
zou halen was toen al zo groot dat 
ik uiteindelijk drie jaar uitkering heb 
gekregen. Nadien kon ik dan ook 
direct aan het werk als anios.”

Wat zijn de grote verschillen 
tussen het werken daar en hier?
“Het grootste verschil zit ‘m na-
tuurlijk in de middelen die je tot je 
beschikking hebt. In het ziekenhuis in 
Irak voelde het soms echt als oorlogs-
geneeskunde. Ik was verrast over de 
keuzes die ik hier bijvoorbeeld had 
omtrent hechtdraad. Daar heb je op 
de SEH ook geen mogelijkheid tot 
aanvullende diagnostiek, hier hebben 
we die mogelijkheid zelfs midden in 

FIRAS AL KHOURY 
SEH-ARTS

‘In het ziekenhuis in  
Irak voelde het soms  

echt aan als  
oorlogsgeneeskunde’

Negen jaar geleden vluchtte Firas al Khoury van Irak naar Nederland.  
Hij was daar sinds twee jaar afgestudeerd arts, en is nu al in zijn derde jaar van  

de opleiding tot SEH-arts in Nederland. Dat ging en gaat voorspoedig,  
maar daarin lijkt hij een uitzondering.

 Als arts gevlucht 
VAN DE SEH IN IRAK NAAR DE SEH IN NEDERLAND

TUSSENSTATION

Ben je of ken je een anios die (anoniem) die in deze rubriek het woord wil krijgen?  
Mail ons dan: info@dejongespecialist.nl

Beste reizigers, het volgende station is… 
Geneeskunde studeren kan voelen alsof je 
op een rijdende trein stapt die doordendert 

totdat het beoogde eindstation is bereikt. 
In de sprint naar het eindstation worden veel 
tussenstations al dan niet bewust voorbijgeraasd. 
Het eindstation komt meer en meer in zicht… 
maar dan blijkt dit eindstation voor jou niet het 
juiste te zijn. Wat nu? 

Tijdens mijn hbo-studie besloot ik dat ik meer 
uit mijzelf wilde halen. Na een tweetal stages in 
het ziekenhuis wist ik het zeker, ik wilde dokter 
worden! Ik behaalde mijn vwo-certificaten en 
werd toegelaten voor geneeskunde. Voor ik het 
wist ging mijn reis op de geneeskundetrein van 
start. 

Aan de universiteit waar ik studeerde, werd al 
vroeg in de opleiding veel nadruk gelegd op het 
kiezen van een vervolgopleiding. Mede omdat 
geneeskunde mijn tweede bachelorgraad was, 
ging ik al in het eerste jaar actief op zoek naar 
mijn droomspecialisme. Ik zocht een specialisme 
waarbij ik kon werken in een team, waarbij 
snijdend en beschouwend gecombineerd werden 
en met een grote diversiteit aan patiënten en 
werkzaamheden. Vanaf jaar vier had ik mijn 
specialisme te pakken en wist ik zeker hoe 
mijn vervolgcarrière eruit zou gaan zien. Ik 
organiseerde mijn wetenschapsstage, keuze-  
en oudste coschap zorgvuldig en voor ik het 
wist was ik bijna drie jaar werkervaring en twee 
opleidingssollicitaties verder, maar zonder 
opleidingsplek. En nu?

De afgelopen jaren voelen als een sneltrein 
zonder tussenstations, enkel een eindstation. Ik 
was zo gefocust op mijn doel, dat ik vergat om mij 
heen te kijken of soms even stil te staan. Begin 
van dit jaar heb ik mijzelf een mini-sabbatical 
gegund. Na een maand afkicken van werk ben ik 

met een schone lei op zoek gegaan naar wie ik 
ben als persoon en als dokter, en stelde mijzelf de 
vraag ‘Waar word ik nu echt blij van?’ 

Ik maakte een lijst van specialismen en overige 
banen waar ik meer van wilde weten en liep bij 
allemaal één of meerdere dagen mee. Daarnaast 
volgde ik een loopbaantraject bij een jobcoach 
met intensieve huiswerkopdrachten. Eén simpele 
opdracht heeft mij hele waardevolle inzichten 
gegeven. Graag wil ik deze opdracht met jullie 
delen.
Maak een lijst, uitgaande van de meest ideale 
situatie, met ten minste tien werkwensen. Denk 
hierbij aan: patiëntencontact, teamverband, 
onregelmatigheid, autonomie dagbesteding, 
salaris enz. Wees niet te snel tevreden, het gaat 
immers om je droombaan! Zet de wensen onder 
elkaar in een tabel. Noteer in elke kolom een 
mogelijk specialisme. Ga nu elke kolom scoren 
met plusjes en minnetjes om zo op een objectieve 
manier te bepalen welke baan het meest aan jouw 
wensen voldoet. Wees hierbij eerlijk! 

Deze mini-sabbatical betekende het einde van 
mijn tunnelvisie. Ik ben erachter gekomen hoeveel 
fantastische mogelijkheden er voor een arts in 
het verschiet liggen, zowel in het ziekenhuis als 
daarbuiten. Van toewijzing van donororganen, tot 
consultant, tot fertiliteitsarts. De mogelijkheden 
zijn oneindig. Vergeet dus niet om af en toe na te 
gaan of je wel op de juiste trein zit. Koop een ticket 
voor een tussenstation. 
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‘Ik was zo gefocust op mijn doel  
      dat ik vergat om me heen te kijken’
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TEKST: GEERKE DIJKEMA
AIOS UROLOGIE

Rebecca Gomperts is de oprichtster van Women on Waves. Hoewel 
de abortusboot als gevolg van de COVID-pandemie niet vaart, helpt 
ze via telemedicine wereldwijd nog steeds duizenden vrouwen die 
geen toegang hebben tot een abortus.

Women 
on Waves

Je bent een bezige bij en bevlogen dokter. 
Wist je tijdens je studie geneeskunde al welke 
kant je op wilde?
“Ik heb na mijn studie zes maanden de radiologie- 
opleiding gedaan. Een interessant vak, maar ik was te 
wispelturig, te eager om verschil te maken.
Misschien was dat toch achteraf wel mooi geweest: 
radioloog. Dan had ik nu waarschijnlijk niet in dit 
huurhuis gezeten. Haha, nee ik denk dat het heel 
belangrijk is te stoppen met iets waar je geen passie 
voor voelt. Ik heb daarna een boek geschreven en de 
scheepvaartopleiding gedaan. Dat ik in een abortus- 
kliniek heb gewerkt, kwam letterlijk zo op mijn 
pad; het was bij mij om de hoek en ze hadden een 
invalkracht nodig. Ik merkte toen al wel dat ik veel 
affiniteit met het werk had. Via Greenpeace, waar 
ik scheepsarts was, en het reizen kwam ik in contact 
met vrouwen die geen toegang hadden tot een abor-
tus. Toen heb ik Women on Waves opgezet, waarbij 
mijn motivatie echt vooral social justice is. Ik ben  
zelf dus ook geen abortusarts, maar basisarts. We 
voeren alleen maar medische abortus uit door het 
voorschrijven van misoprostol. Dat gaat momenteel 

Canada, Australië en zelfs in een deel 
van Amerika is het verschaffen van 
mifepriston en misoprostol via tele-
medicine, wat wij via Women on Web 
al vijftien jaar doen, inmiddels stan-
daardzorg. Wat Nederland betreft 
loopt de abortuswetgeving ontzettend 
achter op de wetenschap. We weten 
bijvoorbeeld al lang dat misoprostol 
veilig gegeven kan worden tot twaalf 
weken zwangerschap, ook via teleme-
dicine. Wat we hier moeten verande-
ren aan de abortuswetgeving is dat 
het uit het wetboek van strafrecht 
wordt gehaald. Dan valt een abortus 
gewoon onder normale Nederlandse 
zorg, wat het ook is.”

In hoeverre krijg je te maken 
met anti-abortus activisme en 
hoe ga je daarmee om? 
“Als iemand mijn hulp nodig heeft, 
dan zorg ik ervoor dat iemand die 
krijgt. Het interesseert me niet als 
iemand daar problemen mee heeft. 
Maar natuurlijk hebben we er, zeker 
in het begin, mee te maken gehad. 
In Ierland moesten duikers bijvoor-

nu over obstakels voor vrouwen op 
plekken waar een abortus wel legaal 
is, maar die door zaken als huiselijk 
geweld, jonge kinderen, reisafstand, 
geen online beschikbare informatie 
over abortusklinieken en nu ook 
COVID, toch geen goede toegang 
hebben tot deze lokale zorg. Ook in 
Nederland. Door COVID zijn mijn 
eigen werkzaamheden nu ook anders. 
Eerder was ik veel op reis voor 
congressen en meetings. We hebben 
nu ook geen boot en campagnes. Dus 
ook ik werk momenteel voornamelijk 
vanuit huis.”

Je hebt een indrukwekkend cv. 
Hoe heb je je vele werkzaam- 
heden kunnen combineren?
“Ik heb laat kinderen gekregen, op 
mijn 39e. Dat heeft natuurlijk veel 
uitgemaakt. En toen mijn kinderen 
nog jong waren heb ik ze meegeno-
men naar de Verenigde Staten waar 
ik toen een master deed. Maar ik heb 
wel altijd heel hard gewerkt. Dat zal 
vast ook wel ten koste zijn gegaan 
van andere dingen. Daarnaast moet  
je niet vergeten dat ik veel vrijheid 
heb om mijn eigen tijd in te delen.  
Ik zit niet vast aan ziekenhuistijden 
of diensten. Dat is het grote voordeel 
van telemedicine. Daar zou je je ook 
hard voor moeten maken als toe- 
komstig medisch specialist!”

Er is veel gaande rondom de 
regelgeving van abortus. In 
Nederland discussiëren we over 
de vijf dagen bedenktijd, maar 
je hoort ook berichten uit Polen 
waar een legale abortus weer 
moeilijker wordt gemaakt. Maak 
je je zorgen?
“In de grote lijn is er meer tendens 
naar legalisatie. Alleen dit jaar al is 
abortus gelegaliseerd in Thailand, 
Korea en Argentinië.  In landen 
als Engeland, Ierland, Frankrijk, 

vooral middels telemedicine via Women on Web."

