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vrije tijd

Specialisme buiten het ziekenhuis: 

ARTS VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

Tim Willegers: airway tot auto

Enquête: Wat doe jij in je vrije tijd?

Interview met Tachycardia 
de band



Vrijdagavond. Zodra ik mijn doktersjas 

in de kledingautomaat heb gegooid, kan 

het weekend beginnen. Mocht je niet het 

geluk hebben om op fi etsafstand van je 

coschapplek te verblijven, dan staat er 

eerst nog een reis voor de boeg: terug naar 

je huisje in Nijmegen of naar het ouderlijk 

thuisfront. 

Aangezien onze werktijden wat later 

eindigen dan het gros van werkend of 

studerend Nederland, is het achteraan in 

de fi le aansluiten. Echter, mocht je geluk 

hebben, dan zijn de fi les reeds opgelost. 

Mocht dit laatste het geval zijn, dan is de 

auto veelal de snelste manier om thuis te 

komen en dan met name thuis-thuis. 

Dit laatste is in ieder geval op mij van 

toepassing. De omgeving van Winterswijk 

is nog steeds letterlijk een Achterhoek, 

waar een gestrande trein op enkelspoor 

de hele dag de dienst kan ontregelen. 

Daarnaast willen er meer mensen met 

de trein in de Achterhoek dan de rest van 

Nederland denkt: over vijftig kilometer 

spoor stopt deze trein elf keer… 

Terug naar de autorit. Na op goed geluk 

het Keizer Karelplein over te zijn, verlaten 

we Nijmegen met een slakkengangetje 

over de Waalbrug. Vervolgens is het 

dringen richting Arnhem. Zodra ik de 

A18 opdraai, is het nog enkele tientallen 

kilometers snelweg voordat ik het 

thuisfront bereik. Met geen kip op de weg, 

is het tijd om de auto de benen te laten te 

strekken. Iedereen die mij enigszins kent, 

weet dat ik lopend, te fi ets, te paard of met 

multipele PK’s niet van geslenter houd. 

Met de nieuwe maximumsnelheid van 100 

kilometer per uur zit dat sprintje er helaas 

niet meer in. Als jullie een inschatting 

kunnen maken van de snelheid die er nu 

gereden wordt, kunnen jullie begrijpen dat 

de reisduur  naar huis – naar de vrije tijd – 

aanzienlijk zal toenemen, zodra de nieuwe 

snelheidslimiet gehandhaafd zal worden. 

Je zou dus kunnen stellen dat de nieuwe 

maximum snelheid  een negatieve invloed 

heeft op mijn vrije tijd. Alhoewel: de duur 

van de vrije tijd wordt niet minder, de 

invulling echter wel. 

Daarentegen, het komt nu zelden voor 

dat ik met de auto naar het thuisfront 

ga: al jaren stap ik in de trein. Wel zo 

vriendelijk voor het milieu en mijn 

studentenportefeuille. 

WOORD VAN DE VOORZITTER
Het is verleidelijk te vertellen over de avon-

den en weekenden waar ik als verzekerings-

arts de beschikking over hebt. Meestal zijn 

deze vrij in te vullen. Echter ik had beloofd 

een kijkje in de keuken te geven.

Een mevrouw van 48 jaar. Ze woont in een 

eengezinswoning en slaapt in de woonka-

mer. Ze claimt verregaande beperkingen 

vanwege vermoeidheid. Er is sprake van 

ernstige energieproblemen, problemen met 

concentratie, pijnklachten, overgevoeligheid 

voor licht. Door een arts in Amsterdam is de 

diagnose CVS/ME gesteld. Reden: de VO-

2max zou 74% zijn en de SO2 98% bij enige 

inspanning. Er wordt door de arts gesteld 

dat ze gezien deze waarden ernstig beperkt 

is in haar inspanningsvermogen. Haar 

rijbewijs is geldig en er zijn geen beperken-

de bepalingen opgenomen. Ze heeft 4 jaar 

geleden soortgelijke klachten gehad, welke 

na een revalidatietraject goed verminderd 

zijn. Ze wil nu voorzieningen, onder andere 

een kantelbare elektrische rolstoel. Ze vraagt 

de voorzieningen aan voor het onderhouden 

van haar sociale contacten en om op pad 

te gaan naar o.a. museum en pretpark. De 

beoordelend arts vindt bij eigen onderzoek 

geen duidelijke afwijkingen.

De zoektocht begint.

Is haar wens t.a.v. de invulling van haar vrije 

tijd in overeenstemming met de geclaimde 

ernst van de beper-

kingen?

Is hier wel sprake 

van ziekte? Zo ja, 

passen de gevolg-

trekkingen met 

betrekking tot de inspanningstolerantie wel 

bij de gevonden afwijkingen?

Moet hier niet een goed ergometrisch onder-

zoek plaats vinden vooraleer er iets over de 

inspanningstolerantie gesteld kan worden? 

Cardioloog? Longarts? Sportarts wellicht?

Is hier sprake van een onomkeerbaar condi-

tieverlies? Zo nee, dan ligt revalidatie voor.

Het CBR is als enige bevoegd om iets over 

de rijgeschiktheid te zeggen. Zolang er een 

geldig rijbewijs is, kan cliënte dan in staat 

geacht worden haar contacten per auto te 

onderhouden?

Is er een noodzaak voor een geregelde lig-

houding? Zo ja op grond van welke geobjec-

tiveerde bevinding?