Werk je nog veel als arts?
“Ik denk dat ik dagelijks meer recepten schrijf dan 
een gemiddeld arts. Maar ja, ik zie ook nog patiën-
ten. We hebben een vergunning gekregen voor een 
kliniek in Amsterdam. Vooral voor ongedocumen-
teerde vrouwen die anders ruim 500 euro betalen in 
een abortuskliniek, maar ook voor vrouwen die niet 
naar een kliniek willen. Bij ons is het een kwartier 
consult, ze krijgen een echo en een pil. We proberen 
daarmee de abortuszorg te veranderen. Het hoort 
thuis in de basiszorg en ik vind dat huisartsen en de 
GGD deze medicatie ook gewoon zouden moeten 
kunnen voorschrijven. We hebben daarvoor een pro-
tocol ontwikkeld en deze kliniek fungeert in zekere 
zin ook als een pilot daarvoor. Daarnaast heb ik een 
superviserende rol bij de helpdesk van Women on 
Web en Aid Access en is wetenschap een belangrijk 
deel van mijn werk.  Ik denk dat het grootste deel 
van onze publicaties van de afgelopen vijftien jaar 
essentieel is geweest voor veranderingen in het beleid 
rondom abortuszorg in veel landen. Zo leren we 

beeld controleren of er geen bommen 
onder het schip waren geplaatst. 
Een conflict genereert echter ook 
media-aandacht, dus er zijn ook 
positieve effecten voor ons. Toen er 
in Portugal oorlogsschepen op ons af 
werden gestuurd, heeft dat uiteinde-
lijk geleid tot veranderingen van de 
abortuswet.”

Wat zijn jouw plannen voor de 
toekomst?
“Mijn grootste project voor de toe-
komst is een nieuw middel om onge-
wenste zwangerschap te voorkomen. 
Het moet een combinatie zijn van de 
pil, de morning-afterpil en de vroege 
abortuspil. Een soort menstrual regu-
lation pil om je eigen vruchtbaarheid 
te regelen. Gek genoeg is er sinds het 
ontwikkelen van de pil nooit meer 
een alternatief bedacht voor hormo-
nen, maar alleen maar aanpassingen 
op het concept met oestrogenen en 
progesteron. Terwijl we inmiddels 
zoveel meer kennis hebben. Dat wil 
ik veranderen.”

Time Magazine riep je uit tot een 
van de 100 meest invloedrijke 
personen van 2020. Wie of wat 
inspireert jou zelf?
“Ik heb niet één specifieke inspiratie-
bron. Ik word dagelijks door mensen 
geïnspireerd. Wel probeer ik me altijd 
te blijven realiseren wat voor macht 
je hebt als arts. Je beslist echt over 
mensen en hebt een enorme invloed 
op hun leven. Dat is een groot voor-
recht en daar moet je je bewust van 
zijn. Ik vind dat daar veel te weinig 
aandacht aan wordt besteed in de 
medische opleiding.”

Is het mogelijk om stage te 
lopen bij Women on Waves of 
Women on Web?
“We zijn maar een hele kleine orga-
nisatie en bij een bootcampagne wor-
den er een aantal artsen betrokken 
die dit in hun vakantietijd doen. Bij 
Women on Web is wel een pool van 
artsen betrokken, om de aanvragen te 
beoordelen en om onderzoek te doen. 
Indien er interesse is, kun je het beste 
met mij contact opnemen via  
gomperts@womenonwaves.org.”  

‘ In Ierland controleerden 
duikers of er geen  

bommen onder het 
schip waren geplaatst’ 

1966 Geboren in Paramaribo
1985 – 1993 
Geneeskunde Amsterdam 
1989 – 1993 
• Beeldende kunst aan de Gerrit 
Rietveld Academie 
• Zeevaartopleiding (Enkhuizen
zeevaartschool) 
• Roman Zeedrift geschreven
• Tijdelijke baan in abortuskliniek 
• Scheepsarts Greenpeace schip
Rainbow Warrior II
1999 Women on Waves opgericht
2005 Women on Web opgericht
2010 – 2011 Master Public Policy 
(Princeton)
2010 – 2014 Promotieonderzoek 
Karolinska instituut (Zweden) 

 Internationale strijd voor goede abortuszorg 
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TEKST: GEERKE DIJKEMA 
AOIS UROLOGIE

Voor communicatie met anderstaligen moet je als zorgverlener een tolk 
in kunnen schakelen, vindt epidemioloog Simone Goosen. Ze leidt de 
campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’ voor de Johannes Wier 

Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten.

Als de patiënt 
je niet verstaat

die kan vertalen. Vrouwen die al zo 
veel hebben meegemaakt, zullen niet 
snel teruggaan naar een arts als er zo 
weinig vertrouwen is. Of het verhaal 
van een Libanese man in het AZC 
die een beetje Nederlands sprak en 
meermaals met een medebewoner 
mee kwam om te vertalen. Toen het 
probleem dermate specialistisch werd 
en hij aangaf dat hij zich nu niet meer 
bekwaam genoeg voelde om te verta-
len, kreeg hij te horen dat als hij niet 
zou vertalen de patiënt niet geholpen 
kon worden.
Zo zijn er tal van voorbeelden. En 
dan heb ik het nog niet eens over 
kinderen. Kinderen die bij de psy-
choloog voor de traumaverwerking 
van hun moeder moeten vertalen, de 
oncologische diagnose aan hun vader 
moeten vertellen of zelfs bij huiselijk 
geweld als tolk moeten optreden.  
Dit is schadelijk voor de kinderen 
en slecht voor de kwaliteit van zorg. 
Daarom voeren we samen met AJN 
Jeugdartsen Nederland en de Neder-
landse Vereniging voor Psychiatrie de 
postercampagne ‘Dit is een kind en 
geen tolk’.    lees verder op pagina 16

NUT EN NOODZAAK VAN TOLKEN IN DE ZORG

In 2014 ontwikkelde de KNMG 
samen met andere organisaties de 
Kwaliteitsnorm Tolkgebruik bij 
anderstaligen in de zorg maar deze 
werd nauwelijks geïmplementeerd en 
een oplossing voor de financiering 
kwam er niet. Inmiddels financieren 
de meeste ziekenhuizen professionele 
tolken zelf. Mede naar aanleiding van 
een tuchtzaak over een casus waarbij 
de baarmoeder van een Poolse vrouw 
was verwijderd terwijl zij niet had  
begrepen dat dat zou gebeuren, zijn 
veel andere ziekenhuizen gevolgd. 
Voor de internationale JCI accreditatie 
is het een eis dat zorgverleners een 
tolk in kunnen schakelen. Toch wordt 
er nog veel te weinig gebruik gemaakt 
van professionele tolken. Zeker na de 
aanpassing van de WGBO in 2019 
gericht op samen beslissen, is het 
onbegrijpelijk dat het inschakelen van 
professionele tolken nog niet goed 
geregeld is.”

Is het momenteel echt zo slecht 
gesteld in de zorg?
“Ik schrik nog steeds van de hoe-
veelheid en heftigheid van verhalen 
vanuit mijn netwerk. Bijvoorbeeld 
Eritrese zwangere vrouwen die 
worden weggestuurd bij de gynaeco-
loog als ze niemand bij zich hebben 

E r zijn in Nederland onge-
veer 2.5 miljoen mensen 
waarvan Nederlands niet 
hun moedertaal is. Denk 

aan kenniswerkers, vluchtelingen 
en arbeidsmigranten. Een deel van 
deze mensen beheerst het Nederlands 
onvoldoende om bijvoorbeeld een 
adequate anamnese bij af te nemen 
of een uitleg over een behandeling te 
begrijpen. Met vluchtelingen, nieuwe 
groepen arbeidsmigranten, bijvoor-
beeld uit Polen en de groep arbeids-
migranten uit de jaren ’70 die nu op 
leeftijd komen, zal het aandeel van 
deze patiëntengroep in de spreek- 
kamer alleen maar groter worden. 
Hoe zorg je ervoor dat taal geen 
obstakel is in het verlenen van goede 
zorg en is het wel oké om een  
familielid te vragen om te tolken?

Tolken terug in de zorg?  
Zijn die er niet dan?
“In 2012 is de vergoeding van  
professionele tolken in de zorg  
vanuit de overheid gestopt omdat 
men vond dat patiënten zelf  
verantwoordelijk waren voor het 
regelen van een tolk. Het werd 
gebracht als een bezuiniging maar 
kost uiteindelijk meer geld dan het 
oplevert.

TOLK IN DE ZORG
Yautina (33) verhuisde vanuit China naar Nederland, waar haar 
ouders al woon- en werkzaam waren. Sinds 2019 is ze beëdigd 
tolk en tolkt ze onder andere in de zorg. Toen haar vader een 
probleem had met zijn hartklep heeft ze ook voor hem getolkt.

Hoe ben je tolk geworden?
“Toen ik naar Nederland kwam, wilde ik aanvankelijk beter de taal en cultuur 
leren kennen. Ik deed een opleiding in Leiden speciaal voor buitenlanders. Na 
mijn master Taal en Wetenschap heb ik een cursus voor juridische gerechtstolk 
gedaan, waarmee ik beëdigd tolk kon worden. Hiermee kon ik mij inschrijven bij een 
tolkenbureau van waaruit ik word ingezet bij de rechtbank of de politie en soms ook 
word benaderd voor het tolken in de GGZ of het ziekenhuis.”
Moet je om te tolken in de zorg dan ook nog een medische tolkencursus volgen?
“Dit is niet noodzakelijk, er wordt allereerst gekeken naar taalvaardigheid. Wel 
worden er vanuit onze vereniging cursussen aangeboden waarin je meer medische 
kennis kan opdoen. De meeste tolken, ik ook, werken niet alleen binnen de medische 
sector. Dit komt enerzijds doordat het financieel onaantrekkelijker is geworden. We 
worden betaald per minuut tolken. De consulten zijn vaak kort, maar soms – zeker 
als je fysiek met een patiënt mee gaat - ben je er wel veel tijd aan kwijt. Aan de 
andere kant zijn er ook weinig opdrachten, omdat meestal eerst wordt gekeken of 
een familielid kan tolken.”

Jij hebt voor je vader getolkt, hoe was dat?
“Ik heb gemerkt dat er drie kanten zijn. Zelf ben ik als familielid emotioneel 
betrokken, waar ik als tolk veel neutraler ben. Mijn vader ziet mij als zijn dochter, 
niet als zijn tolk. Hij luistert selectief en wil bepaalde adviezen niet aannemen als 
ze uit de mond van zijn dochter komen. Dit zorgt voor een soort wrijving. Niet alleen 
tussen mijn vader en mij, maar ook tussen de arts en mij toen die mij verweet dat 
mijn vader niet goed luisterde. De derde kant is die van de arts, die mij niet ziet als 
onpartijdige tolk, maar als familielid van de patiënt. Ik merkte dat de arts mij vragen 
ging stellen over mijn vader. Ik woon niet bij mijn vader, dus de details over zijn 
dagelijks leven weet ik niet. Als arts krijg je op die manier een soort tweedehands 
informatie, die je beter aan de patiënt zelf kunt vragen. Dit zou niet gebeuren als 
je een tolk hebt die de patiënt niet kent. Daarom ben ik zelf van mening dat een 
onafhankelijke tolk eigenlijk altijd beter is dan een familielid dat tolkt. Daarnaast is 
een patiënt afhankelijk van de tolk. Als er bepaalde zaken zijn, cultuurgebonden of 
niet, waarvan een patiënt liever niet wil dat een familielid dit weet, moet hij/zij ook 
de privacy kunnen hebben dit bij zichzelf te houden. Bovendien houdt een patiënt zo 
zelf de regie wanneer en hoe hij bepaalde zaken met zijn familie deelt.”

Welke adviezen wil je meegeven aan toekomstig medisch specialisten?
“Vanuit mijn rol als professionele tolk zie ik doorgaans dat artsen heel rustig, een-
voudig en duidelijk uitleggen en heb ik weinig aan te merken. Als je een familielid 
hebt dat tolkt, zou ik willen adviseren dat je als arts dat familielid dan ook ziet als 
tolk. Ik kreeg zelf bijvoorbeeld destijds het verwijt van een arts dat ik niet zo veel 
wist van mijn vader. En ook dat ik niet fysiek aanwezig was en te weinig betrokken 
zou zijn, terwijl mijn vader me juist had gevraagd niet mee te gaan en standby te 
staan via de telefoon voor het geval er geen tolk was. Ik vond het al heftig genoeg 
dat mijn vader ernstig ziek was en heb daarnaast mijn eigen werk en leven. Er wordt 
op deze manier veel druk op familieleden gelegd, ook wat betreft annuleren van 
eigen werkzaamheden om maar bij een afspraak aanwezig te kunnen zijn. Dit voelt 
niet helemaal eerlijk, ook omdat  de mogelijkheid bestaat om een onpartijdige tolk 
te regelen.”

SIMONE GOOSEN  
EPIDEMIOLOOG

‘Het werd gebracht als een 
bezuiniging maar kost meer 

geld dan het oplevert’
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A lireza Pezeshki Nia komt 
uit Iran, maar woont al 
28 jaar in Nederland. Hij 

is hier opgegroeid en in Groningen 
opgeleid. Hij noemt zichzelf dan ook 
meer een Nederlandse dokter dan een 
Iranese. Toen hij als huisarts begon te 
werken in Rouveen, was dat voor de 
patiënten van de praktijk ontzettend 
wennen: “De vorige huisarts stuurde 
patiënten naar huis als zij zonder 
overhemd in de wachtkamer zaten en 
toen werd ik opeens hun niet-gelovige 
huisarts.” 
Hij werd verrast door wat hij voorbij 
zag komen. “In plaats van negen van 
de tien patiënten geruststellen, zag ik 
nu echte pathologie. Een groot deel 
van mijn patiënten gelooft namelijk 
dat God bepaalt hoe het leven loopt 
en dat niks zonder reden gebeurt. 
Ongeveer 150 patiënten uit mijn 
praktijk zijn zelfs niet verzekerd in de 
overtuiging dat je met een verzekering 
aangeeft dat je niet in God vertrouwt. 
Deze patiënten zullen dus lang met 
een klacht rond blijven lopen wat 
betekent dat ik meestal al één punt 
achter sta bij diagnose.”

MACHTELOOS TOEKIJKEN
Het kan hem ontzettend boos maken, 
omdat hij weet wat hij voor hen had 
kunnen betekenen als ze eerder waren 
gekomen. Hij is echter gaan inzien 
dat dit enkel zijn gevoel is en niet 
dat van de patiënt: “De patiënt vindt 
die achterstand niet erg, omdat God 
het zo bedoeld heeft. Ik moet mijzelf 

neerleggen bij de beslissingen van de 
patiënt, omdat de patiënt daar tevre-
den mee is.” 
Er zijn echter beslissingen waar de  
patiënt of de familie wel mee kan 
leven, maar de huisarts niet.  
In zijn tijd in Rouveen heeft hij name-
lijk al drie keer meegemaakt dat hij 
bij een familielid geroepen werd dat 
aan het sterven was: “Ik zag aan alles 
dat de patiënten aan het lijden waren. 

Ze hapten naar lucht, liepen blauw 
aan, de stress was uit hun ogen af te 
lezen en ze werden motorisch onrustig 
door de benauwdheid. De morfine 
zat in mijn tas, maar die mocht ik per-
tinent niet toedienen.” Alireza moest 
dus machteloos toekijken, terwijl hij 
wist wat morfine voor hen had kun-
nen betekenen: “Ik heb er slapeloze 
nachten van gehad.” Hij schakelde 
een jurist in, maar die zei dat hij hier 
niks aan kon doen, omdat dit wilsbe-
kwame mensen zijn die een welover-
wogen besluit hebben genomen. 

DE KERK BEPAALT
Dat maakt het werk soms wel lastig. 
Om dit soort situaties te voorkomen, 
steekt hij daarom veel tijd en energie 
in voorlichting en probeert hij patiën-
ten met zijn kennis aan het denken te 
zetten. “Voorheen werd hen dat stuk-
je nadenken ontnomen, omdat dingen 
simpelweg niet mochten van de kerk. 
Met deze aanpak kom ik tegenwoor-
dig ver, maar alsnog nemen de patiën-
ten niet alles van mij aan.” De dokter 
heeft een belangrijke voorbeeldfunctie 
in de gemeenschap, maar de kerk be-
paalt. In een kleine gemeenschap als 
Rouveen loopt of iedereen met je weg, 
of je verpest het bij iedereen. Hij weet 
dat als hij die morfine wel gespoten 
had, hij waarschijnlijk alsnog slapelo-
ze nachten had omdat de praktijk zou 
leegstromen. Zo zoekt hij constant 
naar de balans van goed doen en ziet 
hij zijn praktijk gelukkig alleen maar 
groeien. 

TEKST: MARLOUS VERMEULEN 
AIOS UROLOGIE

ALIREZA PEZESHKI NIA
HUISARTS

Als huisarts in Rouveen, een dorp in de gemeente Staphorst, krijgt Alireza  
Pezeshki Nia in zijn praktijk geregeld te maken met door het geloof gedreven keu-

zes van patiënten. Keuzes die ingaan tegen zijn gevoelens en soms botsen  
met de artseneed: Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden  

verlichten. Hoe gaat hij daar mee om? 

‘Ik mocht pertinent      
        geen morfine 

        toedienen’

‘Als je gevoel zegt dat  
       een professionele tolk 
nodig is, zul je er niet zo 

vaak naast zitten’  huisarts op de biblebelt 
SHARED DECISION MAKING WITH GOD

We horen vaak dat mensen zich er 
niet bewust van waren wat de  
gevolgen kunnen zijn wanneer een 
kind tolkt. Inmiddels weten we wat 
voor een traumatische consequenties 
dit tolken door kinderen jaren later 
nog op ze kan hebben. De angst dat 
ze het niet goed deden, het gevoel 
dat ze er niet konden zijn voor hun 
familielid als persoon omdat ze 
moesten tolken, het omdraaien van 
de ouder-kind rol en afwezigheid van 
school etc. En toch gebeurt het nu 
in de ‘nieuwe’ groepen van Syrische 
vluchtelingen en Poolse arbeids- 
migranten gewoon opnieuw.”

Wat is het uiteindelijke doel van 
de campagne ?
“Het uiteindelijke doel is één lande-
lijk telefoonnummer zodat zorg- 
verleners snel en zonder poespas een 
tolk in kunnen schakelen. Nu is het 
overal anders geregeld. We willen dat 
zorgverleners in elke situatie goede 
zorg kunnen verlenen en een goede 
afweging kunnen maken of een tolk 
nodig is. Daar mag financiering geen 
rol in spelen.”

Wat zou je toekomstige medisch 
specialisten mee willen geven?
“Het belangrijkste is dat je jezelf 
afvraagt: heb ik een tolk nodig om 
goede zorg te leveren? Dat is iets wat 
je nooit helemaal kunt vangen in een 
beslisboom, je zult het ook moeten 
aanvoelen. Uit onderzoek van het 
NIVEL in 2016, waarin zorgverleners 
achteraf werd gevraagd of het wel  
of niet gebruik maken van een pro-
fessionele tolk terecht was, kwam het 
in slechts 3% van de gevallen voor 
dat de tolk achteraf niet noodzakelijk 
bleek. Complexe en informed consent 
gesprekken moeten volgens de Kwa-
liteitsnorm tolkgebruik altijd met een 
professionele tolk. Maak desnoods 
een extra afspraak hiervoor. Noteer 
ook wanneer je gebruik hebt gemaakt 
van een professionele tolk. Gebruik 
zoschakeltueentolkin.nl of vraag  
collega’s wanneer je niet goed weet 
hoe je een tolk inschakelt.  
Tot slot: áls het je lukt goed contact te 
hebben met patiënten met een vluch-
telingen of asielzoekers achtergrond, 
kan dit ontzettend veel voldoening 
opleveren.”  

De campagne ‘Tolken terug  
in de zorg, alstublieft’ is een 
succes. Minister van Ark heeft 
toegezegd dat zorgverleners 
professionele tolken moeten 
inzetten in lijn met de gelden-
de norm én dat de financiering 
moet worden geregeld.
“Ja, dat is een belangrijke stap. En nu 
is het tijd voor de volgende stap: het 
regelen van de financiering en één tele- 
foonnummer waarmee zorgverleners 
snel een tolk in kunnen schakelen. Dat 
is in het belang van patiënten én zorg-
verleners. Intussen kijken we wat we 
vast in de praktijk kunnen veranderen. 
Zo is zoschakeltueentolkin.nl ontwik-
keld als praktische leidraad en kijken 
we naar mogelijkheden voor korte 
online trainingen voor bewustwording 
en vaardigheden onder zorgverleners.”