Uiteindelijk wordt een negatief advies gege-

ven over voorzieningen in afwachting van 

evidence based diagnostiek en resultaten van 

de als voorliggend beschouwde conditieop-

bouw door middel van revalidatie.
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Wat doe jij in je vrije tijd?    
Belangrijke eerste vraag: blijft er genoeg vrije tijd over 

naast de master Geneeskunde?

82% vindt gelukkig van wel! 5% vindt hiernaast dat het 

erg wisselt per periode, wat begrijpelijk is met alle voor- 

en nablokken tussendoor. Helaas vindt 13% van niet, dit 

is 1 op de 8 studenten. Wij schrikken toch een beetje van 

dit aantal...

Wat doen jullie zoal in jullie vrije tijd? (Meerdere opties 

waren mogelijk, vandaar dat de antwoorden samen meer 

dan 100% vormen)

• 48% werkt nog naast de coschappen, waarvan 2/3 

een medisch gerelateerde baan is

• 98% spreekt met mensen af

• 74% sport individueel (fitness, kracht trainen, car-

dio, etc)

• 36% teamsport (voetbal, hockey, roeien, tennis, etc)

• 73% netflix and chill

• 64% doet rustig zijn eigen ding (lezen, muziek 

luisteren, etc)

• 46% bezoekt festivals, feesten, concerten etc

• 9% doet aan vrijwilligerswerk

Curriculum Vitae, een veel voorkomend onderwerp onder 

geneeskundestudenten. Maar liefst 64% is bezig met het 

uitbreiden van zijn of haar CV!

• 57% met een medisch gerelateerde baan

• 48% met onderzoek

• 61% met bestuurs- of commissiewerk. Gelukkig 

laten jullie weten dat jullie dit voornamelijk doen 

voor je plezier en dat het CV een makkelijke bij-

komstigheid is. Met de CV druk in onze medische 

omgeving is het belangrijk dat we dingen blijven 

doen voor ons plezier!

• 23% met vrijwilligerswerk

• Nog enkele reacties waren onder andere Honours 

programma, lesgeven, wedstrijdroeien en cursus-

sen volgen

48% werkt nog naast de 
coschappen, waarvan 2/3 een 
medisch gerelateerde baan is.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2/mnd 1/wk 2/wk 3/wk 4/wk 5/wk ≥6/wk

Hoe vaak sport je?
Figuur 1. 
Hoe vaak 
sport je?

DIANA ABRAR
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Co l u m n

Over cijfers
Op het moment van schrijven heb ik het 

coschap Gynaecologie lang en breed achter 

de rug, maar het eindgesprek ligt nog vers in 

mijn geheugen. Een smal kantoor, een bu-

reau met foto’s van mensen die ik niet kende 

en een muur bezaaid met quotes. De gynae-

coloog met wie ik het eindgesprek voerde, zat 

het dichtst bij de deur. Zij had mij eenmaal 

zien krukzitten tijdens haar poli, zei ze wat 

verontschuldigend. Ik knikte en zwijgend 

gaf ik haar mijn boekje, waarin stond, dat ik 

zowel te voorzichtig echo’de als fijn voorzich-

tig Leopoldhandgrepen toepaste. Vervolgens 

las zij de drie commentaren over mij op, die 

haar waren gemaild: had transvaginale echo 

snel onder de knie, had de operatie slecht 

voorbereid, stelde veel vragen maar moest wel 

overal meegetrokken worden. “In principe 

krijgen coassistenten hier een zeven als zij 

volgens verwachting functioneren en ondanks 

het commentaar over die operatievoorberei-

ding, wil ik je dan toch een zeven geven”. 

Ik stond weer buiten: het had hooguit tien 

minuten geduurd. Het wrong. Ik had gehoopt 

op een acht. Tijdens mijn eerste coschap was 

mijn ‘hoop-op-een-acht’ 

direct afgestraft met een 

zeven, waarop ik mijn 

cum laude strevens vrij-

wel meteen liet vallen: 

weken voorbereiding gaf een zeven. Maar 

ik ben toch geen zeven waard? Een nieuw 

ontstaan, nog nooit ervaren defaitisme volgde 

snel. Dit leverde mij, echter, twee achten op 

in de volgende twee coschappen. Sinds wan-

neer is een zeven twee achten waard? Fake it 

‘till you make it, baby. Sluw sloop er weer wat 

zelfvertrouwen binnen, waarop ik direct werd 

‘afgestraft’ met een 7,4 (wederom een zeven). 

En vervolgens weer een acht. Afijn: cijfers 

verloren algauw hun betekenis – althans, voor 

mij. Ik besefte, dat de vele goede en slechte 

voorbeelden, en door mij uitgeselecteerde 

adviezen mij veel meer hadden gebaat in 

mijn vorming, dan het stressweekje voor het 

mondelinge examen. Het blijft, echter, een 

persoonlijk iets. Het is een proces van co naar 

ceau: volwassing. En hoewel het grotendeels 

schalkse goedpraterij is, ben ik er (enigs-

zins) van overtuigd, dat het Cijfer meer een 

hulpmiddel is voor de leraar, minder voor 

de leerling. En de leraar stelt vast, of de co 

(of ceau) door mag. Examen en eindgesprek, 

beoordeling, zullen voor mij daarom altijd 

spannend zijn: ik mag dan geen zeven waard 

zijn, en die ene patiënt zal ik nooit vergeten, 

en als patiënten zitten, zit ik ook – ik ben 

door, en zal wederom geen half jaar moeten 

wachten voor een herkansing.