 Impressie van posters uit de campagne  
 ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’  
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TEKST: FARDOU HEIDA 
AIOS GYNAECOLOGIE

Ondanks corona is medisch 
toerisme ‘booming’. 
Een maagverkleining in 
Turkije (met aantrekkelijke 

seizoenskorting) of cosmetische 
chirurgie in Thailand (inclusief verblijf 
en stadstour) is met één druk op de 
knop geboekt. Ook stellen met een 
onvervulde kinderwens kijken vaker 
over de landsgrenzen voor een all 
inclusive vruchtbaarheidsbehandeling. 
Gynaecoloog in opleiding Fardou 
Heida sprak erover met Marjolein 
Grömminger, communicatieadviseur 
van Freya (vereniging voor mensen met 
vruchtbaarheidsproblemen) en Jesper 
Smeenk, gynaecoloog fertiliteit Elisabeth 
TweeSteden Ziekenhuis Tilburg. 

Bij vruchtbaarheidsbehandelingen  
denken we direct aan de 50-jarige 
die voor eiceldonatie naar het  
buitenland gaat. Klopt dat beeld?
Grömminger: “Nee, de groep is veel 
breder. Het gaat om een grote groep 
mensen die vaak het buitenland verkiest 
omdat ze gedreven worden door tekorten 
in Nederland. Ze omzeilen bijvoorbeeld 
lange wachtlijsten, zoals bij eiceldonatie. 
Een reden kan ook zijn dat ze in Neder-
land uitbehandeld zijn of juist dat in het 
buitenland speciale technieken worden ge-
bruikt die in Nederland (nog) niet worden 
aangeboden. Landen als België, Duitsland, 

daarover goed te informeren. Zodra add-ons aan behande-
lingen worden toegevoegd gaat de kassa vaak rinkelen. 
Als patiëntenvereniging zijn wij tegen niet-zinvolle zorg. 
Er is echter wel een verschil tussen niet-bewezen effectief 
en bewezen niet-effectief. De Engelse organisatie HFEA 
(Human Fertilisation and Embroyology Authority) heeft 
een overzicht gemaakt van de bestaande add-ons en wat 
hierover wetenschappelijk bewezen is. Deze informatie 
delen wij met patiënten zodat ze goed geïnformeerd zijn 
voordat ze naar het buitenland gaan.” 

Hoe kunnen Nederlandse artsen hier het beste mee 
omgaan? 
Grömminger: “We moeten het onderwerp ‘behandelen in 
het buitenland’ bespreekbaar maken in de spreekkamer. 
De meeste patiënten durven dit niet te bespreken met hun 
dokter. Je kunt niet alles voorkomen, maar je kunt door 
juiste voorlichting mensen misschien wel laten inzien dat 
méér niet altijd beter is.”
Smeenk: “We worden vaak voor een fait accompli geplaatst 
en de patiënt heeft recht om optimale zorg te krijgen als 
ze eenmaal zwanger is. Daarom moeten wij als arts zeer 
terughoudend zijn bij het ondersteunen van buitenlandse 
trajecten. We moeten de zorg ondersteunen die binnen 
de grenzen van de Nederlandse wet en protocollen valt, 
we helpen patiënten niet als we suboptimale zorg in het 
buitenland faciliteren. Dit betekent dus dat het onderwerp 
bespreekbaar moet worden gemaakt in de spreekkamer 
van de fertiliteit, om zo te voorkomen dat een ‘high-risk’ 
patiëntencategorie terugkomt met bijvoorbeeld een drieling. 
Zelf maak ik het onderwerp zo objectief mogelijk bespreek-
baar door de voor- en nadelen te benoemen. Ik leg dus ook 
uit waarom we er in Nederland voor kiezen om bepaalde 
behandelingen en add-ons niet uit te voeren.” 

Spanje en Portugal zijn populair, maar ook 
exotische bestemmingen komen voorbij. 
We vinden dat iedereen hierin zelf een 
keuze moet maken. We waarschuwen wel 
voor trajecten in landen waar bepaalde 
zaken echt niet goed geregeld zijn, bijvoor-
beeld draagmoederschap in Oekraïne en 
enkele Aziatische landen.”

Welk standpunt heeft Freya op  
het gebied van vruchtbaarheids- 
behandelingen in het buitenland?
Grömminger: “We vinden als organisatie 
dat mensen een weloverwogen keuze moe-
ten maken als het gaat om behandelingen 
in het buitenland. De zorg in Nederland is 
anders georganiseerd dan in het buiten-
land waar het vaak veel commerciëler is. 
We proberen patiënten te adviseren om zo 
neutraal mogelijk naar de voorgehouden 
resultaten te kijken. Ook als het gaat om 
‘add-ons’, dus optionele extra’s, die wor-
den aangeboden. Add-ons zijn producten 
of technieken die in initiële studies vaak 
veelbelovend lijken, maar nog niet altijd 
bewezen toegevoegde kans op zwanger-
schap leveren. We proberen patiënten 

HOE ZIT HET MET 
VERGOEDINGEN IN HET 
BUITENLAND?
Mensen die voor een basisbehandeling in het 
buitenland kiezen kunnen een vergoeding 
krijgen van de zorgverzekeraar. Naar 
schatting verdwijnt nu al 10 tot 15 procent 
van de vergoede ivf-zorg naar het buitenland. 
Smeenk gaf daarover eerder zijn mening 
in vakblad voor fertiliteitsspecialisten 
FertiFocus: “Als ik dat met Europese collega’s 
bespreek, word ik keihard uitgelachen. ‘Fijn 
dat jullie onze fertiliteitszorg subsidiëren’, 
zeggen ze dan. Er is geen enkel ander 
Europees land dat fertiliteitszorg in 
het buitenland vergoedt. Ik vind dat 
lastig, want het is wel óns geld dat naar 
het buitenland afvloeit. Onder de juiste 
kwalitatieve condities kan ik daar goed mee 
leven, maar ik heb er moeite mee als er met 
publiek geld behandelingen in het buitenland 
worden vergoed die haaks staan op de 
Nederlandse uitgangspunten. (…) Als we 
al zorg in het buitenland willen vergoeden, 
dan moet dat wat mij betreft enkel gelden 
voor klinieken die zich aantoonbaar aan 
de Nederlandse wetgeving houden. Dat 
geldt voor het terugplaatsen van het aantal 
embryo’s, voor de leeftijdsgrens van een 
fertiliteitsbehandeling, en voor niet-anonieme 
donatie van zaad- of eicellen. Het kan niet 
zo zijn dat mensen naar het buitenland 
gaan om betaald de Nederlandse wet te 
omzeilen.” Grömminger liet in het hetzelfde 
artikel weten dat Freya zich niet bemoeit met 
de financiering van de zorg. Wel benoemde 
ze dat mensen niet naar het buitenland 
gaan met de intentie om de Nederlandse 
wet te omzeilen maar omdat ze een sterke 
kinderwens hebben.

Stellen met een onvervulde kinderwens kijken vaker over de  
landsgrenzen voor een all inclusive vruchtbaarheidsbehandeling. 

DJS vroeg twee deskundigen om hun visie op deze trend.

‘ Als patiëntenvereniging zijn wij tegen 
         niet-zinvolle zorg. Er is echter wel 
een verschil tussen niet-bewezen  
       effectief en bewezen niet-effectief’

‘Het onderwerp moet bespreekbaar gemaakt   
    worden om te voorkomen dat een ‘high-risk’ 
                   patiëntencategorie terugkomt  
   met bijvoorbeeld een drieling’

fertiliteits
t erisme

DE WERELD VAN HET

MARJOLEIN GRÖMMINGER 
COMMUNICATIEADVISEUR  

FREYA

JESPER SMEENK 
GYNAECOLOOG FERTILITEIT 

ELISABETH TWEESTEDEN 
ZIEKENHUIS TILBURG
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TEKST: DANIQUE RADDER 
AIOS NEUROLOGIE

U bent bijzonder hoogleraar 
gezondheidsverschillen en  
persoonsgerichte, integrale 
eerstelijnszorg. Wat houdt dit 
precies in?
“Persoonsgerichte, integrale zorg 
houdt in dat er niet alleen aandacht 
wordt besteed aan medische sympto-
men en ziekte, maar ook aan iemands 
persoonlijke leven, of diegene de taal 
spreekt en kan lezen of schrijven.  
Voor een goede diagnose is het vaak 
noodzakelijk om breder te kijken 
dan alleen een symptoom. Dit is voor 
iedereen belangrijk, maar zeker voor 
mensen die laaggeletterd zijn en/of  
een lager opleidingsniveau of een 
migratie-achtergrond hebben. Dit gaat 
over gezondheidsverschillen. Mensen 
met een lager opleidingsniveau en 
migratie-achtergrond overlijden eerder 
en zijn minder gezond dan gemiddeld, 
wat onder andere te maken heeft met 
chronische stress. Aandacht en goede 
communicatie zijn hierbij essentieel, 
waarbij je jouw verhaal moet vertalen 
naar de patiënt die voor je zit.”

Van den Muijsenbergh was al van 
jongs af aan geïnteresseerd in andere 
landen. Ze vertelt dat ze vroeger mis-
siezuster wilde worden in Afrika. Ook 
tijdens haar geneeskundestudie wilde 
ze initieel naar een ontwikkelingsland, 
maar al snel kwam ze erachter dat ook 
in Nederland de zorg voor bepaalde 
groepen mensen op veel vlakken 
verbeterd kan worden. Ze heeft nooit 
spijt gehad van de beslissing in Neder-
land te blijven. Momenteel werkt  
Van den Muijsenbergh, naast haar 
baan als huisarts, gedeeltelijk bij 
Pharos, het landelijk expertisecentrum 
gezondheidsverschillen, een organi- 
satie die staat voor toegankelijke zorg, 
begrijpelijke informatie verschaft en 
voorlichting geeft over verschillende 
klachten en ziektebeelden. Daarnaast 
geeft Pharos trainingen aan professio-
nals, waaronder medisch specialisten, 

“Ik ben regelmatig geschokt door  
de verhalen die ik hoor van collega’s 
en studenten met een migratie- 
achtergrond. Studenten met een  
migratie-achtergrond vallen vaker  
uit en krijgen vaker een negatieve 
beoordeling. Dit komt onder andere 
door impliciete opvattingen over wat 
wij goede studenten vinden, bijvoor-
beeld dat studenten assertief moeten 
zijn en dat je moet laten merken aan 
zelfreflectie te doen.
Meisjes met een migratie-achtergrond 
leren echter vaak dat ze bescheiden 
en beleefd moeten zijn, waardoor ze 
afwachtend en niet proactief over- 
komen. Dit krijgen ze dan als  
commentaar. Jongens komen vaak 
juist te stoer of macho over, wat ook 
niet wordt gewaardeerd. Het gaat dus 
meestal om onbewuste vooroordelen, 
actief discrimineren gebeurt zelden. 
Dit geldt ook voor patiënten. Afri-
kaanse vrouwen worden bijvoorbeeld 
vaak gezien als theatraal, waardoor  
ze in de zwangerschap te laat of 
onvoldoende aandacht krijgen ten 
aanzien van gezondheidsproblemen. 
Het is moeilijk om dit te veranderen, 
omdat het gaat om het onbewuste. 
Om die reden is het belangrijk hier 
in de opleiding al aandacht voor te 
hebben.”