NIKOLAJ BARANOV

Het is een proces 
van co naar ceau: 
volwassing. 

Figuur 3. Hoeveel festivals / concerten bezoek je? 40% techno/deephouse festivals; 17% salsa, 

fiesta macumba, etc.; 45% naar festivals zoals Mysteryland, Zwarte Cross, Flying Dutch, 

Pinkpop, Lowlands; 59% naar concerten van individuele artiesten en/of bands

Figuur 2. Hoe vaak ga je stappen?

Stappen/uitgaan vs. festivals/con-

certen

• 27% heeft de voorkeur voor 

stappen

• 24% heeft de voorkeur voor 

festivals/concerten

• 40% heeft geen voorkeur

• De rest doet beide liever niet, 

blijven liever thuis chillen of 

rustig ergens borrelen.

Toekomst

• 51% wil later 4 dagen in de 

week gaan werken

• 45% wil fulltime gaan werken 

(waarvan ongeveer 2/3 dit maxi-

maal 5 dagen vindt inclusief de 

diensten)

• 82% wil in de toekomst als 

specialist minder gaan werken 

dan in zijn of haar ANIOS/

AIOS periode 
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Hoe vaak ga je stappen?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Geen 1-2/jr 3-4/jr 5-6/jr 6-8/jr 9-10/jr >10/jr

Hoeveel festivals / concerten bezoek je?

Blijft er genoeg vrije tijd over naast de master 
Geneeskunde?
Helaas vindt 13% van niet, dit is 1 op de 8 studenten 
(Wij schrikken toch een beetje van dit aantal...)

Tot slot

Meerderen hadden aangegeven 

koken ook erg leuk te vinden. Een 

carrièreswitch is natuurlijk altijd een 

optie! Blijf verder kijken dan binnen 

de kaders van Geneeskunde. Er zijn 

meer opties mogelijk dan we tijdens 

de studie leren, echter moet je hier 

actief naar op zoek.
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Arts voor 
Verstandelijk 
Gehandicap-
ten 
(AVG)

Mathilde Mastebroek is Arts 

voor Verstandelijk Gehandi-

capten. Ze werkt bij zorginstelling 

Siza en de afdeling Eerstelijnsgenees-

kunde, zit in het onderwijs en is in 

2017 gepromoveerd bij het Radbou-

dumc. Ze is opgegroeid met een 

buurjongen met een verstandelijke 

beperking en voelde zich altijd aange-

trokken tot deze doelgroep. Vroeger 

moest men eerst huisarts worden 

om vervolgens voor AVG te kunnen 

kiezen. Gelukkig is het vakgebied 

in 2000 erkend als een zelfstandig 

specialisme en heeft zij na haar 

afstuderen direct voor deze richting 

kunnen kiezen.

Waarom heeft u voor dit specialisme 

gekozen?

Klinische genetica, verschillende 

syndromen en de doelgroep vind ik 

interessant. Klinische genetica was 

ook een optie als specialisatie, echter 

stopt het daar als de diagnose bekend 

is. Ik bleef dan met vragen achter zo-

als hoe zo een syndroom zich dan in 

de dagelijkse praktijk ontwikkelt en 

ik miste het patiëntencontact en het 

behandelen van mensen. Het is een 

breed vak, heeft veel invloeden van 

verschillende medische domeinen 

en er zijn verschillende opties om 

je verder te subspecialiseren. Denk 

hierbij aan bijvoorbeeld neurologie 

met daarbij onder andere epilepsie 

en bewegingsstoornissen. 

Wat houdt AVG arts zijn in?

Je hebt een afgebakende doelgroep, 

ze zijn allemaal verstandelijk be-

perkt. Ik zie wel alle verschillende 

leeftijden, zowel kinderen als hoog-

bejaarden. Tevens varieert het ni-

veau van de verstandelijk beperking 

enorm, sommige mensen weten 

het niet eens van zichzelf. Hierbij 

behoren bijvoorbeeld zwakbegaafde 

mensen met een IQ rond de 75 of 

soms mensen met autisme. Aan de 

andere kant heb je weer patiënten 

met een ernstige verstandelijke 

beperking. Het vak is een combinatie 

van somatische, psychiatrische en 

maatschappelijke aspecten. Hier-

door heeft het vakgebied ook veel 

raakvlakken met onder andere de 

huisartsengeneeskunde, psychiatrie 

en ouderengeneeskunde. 

Waar werken jullie?

Oorspronkelijk werkten wij alleen 

maar in afzonderlijke (woon)instel-

lingen. Hier maken we een zorgplan 

voor de patiënten in samenwerking 

met onder andere de wettelijk 

vertegenwoordigers, gedragsweten-

schappers, fysiotherapeuten en 

woonbegeleiders. De gedragsweten-

schappers observeren het gedrag, 

dat bijvoorbeeld afwijkend kan zijn 

door onderliggende angsten, obses-

sief-compulsief  gedrag of verstoorde 

slaapritmes. 

De laatste 10 jaar zijn er steeds meer 

poliklinieken voor mensen met een 

verstandelijke beperking gekomen, 

die soms ook zijn aangesloten bij 

ziekenhuizen. Huisartsen en andere 

specialisten kunnen hier naartoe 

verwijzen voor consulten, ook in het 

ziekenhuis. In Nijmegen zit bijvoor-

beeld zo een polikliniek (de AVG 

praktijk Nijmegen) bij het Univer-

sitair Gezondheidscentrum Heyen-

dael. Een poli in een ziekenhuis kan 

patiënten soms meer afschrikken, 

ook vanwege de minder huiselijke 

sfeer die er heerst. Verder is het las-

tiger om vanuit deze AVG-poli’s ver-

schillende andere disciplines, zoals 

een gedragswetenschapper, erbij te 

betrekken. Dit maakt het behandelen 

soms wat lastiger. 

Wat is het verschil tussen een huis-

arts en een AVG arts?

Er is zeker een grijs gebied waarbij 

beide specialismen elkaar overlap-

pen. Tegenwoordig is het wel meer 

gescheiden en zijn er zowel AVG 

artsen als huisartsen aanwezig in 

instellingen. Gedragsproblematiek 

en epilepsie vallen altijd onder de 

AVG bijvoorbeeld. Ik zal even twee 

voorbeelden geven om het wat meer 

toe te lichten.

Licht verstandelijke beperking.

Denk hierbij aan een mix van 

maatschappelijke problemen. De 

omgeving kan deze mensen als 

‘lastig’ ervaren en vaak komen ze uit 

een laag sociaal economische laag 

van de samenleving. Het kan een 

combinatie zijn van verslavingspro-

blematiek, psychiatrische proble-

men en somatisch onverklaarbare 

klachten. Vaak worden deze mensen 

overvraagd vanuit hun omgeving en 

is het de uitdaging om te achterhalen 

of de klachten een somatische of een 

psychische of psychiatrische oorzaak 

hebben. 

Ernstig verstandelijk beperkt.

Hier is meestal sprake van multi-

morbiditeit zoals epilepsie, spas-

ticiteit, maag-darm problemen of 

orthopedische problemen. Het is een 

uitdaging om uit te zoeken waar ze 

de klachten en pijn hebben. Wij als 

AVG artsen zijn gespecialiseerd om 

onze communicatie en lichamelijk 

onderzoek aan te passen aan deze 

doelgroep om de oorzaken van de 

klachten te kunnen achterhalen. Wij 

kunnen deze problemen koppelen 

aan erfelijke syndromen en de ver-

standelijke beperking. Tevens helpen 

wij bijvoorbeeld bij premedicatie en 

sedatie bij aanvullende onderzoeken 

in het ziekenhuis. 

Ten slotte is een verschil met de 

huisartsengeneeskunde dat wij geen 

‘acute’ visites rijden voor somatische 

zorg. De AVG arts komt soms op 

sociale indicatie bij iemand thuis om 

te kunnen zien hoe iemand woont in 

zijn dagelijks leven.

Hoe ziet de opleiding tot AVG arts 

eruit?

De opleiding duurt drie jaar en is 

alleen mogelijk in Rotterdam in het 

Erasmusmc. Je werkt het eerste jaar 

4 dagen in een instelling en hebt 1 

dag per week opleidingsdagen. In 

het tweede jaar zal je verschillende 

stages lopen bij onder andere de 

psychiatrie, revalidatie, neurologie 

en klinische genetica. Tevens komt 

er wetenschappelijk onderzoek aan 

bod. In het laatste jaar ga je ook 

buiten instellingen werken zoals op 

een polikliniek, in een AVG praktijk 

of een gespecialiseerd kinderdagcen-

trum. 

Tot slot
Arts voor Verstandelijk Gehandicap-
ten is een paar jaar geleden afgekort 
tot AVG-arts. De naam helemaal 
veranderen is moeilijk vanwege 
inschrijving onder deze naam in het 
register voor medisch specialismen. 
De nieuwe ‘AVG’ wet is hierdoor wel 
een ongelukkige benaming. In de 
praktijk wordt er ook wel gesproken 
over mensen met een verstandelijke 
beperking of leerproblemen. Huis-
artsen vinden het soms lastig om de 
AVG arts te noemen bij patiënten 
met een lichte verstandelijke beper-
king. Echter, wij zien vaak dat het 
voor mensen juist een opluchting is 
als ze zich eindelijk begrepen voelen 
en snappen waarom het functio-
neren in de maatschappij voor hen 
bijvoorbeeld zo lastig is.

interview specialisme buiten het ziekenhuis

dr. Mathilde Mastebroek

AVG-arts

Afd. Eerstelijnsgeneeskunde 

Radboudumc

“Stress zit in de complexiteit van de casuïs-
tiek; je moet veel geduld hebben en creatief 
kunnen denken.”

“Gedragsproblematiek en 
epilepsie vallen altijd onder 
de AVG bijvoorbeeld.”

Specialisme AVG-arts

• Er zijn 230 AVG artsen in Nederland
• AVG artsen werken over het algemeen in een minder formele setting dan 

specialismen in het ziekenhuis
• Fulltime werken is 36 uur per week. De meesten werken 3 of 4 dagen en 

het is goed te combineren met bijvoorbeeld onderwijs of onderzoek. 
• Opleiding tot AVG arts: https://www6.erasmusmc.nl/huisartsgeneeskun-

de/onderwijs/avg/187670/#A
• Algemene website: https://nvavg.nl/

DIANA ABRAR

FOTO

DENISE VAN KAMPEN
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Fysiologie van slaap

Tijdens de slaap wisselt de hersenactiviteit continu. Er 

zijn vier verschillende slaapstadia die onderscheiden 

kunnen worden: lichte slaap (stadium 1 en 2), diepe 

slaap (stadium 3) en de REM-slaap, wat staat voor ‘rapid 

eye movements’. Deze vier stadia wisselen elkaar af in 

dezelfde volgorde: als eerste de lichte slaap, daarna de 

diepe slaap en vervolgens de REM-slaap, waarin mensen 

dromen. Hoe dieper de slaap, hoe lager de spiertonus, 

tot er in de REM-slaap volledige atonie is bereikt. De eni-

ge spieren waarvoor dit niet geldt zijn de ademhalings-

spieren en oogspieren. 