Wat zouden jonge artsen kunnen 
doen om discriminatie op de 
werkvloer tegen te gaan? 
“Ten eerste, probeer je bewust te  
worden van je eigen vooroordelen. 
Op internet bestaan er verschillende 
testjes die inzicht geven in je eigen 
vooroordelen, zoals je onbewuste 
voorkeur voor een bepaalde huids-
kleur of vooroordelen over vrouwen. 
Dit zorgt voor een groter begrip, 
waardoor je je er vaker bewust van 
kan zijn. 
Wees ten tweede alert op ‘micro- 
aggressies’: ogenschijnlijk onschul-
dige, vaak humoristisch bedoelde 
discriminerende, denigrerende en 
seksistische opmerkingen op de 
werkvloer. Voorbeelden hiervan zijn 
grappen over een ‘dom blondje’ tegen 
een coassistent met blond haar, of 
een opmerking als ‘jij houdt zeker 

MARIA VAN DEN MUIJSENBERGH  
BIJZONDER HOOGLERAAR,  
HUISARTS EN STRAATARTS

onder andere gericht op laaggeletterd-
heid en palliatieve zorg bij migranten.

U bent ook straatdokter, een 
bijzondere combinatie van  
werkzaamheden.
“Ja! Twee keer per week houdt onze 
straatdokterpraktijk ‘Buitenzorg’ 
spreekuur op locatie op een plek waar 
veel mensen komen voor wie de drem-
pel om naar een huisartsenpraktijk te 
gaan groot is. Dus komen de mensen 
niet naar de praktijk, maar gaan wij 
naar de mensen. Dit gaat onder andere 
om daklozen en arbeidsmigranten, van 
wie velen zwakbegaafd zijn en beperk-
te gezondheidsvaardigheden hebben. 
Het betreft hierbij voor een groot deel 
psychosociale problematiek, waar-
bij nauw wordt samengewerkt met 
maatschappelijk werkers en de OGGZ 
verpleegkundige van de GGD.”

U besteedt veel aandacht aan 
discriminatie op de werkvloer, 
zowel gericht tegen patiënten 
als tegen zorgverleners.

‘Ken je eigen 
vooroordelen’

‘Wees alert op  
     micro- agressie:  
  ogenschijnlijk  
           onschuldige  
opmerkingen’ 

 ‘ Onder sommige migranten leeft de angst 
dat Nederlandse artsen niet alles zullen 
doen om hen in leven te houden’  

 Culturele verschillen en discriminatie  
 in de Nederlandse zorg 

Prof. Dr. Maria van den Muijsenbergh is bijzonder hoogleraar  
gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg, 
huisarts én straatarts. Dit leidt tot een bijzonder en divers werkveld, 

waarbij ze direct in aanraking komt met discriminatie en vooroordelen 
in de Nederlandse gezondheidszorg, zowel gericht tegen patiënten als 

zorgverleners met een migratie-achtergrond. 
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Geprikkeld door het het redactioneel commentaar 'Onderscheiden 
zonder te discrimineren' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
gingen wij in gesprek met hoofdredacteur Marcel Olde Rikkert.

MARCEL OLDE RIKKERT 
HOOFDREDACTEUR NTVG, HOOGLERAAR  

GERIATRIE, RADBOUDUMC

‘Een goede dokter  
maakt onderscheid tussen 

patiënten op basis van  
afkomst, ras of geslacht’

I n april schreef Marcel Olde Rikkert 
samen met Pieter van Eijsden, 
Yvo Smulders en Wim Opstelten 

in het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde het redactioneel 
commentaar ‘Onderscheiden zonder 
te discrimineren’. Om de vraag uit de 
titel te kunnen beantwoorden, maakt 
Olde Rikkert eerst duidelijk wat hij 
bedoelt met discrimineren. Volgens 
het huidige Van Dale woordenboek 
betekent discrimineren namelijk 
achterstellen en volgens artikel 1 van 
de Grondwet zou dit betekenen dat 
een arts onterecht verschil maakt 
tussen patiënten op basis van ras, 
geslacht of welke achtergrond dan 
ook. Als je die betekenis aanhoudt, 
zou waarschijnlijk iedereen 
ontkennend antwoorden, maar 
Marcel Olde Rikkert betoogt: “Een 
goede dokter maakt onderscheid 
tussen zijn of haar patiënten op basis 
van hun afkomst, ras, etniciteit of 
– even gevoelig maar beter bekend 
– het geslacht. Dit is in mijn ogen 
een vorm van discrimineren, zonder 
dat dit een negatieve lading moet 
krijgen, mits valide gebruikt ten 
dienste van diagnostiek, behandeling 
of prognostiek. Die negatieve lading 
heeft het woord discrimineren in de 
loop der jaren echter wel gekregen.”

DIVERSITEIT
De verschillen tussen patiënten doen 
er namelijk toe als je het hebt over de 
kans op een bepaalde aandoening of 
de beste behandeling hiervan. Als de 
dokter daar geen oog voor heeft en 
daarin geen onderscheid maakt, kan 

de zorg minder effectief en doelmatig 
worden. Een man heeft nou eenmaal 
een grotere kans op blaaskanker 
dan een vrouw, en een Afrikaanse 
man heeft nou eenmaal een grotere 
kans op prostaatkanker dan een 
Europese man, wat om een verschil in 
diagnostiek vraagt. 
“De dokter zal dit onderscheid 
echter wel op een respectvolle 
manier moeten maken en met name 
moeten communiceren,” zegt Olde 
Rikkert. “Daarvoor zal aandacht 
moeten komen tijdens de studie of 
de vervolgopleiding, zeker sinds de 
nieuwe verplichting in de WGBO 
(sinds 1 januari 2020, red.) van het 
informeren en mee laten beslissen 
van de patiënt. Hiervoor zullen we 
de vaardigheid moeten bezitten om 

zowel verbaal als non-verbaal te 
kunnen finetunen naar de context van 
de grote diversiteit aan patiënten. Bij 
extreme achtergronden kan dat lastig 
zijn, maar bij bijvoorbeeld een relatief 
gewone islamitische context dienen 
we in Nederland allemaal tot op zeker 
niveau te kunnen finetunen.” 

ONDERSCHEID
Zo is het in de islamitische cultuur 
bijvoorbeeld gebruikelijk om te 
blijven behandelen tot aan het 
overlijden, omdat moslims anders 
niet in het paradijs zouden komen. 
Wij, Nederlandse dokters, zien dat 
vanaf een bepaald punt als onzinnige 
zorg. Om dit uit te leggen zodat de 
patiënt het begrijpt, en accepteert, 
moeten we volgens Olde Rikkert onze 
Nederlandse harde zakelijkheid wat 
temperen. We moeten ons proberen 
te verplaatsen in de patiënt zonder 
dat we daarbij onze eigen principes 
verliezen. 
Iedere patiënt is gelukkig anders, 
dat maakt ons vak zo leuk. En het 
onderscheid zit hem niet alleen in 
de gevoelige termen als kleur of 
geloof, je ziet het al wanneer je een 
Amsterdamse patiënt vergelijkt 
met een Maastrichtse patiënt. Veel 
arts-assistenten die in een andere 
regio in opleiding komen zullen 
dat herkennen. Waarom dan doen 
alsof die gevoelige verschillen niet 
bestaan? “Zolang je met iedere 
patiënt respectvol omgaat, kan het 
gepast onderscheid maken op basis 
van achtergrond alleen maar zinnig 
zijn.” 

 Een goede dokter 
 discrimineert? 

van bananen’ tegen een collega met 
een donkere huidskleur. Dit is een on-
derdeel van de cultuur waardoor het 
wordt getolereerd en moeilijk is om te 
veranderen. Wanneer het wel gebeurt, 
probeer iemand er dan alert op te 
maken, zonder diegene direct het 
gevoel te geven racistisch te zijn. Dit 
is vaak een dun lijntje, maar het blijft 
belangrijk het gesprek met elkaar aan 
te gaan, aangezien we wat mij betreft 
met elkaar die kant op moeten.”

Kunt u een aantal culturele 
verschillen in de zorg voor  
patiënten met een migratie- 
achtergrond met ons delen?
“Eén van de belangrijkste verschillen 
is dat veel Nederlanders in de palli-
atieve fase gaan voor kwaliteit van 
leven zonder het leven per definitie te 
hoeven verlengen, terwijl veel mensen 
met een migratie-achtergrond juist 
waarde hechten aan zo lang moge-
lijk leven. Het is belangrijk je dit te 
realiseren wanneer je het gesprek 
hierover aangaat. Onder sommige 
migranten speelt namelijk angst dat 
Nederlandse artsen niet alles zullen 
doen om hen in leven te houden. In de 
huidige tijd gaat het zelfs zo ver dat 
mensen met een corona-infectie zich 
soms laten overplaatsen naar hun land 
van herkomst uit angst dat ze hier niet 
naar de IC mogen. In lijn hiermee zijn 
mensen bang dat je in Nederland per 
definitie euthanasie krijgt wanneer je 
erg ziek bent. Om deze vooroordelen 
te kunnen weerleggen en angst weg 
te nemen, is het erg belangrijk om in 
gesprek te gaan met migrantenorgani-
saties, die goede voorlichting kunnen 
geven.

Er zijn ook culturele verschillen in 
de organisatie en aard van de zorg. 
Zo hebben veel nieuwe migranten er 
moeite mee dat Nederlandse dokters 
minder snel antibiotica voorschrijven 
dan de artsen in hun land van her-
komst. Na goede uitleg begrijpen men-
sen de overwegingen vaak goed. Tot 
slot was ik erg verbaasd toen ik voor 
het eerste hoorde dat veel buitenlandse 
mensen Nederlandse artsen afstan-
delijk vinden en graag een warmere 
dokter zouden willen. Hier was ik zelf 
wel teleurgesteld in: ik dacht dat wij 
vrij warm en egalitair zijn. Dit heeft er 
waarschijnlijk mee te maken dat art-
sen in het buitenland vaak paternalis-
tischer zijn en het gevoel geven voor je 
te gaan zorgen. Wij zijn wat zakelijker. 
De tip is om meer persoonsgericht te 
zijn. Maak aan het begin van het con-
sult even contact door een korte, per-
soonlijke opmerking of vraag hoe het 
thuis is. Migranten verwachten over 
het algemeen meer sturing en zijn wat 
meer afwachtend, maar dat betekent 
niet dat zij niet mee willen of kunnen 
beslissen over hun behandeling. Het 
is belangrijk om mensen actief te be-
trekken in de beslissing door duidelijk 
uitleg te geven over de mogelijkheden 
vanuit jouw deskundigheid, en ver-
volgens te bespreken welke optie het 
beste in hun leven past.”

Heeft u tips voor jonge artsen 
ten aanzien van het voeren van 
een consult met een patiënt met 
een migratie-achtergrond?
“Ja, twee dingen. Ten eerste het 
inschakelen van een professionele 
tolk. In het begin kost dit tijd, maar 
uiteindelijk bespaart het je veel tijd. 
Wanneer een patiënt je niet begrijpt, 
zal diegene namelijk op een later 
moment toch terugkomen. De jonge 
generaties dokters doen dit gelukkig al 
veel beter dan toen ik in opleiding was 
en hopelijk nemen ze hun opleiders 
hierin mee.
Ten tweede, probeer persoonlijke 
interesse uit te stralen. Maak een 
persoonlijke of hartelijke opmerking 
over een kind of kleinkind of vraag 
naar hoe het thuis is. Bedenk iets 
neutraals, maar wel persoonlijks. Dit 
maakt het verschil in het consult, als 
mensen je vertrouwen, dan krijg je 
meer gedaan. Deze investering is heel 
belangrijk, zeker omdat het in deze 
groepen moeilijker is om vertrouwen 
te winnen. Je voelt sneller contact met 
iemand die dezelfde achtergrond heeft 
en in dezelfde leeftijdscategorie zit, 
wat dus lastiger is wanneer iemand uit 
een andere cultuur komt.
Tot slot: In de geneeskunde opleiding 
wordt te weinig aandacht besteed aan 
hoe om te gaan met laaggeletterdheid 
en mensen met een migratie-achter-
grond. Wanneer je in opleiding bent,  
is het vaak al moeilijk genoeg om  
vaktechnisch dingen onder de knie 
te krijgen. Probeer uiteindelijk wel 
ruimte te maken voor deze aspecten, 
dit maakt het werk leuker voor jezelf 
en voor de verschillende groepen 
patiënten!” 

‘Straal persoonlijke  
      interesse uit,  
  dit maakt het verschil  
  in een consult’ 
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voor een aanzienlijk gereduceerde CO2-voetafdruk 
zorgen, en in het geval van Blankestijn uiteindelijk 
tot een volledige herinrichting van zijn dialyse- 
afdeling, met oog voor duurzame afvalverwerking 
en minder energie- en waterverbruik. 

DUURZAME TOEKOMST
Blankestijn maakt zich ook hard voor de duur-
zame dokter van de toekomst. Niet alleen droeg 
hij al bij aan het ‘Manifest van Medici voor een 
Gezonde Aarde’ (in te zien via Milieuplatform 
Centraal), zijn doel is ook om duurzaamheid in 
de basisopleiding geneeskunde te verankeren.  
Het prijzengeld, gewonnen met deze verkiezing, 
zal hij dan ook gebruiken om een duurzame 
module of cursus voor de geneeskunde-opleiding 
te ontwikkelen. Daarnaast ziet Blankestijn een 
rol weggelegd voor duurzaamheid in de medische 
vervolgopleidingen, bijvoorbeeld als differen- 
tiatie-stage. Er is een steeds duidelijker en  
concretere oproep vanuit studenten en jonge 
artsen gericht aan de universiteiten om dit op 
te nemen in onderwijsprogramma’s. “Als medici 
hebben wij een voortrekkers- en voorbeeldrol 
voor onze patiënten en mede-zorgverleners.  
Op het gebied van gezondheid en dús ook op  
het gebied van duurzaamheid. Bovendien hebben 
we, simpel gezegd, geen keuze. De meeste  
zorgprocessen zijn in hun huidige staat niet  
volhoudbaar op de lange termijn. De Europese 
doelen wat betreft reductie van CO2-voetprint  
en nastreven van circulariteit gelden ook  
voor gezondheidszorg. Dat is een enorme  
opdracht!”  

en zorginnovatie, red) over doelmatigheid van 
hulpmiddelen in de zorg, besloot hij een onder-
zoeksaanvraag in te dienen, en de strijd met de 
gevestigde orde aan te gaan. Arts-onderzoekers 
Tess van Doorn en Sophie Berendsen sloten zich 
bij hem aan. 

ONDERZOEK
Na een lang traject werd het onderzoek goed- 
gekeurd door de Medisch Ethische Toetsings- 
commissie (METC) en kon het onderzoek officieel 
starten. Blok: “Vanwege de enorme belangen was 
er aanvankelijk veel weerstand tegen het idee, 
we hebben veel barrières moeten overwinnen.” 
Gelukkig was er veel interesse vanuit verschillen-
de ziekenhuizen om mee te werken en inmiddels 
doen er zeven ziekenhuizen mee. Het onderzoek 
is prospectief opgezet met als doel 450 intermit-
terend kathetiserende patiënten te includeren. De 
ene helft van de groep zal een jaar lang de nieuwe, 
herbruikbare katheters gebruiken, de andere helft 
de bekende wegwerpkatheters. In de twee jaar  
follow-up kijken de onderzoekers onder andere 
naar het infectierisico en gebruikersgemak. 
Het winnen van de publieksprijs was volgens Blok 
een enorme opsteker voor het team, en een grote 
eer en erkenning voor alle strijd die ze hebben 
moeten leveren. 

Blankestijn heeft inmiddels een indrukwekkende 
staat van dienst opgebouwd op het gebied van 
duurzame zorg, terwijl hij nog niet zo heel lang 
met de materie bezig is. Ongeveer drie jaar geleden 
las hij het ‘Lancet Countdown Report’ (het jaar-
lijkse rapport van wetenschappelijk tijdschrift  
‘The Lancet’ met een beoordeling van regerings- 
inzet wereldwijd op het gebied van gezondheids- 
effecten van klimaatverandering, red.), en leerde 
hij voor het eerst over de interactie tussen gezond-
heidszorg en milieu: een ongezond milieu heeft een 
negatieve invloed op de gezondheidszorg, maar 
andersom heeft gezondheidszorg ook een negatieve 
invloed op het milieu. Dat moet anders. 

UITLEG EN BEWUSTWORDING
Volgens Blankestijn begint de verandering van 
zowel collega’s als werkprocessen met uitleg en 
bewustwording: “Neem het voorbeeld van dialyse. 
Voor elke behandeling is 120 liter dialysevloeistof 
nodig. Om dat te produceren wordt 380 liter 
water gebruikt. Dat betekent een verspilling van 
260 liter water per dialysepatiënt! En dat elke paar 
dagen opnieuw. Iedereen weet dit, maar wat doe  
je eraan? Bewustzijn creëren onder collega’s zorgt 
ervoor dat dit punt breed draagvlak krijgt bij de 
Europese vereniging, en dat uiteindelijk de indus-
trie erop kan worden aangesproken.” Hiervoor 
heb je wel een zogenaamde ‘nulmeting’ nodig. 
Want door het uitgangsniveau te meten, kun je 
ook makkelijk aantonen of de verbetering effect 
heeft, nadat je die hebt doorgevoerd. En dit hoeven 
echt geen grote dingen te zijn. Het verduurzamen 
van een bestaande procedure als dialyse kan al 

“Het belangrijkste doel van ons onderzoek is het 
verminderen van de grote hoeveelheid plastic afval 
die gepaard gaat met het gebruiken van wegwerp-
katheters. Daarnaast is het belangrijk om patiënten 
duurzame alternatieven te bieden voor de gangbare 
wegwerpkatheters.” De herbruikbare katheter kan 
in totaal twee weken gebruikt worden, en wordt 
tussen gebruiksmomenten door steeds bewaard in 
een doosje met ontsmettende vloeistof. Een extra 
voordeel van deze herbruikbare katheter is dat dit 
doosje makkelijk in de borstzak of handtas kan 
worden meegenomen.

HERBRUIKBARE KATHETERS
Blok kwam op het idee door een bevriende collega 
arts uit China, waar ze de herbruikbare katheters 
al langere tijd gebruiken. Dit zette hem aan het 
denken. Na wat uitzoekwerk verbaasde hij zich 
over de hoeveelheden plastic die gepaard gaan 
met het katheteriseren: “In Nederland zijn er circa 
45.000 mensen die intermitterend katheteriseren 
en gemiddeld gebruikt iemand vijf katheters per 
dag. In totaal worden er zo’n 60 miljoen katheters 
gebruikt. Als 50% van de Nederlandse patiënten 
zou overstappen op een herbruikbare katheter, dan 
zou dit 750.000 kilo plastic afval per jaar sche-
len!” Na een bijeenkomst van ZonMW (Neder-
landse organisatie voor gezondheidsonderzoek 

TEKST: MAAIKE DE KOFF, MYRTLE VAN DER WEL
WERKGROEP GROENE GENEESKUNDE

Minder waterverspilling bij dialyse
‘Vele zorgprocessen zijn in hun huidige staat ‘niet volhoudbaar’, is een belangrijk credo 
van internist-nefroloog Peter Blankestijn. Hij is werkzaam in het UMC Utrecht en 
won de juryprijs van ‘Duurzame Zorgprofessionals 2020’. 

Minder plastic afval bij katheteriseren 
Bertil Blok, uroloog in het Erasmus MC, won de publieksprijs voor zijn onderzoek 
naar het gebruik van herbruikbare blaaskatheters in plaats van wegwerpkatheters, bij 
patiënten die intermitterend katheteriseren (meermaals per dag, red.) bij urineretentie. 
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We spraken met de winnaars van de ‘Duurzame Zorgprofessional 
2020’-prijs Peter Blankestijn en Bertil Blok over hun drijfveren 

en duurzame initiatieven.

D UU R EZAM GREEN DEAL DUURZAME ZORG
In 2020 werd voor de tweede maal een prijs uitgereikt aan twee 

Duurzame Zorgprofessionals die een idee of initiatief hebben gerealiseerd 

om de zorgsector te verduurzamen. De uitreiking vond plaats tijdens het 

congres Duurzame Zorg, georganiseerd door het ministerie van VWS. 