Classificatie

Wat slaapstoornissen betreft, worden er verschillende 

stoornissen onderscheiden. Namelijk: insomnie, slaap-

gerelateerde ademhalingsstoornissen, hypersomnieën, 

slaapgerelateerde bewegingsstoornissen en parasomnie-

en. 

Insomnie

Insomnie, ook wel bekend als slapeloosheid, wordt be-

schreven als een probleem met inslapen, doorslapen of 

te vroeg ontwaken. Dit gaat gepaard met disfunctione-

ren overdag. Er kan onderscheid gemaakt worden in acu-

te en chronische insomnie. Bij de acute vorm worden de 

klachten veelal uitgelokt door stressvolle of emotionele 

gebeurtenissen. Indien de slapeloosheid blijft bestaan, 

hoewel de stressor verdwenen is, is er sprake van chro-

nische insomnie.

Narcolepsie

Narcolepsie is een van de hypersomnieën en wordt ge-

kenmerkt door overmatige slaperigheid overdag, kata-

plexie, slaapparalyse en een verstoorde nachtslaap. Bij 

kataplexie wordt verlies van spiertonus opgewekt door 

positieve emoties, zoals lachen. Het verlies van tonus 

kan in het gehele lichaam optreden, of in enkele spieren. 

Het aanwezig zijn van kataplexie is pathognomisch voor 

narcolepsie. 

De oorzaak van narcolepsie is een tekort aan hypocre-

tine in de hersenen, waarschijnlijk ten gevolge van een 

Slaapstoornissen

Voor de meeste coassistenten is het wellicht favoriete vrijetijdsbesteding nummer 1: slapen. Een korte 
powernap in de trein na een lange dag coschap of lekker uitslapen in het weekend. Voor een deel  van de 
bevolking is lekker slapen echter niet vanzelfsprekend; zij lijden aan een slaapstoornis. De levenslange 
prevalentie van slaapstoornissen wordt geschat op minimaal 20%.

auto-immuunproces waardoor de cellen die hypocretine 

aanmaken gedestrueerd worden. Het tekort aan hypo-

cretine zorgt ervoor dat de omschakeling tussen slaap en 

waak instabiel wordt.

Parasomnia’s

Parasomnia’s zijn ongewenste ervaringen of ongewenst 

gedrag tijdens de slaap. Ze kunnen voorkomen tijdens 

de REM-slaap, maar ook tijdens de non-REM-slaap. 

De meest bekende parasomnie van de non-remslaap is 

slaapwandelen. Slaapgerelateerd eten valt hier ook on-

der; hierbij staat de patiënt op na het inslapen, zoekt 

naar eten en eet dit op. 

Onder parasomnia’s van de remslaap vallen nachtmer-

ries en de remslaapgedragsstoornis. Bij de remslaapge-

dragsstoornis valt de fysiologische atonie van de spieren 

weg tijdens de REM-slaap. Dit houdt in dat iemands 

dromen tot uitvoering gebracht kunnen worden, met als 

risico dat de persoon of bedpartner letsel op kan lopen. 

Het optreden van remslaapgedragsstoornissen kan een 

vroege voorbode zijn voor neurologische aandoeningen 

zoals de ziekte van Parkinson en Lewy Body dementie.

Behandeling

Voor alle slaapstoornissen is psycho-educatie van be-

lang. Vaak treedt er na het aanpassen van de slaapge-

woonten en het slaapritme al verbetering op. Bij ins-

omnie kunnen benzodiazepinen, maar ook cognitieve 

gedragstherapie effectief zijn. In het geval van remslaap-

gedragsstoornissen, kunnen deze juist uitgelokt worden 

door antidepressiva. De behandeling hiervan vindt plaats 

met clonazepam.

In het geval van narcolepsie wordt er aanvul-

lende medicatie gegeven, zowel overdag als ’s 

nachts. Overdag kunnen oppeppende middelen 

gebruikt worden, zoals methylfenidaat en moda-

finil. In de nacht kan gammahydroxyboterzuur 

(GHB) worden voorgeschreven om de slaap te 

verbeteren en klachten zoals kataplexie overdag 

te verminderen. 

Figuur 1. Mercurius die Argus’ honderd ogen in slaap speelt om hem vervolgens 

te doden.

Kernpunten

• Slaap bestaat uit 4 stadia: lichte slaap (1 en 2), diepe slaap (3) en REM-
slaap (4).

• Alleen de oog- en ademhalingsspieren blijven actief tijdens slaap.
• Kataplexie is pathognomisch voor narcolepsie, een extreme vorm van 

hypersomnie.
• Parasomnie verwijst naar ongewenste ervaringen of gedragingen tijdens 

slaap.
• Voor alle slaapstoornissen is psycho-educatie en herstel van het slaaprit-

me van groot belang.