Initiatieven kunnen door de sector zelf worden genomineerd.

 zorgprofessionals 2020 
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NOOIT KLAAR
ANNEMIEKE BLOM
ARTS-MICROBIOLOOG

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

E en van de (mijns inziens) betere lessen 
die we konden leren het afgelopen jaar, 
is dat je beter niet te ver vooruit kunt 

plannen. Hoeveel vergaderingen, presentaties, 
congressen en bruiloften zijn er niet uitgesteld 
of geannuleerd? Het scheelt dat ik zelf niet zo’n 
ster ben in vooruitplannen, zowel privé als qua 
carrière. Zo had ik op de middelbare school nog 
geen idee dat ik geneeskunde ging studeren. Toen 
ik afstudeerde wist ik nog niet van het bestaan 
van de arts-microbioloog, laat staan dat ik had 
bedacht dat ik dat zelf zou willen worden. Het 
enige (globale) plan dat ik had gemaakt was om 
na het afronden van mijn opleiding tot arts-
microbioloog een leuk feest te geven, niet al te 
hard op zoek te gaan naar een baan en eerst een 
mooie reis te gaan maken. 

Maar toen kwam COVID-19. Punt. Daar ging 
mijn reisplan. En daar ging mijn toekomstbeeld 
van arts-microbioloog als meest onbekende 
specialisme uit het ziekenhuis. De arts-
microbioloog was opeens een bekend begrip 
en woorden als zoönotische infecties werden 
opgenomen in politieke partijprogramma’s. De 
wereld stond op z’n kop, maar er was genoeg 
werk te doen en zo ging ik sneller dan verwacht 
aan de slag als arts-microbioloog. Daarmee 
kwam ook de overstap van aios naar medisch 
specialist sneller dan verwacht, net als de 
overstap van aios naar supervísor van aios. En 
dat bovenop alle taken en verantwoordelijkheden 
die erbij komen als specialist. In de tussentijd 
moet je nog even ingewerkt worden in twee 
nieuwe ziekenhuizen, twee nieuwe laboratoria, 
een nieuw EPD en een nieuw laboratorium 
informatiesysteem.  

Als arts-microbioloog zijn je taken voor een 
deel in het ziekenhuis (consulten, MDO’s) maar 
uiteraard ook voor een heel groot deel in het 
lab. In het lab zijn tal van verschillende tests, 
‘platforms’ waar tests op worden uitgevoerd, 
kweekmedia en ga zo maar door. Als je een aantal 
jaar in een lab werkt, dan leer je de eigenschappen 

van ‘jouw’ tests kennen. Maar als je op een nieuwe 
werkplek komt blijkt alles ook anders te kunnen! 
Daardoor lijkt het alsof IEDEREEN weet hoe 
ALLES in z’n werk gaat en heb je dagelijks het 
nakijken. En waar je normaliter probeert om een 
en ander te compenseren met het inzetten op 
sociale interactie moet je het nu doen met een 
ongemakkelijk handje en zwaai in de ruimte ‘ja 
hallo, ik ben dus de nieuwe arts-microbioloog’ en 
kom je er maanden later achter dat je sommige 
collega’s niet herkent als ze hun mondkapje een 
keer niet ophebben. 

Wat hierop volgde was het onvermijdelijke 
gevoel dat ik eigenlijk niet zoveel kan, weet en 
toevoeg en dat het slechts een kwestie van tijd 
is voordat de rest daarachter komt. Het slaat 
toch ook helemaal nergens op dat ík opeens 
medisch specialist ben. En dan app ik nog 
weleens met oud-collega’s (die dat vertrouwen 
gelukkig wel hebben) en kreeg ik op een dag de 
geruststellende woorden: ‘ah ja, het good old 
impostor syndrome’. En dan denk je, ja, ach, die 
term heb ik inderdaad weleens gehoord en ik 
dacht dat ik me er iets bij kon voorstellen, maar 
nu voel je het ineens echt.  

Gelukkig is dit niet alleen maar negatief. Doordat 
je niet kunt vertrouwen op bepaalde routines en 
door je bewust te zijn van je ‘tekortkomingen’ 
blijf je continu scherp en nieuwsgierig. Want of 
het nou verontrustend of geruststellend is: je 
bent nooit klaar met leren en er blijven altijd 
mogelijkheden om te verbeteren. En uiteindelijk 
is het zo dat hoe meer je weet, hoe meer je beseft 
hoe veel er is dat je nog allemaal niet weet. 
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‘Toen kwam COVID-19. Daar ging  
     mijn toekomstbeeld van arts- 
       microbioloog als meest onbekende 
  specialisme uit het ziekenhuis’

D e RGS adviseert in een Q&A om met 
je opleider te bespreken of, wanneer en 
hoe je de stage of opleidingsperiode kunt 

inhalen. Dit zal volgens de RGS afhankelijk zijn van 
individuele factoren en is dus niet voor elke aios 
hetzelfde. Sommige opleiders zien een oplossing in 
het plannen van een extra dag(deel) in het weekend 
voor de inhaalzorg om aios zo ook de gelegenheid 
te bieden om gemiste opleidingsactiviteiten alsnog 
in te halen. Hierbij bestaat wel het risico dat de 
maximale arbeidstijden in de Arbeidstijdenwet worden 
overschreden. Aios en opleiders van een ziekenhuis 
hebben daarom aan de Arbeidsinspectie van SZW 
gevraagd of hiervoor een uitzondering kan worden 
gemaakt, gelet op de zeer bijzondere omstandigheden.

UITZONDERING: CRISISSITUATIES
De Arbeidsinspectie geeft aan dat enkel in crisis-
situaties een uitzondering kan worden gemaakt 
op de Arbeidstijdenwetgeving. Belangrijke rand-
voorwaarden zijn in ieder geval dat
 
1) het probleem wordt veroorzaakt door de crisis, 
2)  er geen andere maatregelen voorhanden zijn om 

dit probleem op te lossen 
3)  het vrijwillig is en het personeel voldoende gezond 

en veilig kan werken. 

Pas wanneer er geen andere maatregelen voorhanden 
zijn, kan dus een uitzonderingsverzoek worden 
ingediend. Dit moet bovendien eerst worden aange-

kaart bij de cao-partijen, Nederlandse Vereni- 
ging van Ziekenhuizen (NVZ) en de werknemers-
verenigingen. Deze partijen moeten vervolgens een 
gezamenlijk verzoek indienen bij het ministerie 
van SZW, waarin wordt gevraagd om tijdelijk een 
uitzondering te maken op de Arbeidstijdenwetgeving. 

GOEDKEURING LAD/FBZ
Onlangs werd aan het KDC gevraagd of het 
mogelijk is dat LAD/FBZ als werknemersorganisatie 
goedkeuring kan geven voor een tijdelijke afwijking 
van de Arbeidstijdenwet en de cao, zodat aios ook 
in het weekend in staat kunnen worden gesteld om 
opleidingsactiviteiten in te halen. 
Goedkeuring van de LAD/FBZ voor een afwijking van 
de wet en cao biedt echter geen oplossing, aangezien 
álle cao-partijen hun goedkeuring moeten geven, dus 
ook andere werknemersverenigingen. De verwachting 
is dat andere werknemersverenigingen geen akkoord 
zullen geven. Niet alleen vanwege precedentwerking, 
maar ook doordat er druk kan ontstaan op onder-
steunend personeel om in het weekend te moeten 
werken.

ANDERE OPLOSSINGEN
Mogelijk zijn er andere manieren om dit probleem 
op te lossen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit 
van de opleiding. Bijvoorbeeld door aios doordeweeks 
voor minder uren in te roosteren. De werkweek 
van aios is 38 uur per week en mag volgens de Cao 
Ziekenhuizen uitlopen tot maximaal 48 uur per week 
in verband met opleidingsactiviteiten. In de cao staat 
daarover het volgende: De normatieve werkweek van 
de aios kan in verband met opleidingsactiviteiten, die 
in de dagelijkse werkzaamheden zijn verweven, meer 
dan gemiddeld 7,6 uur per dag omvatten en maximaal 
48 uur gemiddeld per week bedragen.
In de praktijk wordt een aios doordeweeks voor 
48 uur ingeroosterd. Dat is inclusief opleidingstijd. 
Een oplossing kan zijn om de aios doordeweeks niet 
voor de maximale arbeidstijd in te roosteren, als de 
opleiding dat toelaat. Dan kan er mogelijk ruimte 
ontstaan om een dag(deel) in het weekend te plannen 
voor het inhalen van opleidingsactiviteiten. Dit laatste 
kan uiteraard uitsluitend op basis van vrijwilligheid 
van de aios. 

Heb je door de pandemie niet al je OPLEIDINGSACTIVITEITEN kunnen volgen 
in 2020? Het Kennis- en Dienstverleningscentrum legt uit wat je rechten en 
plichten zijn en geeft tips over hoe je de achterstand kunt inhalen.  
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A fonso wilde al vanaf zijn 
twaalfde arts worden. Het 
leek hem het mooiste en 

spannendste beroep. Hij droomde 
over het werken op een spoedeisende 
hulp en het behandelen van patiënten 
in kritieke conditie. Later realiseerde 
hij zich dat hij vooral voor mensen 
wilde zorgen. Afonso koos voor de 
interne geneeskunde en specifiek 
de gastro-enterologie vanwege 
de breedte van het vak en omdat 
inflammatoire darmziekten zijn 
interesse hadden gewekt. Daarnaast 
wilde hij graag praktisch bezig zijn 
door onder andere het uitvoeren 
van endoscopieën. Afonso is nu 
sinds zes jaar arts (inclusief zijn 
vervolgopleiding tot specialist) en 
heeft zijn eigen kliniek voor mensen 
met spijsverteringsproblemen.

DUIZENDEN DODEN PER DAG
Afonso beschrijft de huidige situatie in 
Brazilië ten gevolge van de COVID-19 
pandemie als zeer ernstig. Sinds het 
begin ontkent de Braziliaanse presi-
dent Jair Bolsonaro samen met andere 
politici het bestaan van COVID-19. 
Onder andere op social media werden 
berichten geplaatst die aangaven dat 
de virusinfectie niet ernstig genoeg 
was om sociale isolatie te rechtvaar-
digen. Hierdoor ontstond een enorme 
golf aan infecties met vele overlijdens 
tot gevolg. Aansluitend werd gezegd 
dat COVID-19 kon worden behandeld, 
en de infectie kon worden tegengegaan 
wanneer je deze behandeling snel zou 
krijgen. Er werd daarbij gerefereerd 
aan hydroxychloroquine en ivermec-
tine, ondanks dat onderzoek van de 
voorafgaande maanden richting het 
tegendeel wees. 
Door deze standpunten blijft het 

erg moeilijk om de pandemie onder 
controle te krijgen en werd op 20 mei 
2021 een totaal aantal doden bereikt 
van 442.000. De situatie is nu geluk-
kig verbeterd omdat het land is gestart 
met vaccineren, en sociale isolatie uit- 
eindelijk in maart 2021 werd geïmple-
menteerd. De vooruitgang gaat echter 
traag, half mei overlijden nog steeds 
bijna 2.000 mensen per dag.
Momenteel is het belangrijkste pro-
bleem dat de snelheid van vaccineren 
nog te laag is. Daarnaast is er een 
enorme vraag naar zorg voor andere 
chronische gezondheidsproblemen, zo-
als hartfalen en verschillende vormen 
van kanker. Deze zorg is de afgelopen 
maanden verwaarloosd door het 
sluiten van klinieken vanwege de ver-
spreiding van het virus en de angst van 

patiënten om gezondheidsinstellingen 
te bezoeken. Aan de andere kant pro-
beert de bevolking positief te blijven 
en is de hoop momenteel gevestigd op 
het feit dat de overheid eindelijk vacci-
naties aan het inkopen is en dit proces 
nu probeert te versnellen.

DREIGING DERDE GOLF
Afonso meent dat er verschillende 
veranderingen moeten plaatsvinden 
in de Braziliaanse gezondheidszorg. 
Ten eerste moet de verspreiding van 
het COVID-19 virus verder worden 
ingeperkt. Er is momenteel nog geen 
adequate controle en de dreiging 
van een derde golf is groot. Sociale 
isolatie en snelle vaccinatie zou dit 
moeten inperken. Wanneer er betere 
controle wordt bereikt over het aantal 
COVID-19 infecties, kunnen er nieuwe 
maatregelen worden genomen om de 
zorg ten aanzien van andere gezond-
heidsproblemen weer op te pakken, 
wat ook een groot deel van de bevol-
king raakt.
Afonso vindt het moeilijk om voor-
spellingen te doen over de toekomst 
van de Braziliaanse gezondheidszorg, 
met name omdat de maatregelen die 
worden genomen door de huidige 
regering erg onvoorspelbaar zijn. De 
successen die het afgelopen jaar zijn 
behaald met de SUS (Sistema Único 
de Saúde, het Braziliaanse publieke 
gezondheidssysteem) zijn in gevaar en 
moeten opnieuw worden verstevigd. 
Een voorbeeld hiervan is de evidente 
verbetering van de eerstelijns zorg. 
Momenteel zijn er helaas geen veel- 
belovende ontwikkelingen, maar 
Brazilië hoopt snel weer te kunnen 
dromen van een zorgsysteem dat 
universeel, inclusief en efficiënt is voor 
alle Brazilianen. 

TEKST: DANIQUE RADDER 
AIOS NEUROLOGIE

GUSTAVO AFONSO   
INTERNIST/GASTRO-ENTEROLOOG 

Dr. Gustavo Afonso, werkzaam als internist/gastro-enteroloog in het Hospital da 
Luz in São Paolo, geeft uit eerste hand inzicht in de coronacrisis in Brazilië. 

‘Er is geen adequate 
controle en de dreiging 

van een derde golf is 
groot’

 Braziliaanse frontlinie 
ARTS IN DE
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Als a(n)ios wil je je ontwikkelen tot een goede dokter. Hoe onderscheid je  
je in de huidige arbeidsmarkt? Hoe houd je alle ballen in de lucht? Hoe ga je om 

met weerstand in je ziekenhuis? Wat moet je regelen in je eerste contract?  
Tijdens het DJS Congres, het enige discipline-overstijgende congres voor 

aios, anios en arts-onderzoekers, kun je live online workshops over dit soort 
onderwerpen volgen. Het enige wat jij hoeft te doen, is inloggen op onze 

livestream om je vervolgens de rest van de ochtend te laten inspireren!

WANNEER?
Vrijdag 1–10–2021
09:30 – 13:00 uur

HOE?
Online via onze 
livestream

PROGRAMMA
• Drie workshops naar keuze uit een aanbod van bijna 20 workshops
•  Uitreiking Opleidingsprijs. Jij bepaalt samen met de andere deelnemers  

wie de beste Opleider van Nederland wordt. Kijk voor meer informatie  
op www.dejongespecialist.nl 

KOSTEN
Als je lid bent (of wordt) van De Jonge Specialist betaal je 30 euro, 
niet-leden betalen 65 euro.

MEER WETEN EN AANMELDEN?
https://djscongres.yellenge.nl

DJS CONGRES 2021
 professie met passie 

vrijdag 1 oktober

Mis het niet!

Het congres wordt georganiseerd door 
De Jonge Specialist, de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en VvAA



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

T ijdens elke opleidingsvergadering 
wordt het onderwerp ‘telefoonterreur’ 
opnieuw besproken. Deze term is, vrees 

ik, herkenbaar voor iedere arts-assistent. Waar 
de COVID-crisis liet zien dat we supersnelle 
veranderingen kunnen doorvoeren binnen 
de zorg, toont het terugkerende thema 
‘telefoonterreur’ dat verandering ook nog steeds 
tergend moeizaam kan gaan.

In mijn ziekenhuis is het nummer van de 
dienstdoende assistent verloskunde, naast 
dat van de anesthesist, het meest gebelde 
nummer. Op een dag is de telefoon gemiddeld 
zo’n acht uur bezet. Dit betekent af en toe veel 
kunst- en vliegwerk. Denk daarbij aan een 
verpleegkundige die de telefoon aan je oor houdt 
terwijl jij een perineum aan het hechten bent, 
een telefoon die overgaat als je net even een 
plaspauze pakt of terwijl je naar de OK rent voor 
een spoed-sectio. 

Als ik me na het oprennen van vier trappen 
in allerlei bochten heb gewrongen om die 
telefoon weer volledig buiten adem op te 
nemen (’Fardou Heida, gynaecologie’) hoor ik de 
verpleegkundige direct ratelen. “De patiënt op 
kamer 52 heeft een bloeddruk van 120/80”. Ik 
pak de verfrommelde overdrachtspapieren erbij, 
zoek driftig naar kamer 52 en vraag ondertussen 
waarom ze de normale bloeddruk doorbelt. 
“Omdat er geen streefbloeddruk in het systeem 
staat, wil je die er ook even inzetten?”.

Ik ben blij als ik af en toe steriel kan staan 
op de OK en de OK omloop in plaats van de 
vervangend secretaresse te spelen over de 
terror-telefoon. Het is fijn om de omloop te 
horen dealen met Anita van de poli en de niet-
SBAR overdracht van afdeling 2.5. Vaak volgt 
de fantastische vraag of het spoed is. Als de 
andere kant van de lijn morrend antwoordt van 
niet, drukt de OK omloop zonder af te wachten 
op de knop om op te hangen. Ik kan er telkens 
weer van genieten, vooral als ik daarvoor de 

telefoon nog roodgloeiend in mijn witte jas 
had. Nog beter voel ik me als ik mijn steriele 
handschoenen eigenlijk al wil uittrekken en 
de telefoon gaat. De OK omloop neemt nog 
op: “Ze staat steriel!” Ik hoor vervolgens de 
verlossende woorden: “Dan weet ik genoeg, ik 
bel iemand anders!”

We bespreken het probleem keer op keer in de 
opleidingsvergadering. Ik pleit voor het continu 
dragen van een headset. Superhandig: je hebt 
je handen vrij en kunt ondertussen iedereen 
te woord staan. Ook lijkt het me een stuk 
hygiënischer; ik wil niet weten wat er allemaal 
voor bacteriën op de verloskunde diensttelefoon 
zitten. Nadeel: je krijgt letterlijk oorsuizen 
als secundair effect. Ook denk ik dat het een 
raar effect op de verloskamers zal hebben als 
we met oortjes in tussen de benen staan en 
paracetamol-vragen beantwoorden tijdens het 
vangen van een baby. 

Er wordt geopperd om het probleem maar 
weer te bespreken op de afdelingen en met 
de secretaresses. De volgende week heb ik 
de befaamde pieper. De telefoon verveelt zich 
wederom geen moment. “Met Anita van de poli... 
Ik kan de hoofdbehandelaar niet bereiken en 
patiënt X belt mij om te vragen wat zij moet 
doen. De huisarts kan haar niet helpen, maar ze 
houdt klachten. Ook wat pijn in de onderbuik en 
haar moeder vertrouwt het niet.” 
“Uhm… Anita, kun je het misschien nog eens 
SBAR proberen te vertellen? Ik heb het verhaal 
van mevrouw X namelijk nog nooit gehoord!” 
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‘ Een verpleegkundige houdt de 
       telefoon aan mijn oor terwijl ik een  
   perineum aan het hechten ben’
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De Academie
voor medisch specialisten

Aios Talentenklas
Heb jij de ambitie om een van onze toekomstige  
medisch leiders te worden? Ziet jouw opleider jou  
ook als aanstormend leiderschapstalent? Meld je aan 
voor de 12e Talentenklas.
Startdatum  25 november 2021
Prijs  leden DJS € 3.550,-; niet-leden € 3.750,-
Plaats  Ede (Akoesticum)

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.
Wij verzorgen de verschillende vaardigheidstrainingen 
ook op locatie voor Aios groepen vanaf 8 deelnemers.

Basiscursus ziekenhuismanagement
Iedere aios zou moeten weten hoe de medisch specialis-
tische zorg georganiseerd en gefinancierd wordt in het 
ziekenhuis. Dat bepaalt immers mede de kwaliteit van  
de zorg. Krijg de belangrijkste inzichten in hoe je invloed 
hebt op je eigen werk nu en in de toekomst.
Startdata 14 september, 7 of 11 oktober 2021
Prijs leden DJS € 635,-; niet-leden € 660,-
Plaats Haren (Groningen) of regio Utrecht

FMLS managementprogramma aios
Het intensieve managementprogramma voor aankomend 
laboratoriumspecialisten die mee willen kunnen werken 
aan optimale aansturing van het medische laboratorium 
van de toekomst. In drie keer drie dagen alles over 
organisatiekunde, verandermanagement en 
communicatie en proces management.
Startdatum  13 of 27 september 2021
Prijs  € 4.495,-
Plaats  Epe (Villa Heidebad)

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

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

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

De partners van De Academie voor medisch specialisten: De Academie
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