In de nacht kan 
gammahydroxyboterzuur 
(GHB) worden 
voorgeschreven om de 
slaap te verbeteren en 
klachten zoals kataplexie 
overdag te verminderen.

MEREL OPDAM
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Coportret: 
Tim Willegers 
(23) 

A voor Airway 
en Auto

Mocht je in de weekenden de huisart-

senambulance met gillende sirenes en 

zwaailichten voorbij zien komen, grote 

kans dat Tim Willegers achter het 

stuur zit. Tim heeft een grote passie 

voor de acute zorg. Zijn vrije tijd 

gaat op aan ABCDE, het verbeteren 

van zijn vaardigheden en auto’s. 

Momenteel bereidt hij zich voor op de 

SimChallenge 2020, waar hij met zijn 

team de tweede plaats van vorig jaar 

wil verbeteren. 

Wat doe jij precies in je vrije tijd? 

Ik werk als chauffeur bij de 

huisartsenpost. Dit betekent dat 

ik de huisarts naar visites rijd. Ter 

plaatse ondersteun ik de huisarts bij 

medische handelingen en maak ik 

medicatie klaar. Op de huisartsen-

post help ik bij het vernevelen van 

patiënten. Gedurende de bachelor 

geneeskunde heb ik ook op de 

vrijwillige ambulance in België 

gewerkt. Dit is vergelijkbaar met 

de zorgambulance zoals wij die in 

Nederland kennen. Hier hielp ik bij 

zowel dringend als niet-dringend 

vervoer van patiënten. Ik bood 

begeleiding op de ambulance bij de 

patiënt of bestuurde de ambulance. 

Daarnaast werk ik meerdere week-

enden per jaar als hulpverlener bij 

evenementen. Zo ga ik elk jaar naar 

Tomorrowland vanuit het Vlaamse 

Kruis en help ik bij andere evene-

menten voor Just4Safety. Ook ben 

ik lid van het noodhulpteam bij het 

Rode Kruis. Het noodhulpteam on-

dersteunt bij grootschalige rampen, 

waarbij er sprake is van meer dan 

20 slachtoffers. Onze taak is dan het 

prioriteren van zorgbehoefte van 

patiënten en het leveren van zorg. 

Hoe combineer je al deze medische 

activiteiten met je coschappen en 

andere bezigheden? 

Het is goed te combineren met de 

coschappen. Ik werk 8-16 uur per 

week, waarbij ik voornamelijk in de 

weekenden werk. Gedurende voor-

blokken kan ik ook doordeweeks 

een avonddienst draaien. Bovendien 

is het heel leerzaam waardoor het 

juist bijdraagt aan mijn coschappen. 

Buiten deze medische activiteiten 

ga ik graag naar hardstyle festivals 

of cocktails drinken met vrienden. 

Ik vind het heerlijk om de natuur in 

te trekken met mijn fotocamera en 

ik ga graag met de auto 

op verkenning.

Wat is je motivatie om 

al deze activiteiten 

naast je studie te doen? 

Ten eerste leer ik veel 

over de acute zorg, 

mijn interessegebied. 

Ten tweede, het is uit-

dagend! Je weet nooit 

waar je naar toe gaat en 

waar je terecht komt. 

Daarnaast is het veel 

leuker om een pati-

ent thuis te bezoeken 

dan de patiënt in de 

wachtkamer ophalen. 

Bovendien leer je bij 

deze baantjes veel van 

en met elkaar. 

Wát hebben deze werkzaamheden 

je dan geleerd? 

Een belangrijk stuk klinisch redene-

ren. Je denkt mee met de huisarts 

en krijgt tips van de huisarts in je 

differentiaal diagnostisch denken. 

Je klinische blik wordt beter doordat 

je veel patiënten ziet. Daarnaast her-

haal je de ABCDE-methodiek. Zo-

doende wordt deze stukje bij stukje 

beter. Ik zou andere coassistenten 

zeker mijn baan aanraden. Je leert 

voornamelijk onderscheid te maken 

tussen wel of geen spoed. Dat is 

vaak de hamvraag bij huisartsenvi-

sites: moet deze patiënt nu gezien 

worden in het ziekenhuis? 

Je hebt al veel ervaring opgedaan. 

Wat zijn specifieke momenten waar 

je veel van hebt geleerd? 

Dat zijn er meerdere! Ten eerste de 

SimChallenge. Door 

de SimChallenge leer 

je interprofessioneel 

samenwerken, het 

haalt je uit je com-

fortzone en het zet je 

aan het denken. Het 

leren door middel van 

simulaties in team-

setting is ontzettend 

leuk, maar komt 

helaas weinig in onze 

opleiding voor. Het is 

een heel nuttig project 

voor acute situaties 

in je latere loopbaan. 

Toch was het ook 

uitputtend. Met name 

de reanimatiesetting 

in de finale… (vorig 

jaar, red.) Ook bij de Summerschool 

in Amsterdam over anesthesiologie 

heb ik veel vaardigheden kunnen le-

ren met behulp van simulaties. Een 

andere bijzondere ervaring is dat ik 

een week lang mee heb gedraaid op 

de helikopter in Engeland.

 

Welke bijzondere ervaring blijft je 

bij? 

Op het werk is het elke dag een 

bijzondere ervaring. Sommige 

casussen blijven je bij: onverwachte 

reanimatiesettingen, schotwonden 

of juist schattige, oude dementeren-

den die ondanks hun dementie je 

naam weten te onthouden. 

Heb je een advies of wens aan ande-

re coassistenten? 

Doe vooral wat je zelf leuk vindt. 

Laat je hierbij niet tegenhouden 

door grenzen die door anderen 

worden opgelegd. Niks is onmoge-

lijk maar je moet zelf vechten voor 

je doelen. Er zijn veel mensen die 

zullen zeggen ‘dit kun je nog niet’, 

‘dit hoef je op dit moment van je op-

leiding niet te weten’, ‘dit hoort niet 

bij jouw leerdoelen’, enzovoort… Als 

coassistent zul je vaak te horen krij-

gen dat dingen niet mogelijk zijn. 

Laat je hierdoor niet afleiden!

Wat zijn je ambities? 

Ik wil heel graag MMT-arts (arts 

Mobiel Medisch Team, red.) wor-

den. Dit kan vanuit verschillende 

specialismes. Zelf wil ik graag als 

anesthesioloog bij het MMT betrok-

ken worden. Een ambitie binnen 

mijn coschappen is het lopen van 

een keuzecoschap pre-hospitale 

geneeskunde bij de Helicopter Me-

dical Services in Engeland. 

 

“Een andere bijzondere 
ervaring is dat ik een week 
lang mee heb gedraaid op 
de helikopter 
in Engeland.”

“Niks is onmogelijk maar 
je moet zelf vechten voor je 
doelen.”

CETTELA SLOOTMANS

FOTO’S TIM WILLEGERS

SimChallenge

Een jaarlijkse wedstrijd acute simula-

ties voor teams bestaande uit zowel 

studenten geneeskunde als HBO-V. Er 

worden verschillende scenario’s in het 

skillslab van Amstedam gedraaid, waar-

na er een finale plaatsvindt tussen twee 

teams die volgens de jury tot dan toe 

het beste teamwerk hebben geleverd en 

de patiënt goed opgevangen hebben. 

De winnaar daarvan vertegenwoor-

digt Nederland op de internationale 

SimChallenge, dit jaar tijdens het SE-

SAM congres in Milaan. Vorig jaar deed 

Tim Willegers mee met drie andere ge-

neeskundestudenten van de Radboud 

Universiteit (Tim van de Geest, Ibrahim 

Oulad Sedik, Cettela Slootmans) en 

HBO-V-studente Celine van Hummel. 

Zij bereikten de tweede plaats. Dit jaar 

bestaat het team uit coassistenten Tim 

Willegers, Roger Lamers en Cettela 

Slootmans en HBO-V-studenten Sjoerd 

Verschuren en Lesley Wouters. Zij 

worden ondersteund door Just4Safe-

ty-Medical. De SimChallengeNL vindt 

plaats op 7 maart 2020 - maar is niet 

toegankelijk voor publiek.
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TACHYDARDIA

Naast hobby’s zoals tekenen en Netfl ix 

kijken, zijn er ook studenten die 

muziekspelen als hun passie hebben. 

Daarom hebben we besloten om een 

interview te houden met Ruben Wis-

sing  van Tachycardia. 

Ruben is een 20-jarige bachelor-

student geneeskunde die naast zijn 

studie tijd weet te vinden voor zijn 

hobby: muziek. Hij speelt nu al 10 

jaar gitaar en produceert daarnaast 

zijn eigen muziek. Dit is vaak hip-

hop of R&B (rythm-and-blues, red.). 

Andere hobby’s zijn het bezoeken 

van concerten, veel afspreken met 

vrienden en is hij vaak te vinden in 

de Aesculaaf. 

Wat betekent muziek voor jou?

Als ik bezig ben met mijn muziek 

dan zit ik in mijn eigen wereld. Zo 

kan ik drie uur bezig zijn zonder te 

denken aan eten, drinken of naar de 

wc gaan. Ik kom dan helemaal tot 

rust. Het is daarom zeker ontspan-

ning, maar ik hoef niet actief op 

zoek te gaan naar rust. Ik ervaar 

geen stress in deze studie. Dus ik 

zie het als een leuk intermezzo van 

de week. 

Heb je last van de CV druk? 

Vaak wordt er gesproken over het 

opbouwen van een CV zodat je 

straks de juiste connecties hebt om 

aan een specialisatie plek te komen. 

Ik merk dat veel studiegenoten 

bepaalde bijbaantjes in het zieken-

huis nemen. Dit is alleen omdat het 

moet en niet omdat ze het leuk vin-

den. Er zijn genoeg manieren om 

waardevolle ervaringen op te doen. 

Toch speelt het bij de bachelorstu-

denten. 

Met wat voor bestuurlijke functies 

ben je nu mee bezig? 

Ik zit bij het ‘MEgala’-bestuur. Dit is 

een 2-jaarlijks medisch benefi t gala 

voor geneeskunde studenten uit 

heel Nederland. Het doel is geld op-

halen voor de Stichting Ambulance 

wens. Wat ik heel leuk vind, is dat je 

nieuwe geneeskundestudenten ont-

moet uit de andere steden. Normaal 

zal je die niet tegen komen, ook 

niet in de coschaptijd. Het geeft me 

inzicht in andere referentiekaders 

en het scheelt per universiteit hoe 

ze de studie aanpakken. Ik zal een 

voorbeeld geven: in Utrecht heb je 

twee jaar theorie en vier jaar stage 

lopen. Dat lijkt me intens en veel te 

snel! En in Amsterdam is bijvoor-

beeld het coschap oogheelkunde 

verplicht, en hebben ze een andere 

volgorde van coschappen. Mijn taak 

in dit bestuur is contact zoeken met 

sponsoren en dit contact onderhou-

den. Je bent er een middag per week 

mee bezig met mailen en bellen. Ik 

vind het leerzaam en leuk. Ik zie het 

niet als een verplichting, maar als 

een verrijking! Daarnaast zit ik nu 

ook sinds 2 maanden bij Tachycar-

dia als bestuurslid! 

Hoe ben je bij het Tachycardia 

bestuur gekomen? 

In eerste instantie wilde ik niet in 

een band. Ik speelde altijd solo. 

Toen er plekken vrij kwamen 

bij Tachycardia, was er geen 

plek voor een gitarist. Ik werd 

benaderd om Tachycardia op 

een andere manier te helpen, 

namelijk om manager te worden 

van de groep. Ik zorg dus voor 

contracten, boekingen, onder-

houden klanten en het actief 

houden van Instagram. 

Wat kun je vertellen over de 

band Tachycardia? 

Het is een enthousiaste groep 

muzikanten, die wel ieder een 

eigen muzieksmaak hebben. 

Toch richt Tachycardia zich 

vooral op popmuziek, zodat 

we dichter bij het publiek blijven 

en iedereen mee kan zingen met 

de muziek. De band is opgericht 

met als doel voor het publiek er te 

zijn. Het vrolijk meedoen van het 

publiek geeft ons ook de energie om 

er mee door te gaan. 

Er is een vaste dag in de week 

waarop we repeteren. Het is wel 

de bedoeling dat de muzikanten 

daarnaast thuis oefenen (met 

de muziek). Belangrijk is dat de 

muzikanten op elkaar inspelen. 

Het kost tijd om voor te bereiden 

voor een optreden. Wij vinden het 

alleen maar leuk om er tijd in te 

steken, omdat iedereen een gezellig 

optreden wil neerzetten. Dus aan 

motivatie geen gebrek. 

Hoe is het om in zo’n band te spe-

len/ onderdeel te zijn? 

Ondanks ik er zelf niet in speel, heb 

ik zeker het idee dat samen spelen 

heel anders is dan solo. Je moet 

rekening houden met tempo en 

toonhoogte. De twee zangeressen 

moeten de tekst verdelen. Ook moet 

je soms als band muziek spelen 

die je zelf niet leuk vindt, maar wel 

goed is voor het repertoire. Daar-

naast is het leuk om te zien dat de 

groep gezellig met elkaar bezig is 

en elkaar helpt en steunt om beter 

te worden. 

Wat voor mensen zitten er in Tac-

hycardia? 

Het team bestaat uit 8 muzikanten: 

twee zangeressen, één pianist, één 

bassist, één gitarist, één saxofonist 

en één drummer. Eigenlijk iedereen 

komt wel uit muzikale families. 

Zo is mijn moeder actief in de 

muziek en treedt ze zelfs regelmatig 

op. Mijn vader daarentegen heeft 

niks met muziek, hij luistert er niet 

eens naar. Zelf heb ik het idee dat 

artsen wel vaker muzikale talenten 

en/of interesses hebben.

Hoe is het zoeken naar nieuwe 

muziekkanten gegaan? 

We hebben Instagram en Facebook 

volgegooid met promotie, maar het 

is toch de mond-tot-mondreclame 

waarmee je de meeste mensen 

binnen haalt. Je moet een drempel 

overwinnen om te blijven doorgaan 

met vragen en mensen aan te spre-

ken. Ik noem het ook wel agressieve 

promo. Een bericht wordt snel over-

heen gelezen of weggescrold. Ik heb 

het idee dat je vaak drie keer iets 

moet posten voordat ze het lezen. 

Ik merk wel dat er genoeg muzikale 

geneeskunde- en BMW-studenten 

zijn om de band te vullen. Als 

er geen bassist is, dan is het niet 

mogelijk om een band te vormen en 

muziek te maken. Toevallig hebben 

wij nu een bassiste, Jasmijn, die 

“Zelf heb ik het idee dat 
artsen wel vaker muzikale 
talenten en/of interesses 
hebben.”

“Je moet een drempel 
overwinnen om te blijven 
doorgaan met vragen en 
mensen aan te spreken. Ik 
noem het ook wel 
agressieve promo.”

I n t e r v i e w

VALENTINA KOUWENBERG
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SKÍLETSEL

VALENTINA KOUWENBERG

Als je nog nooit geskied hebt; skiën is een 
mooie sport! Alleen al het uitzicht is al prachtig: 
witte bergpunten en de bomen die bedekt zijn 
met een dikke laag ‘poedersuiker’. Echter, is 
deze sport niet ongevaarlijk. Of je nu met het 
MFVN naar Oostenrijk vertrekt of met je ouders 
naar Frankrijk gaat om te skiën, op de skipistes 
zijn er elke dag wel ongelukken. Het is niet zo 
dat alleen beginners blessures oplopen. Hoe 
meer ervaring de skiër heeft, hoe meer risico’s 
de skiër durft te nemen.  Status Co vond het 
tijd voor een (medische) les over skiën.

“Breng iedereen in veiligheid
Creëer overzicht
Bel hulpdiensten”

FOTO DIMITRY ANIKIN

eerst geen muziekinstrument 

speelde. Maar ze wilde zo graag 

bij Tachycardia dat ze zichzelf bas 

heeft leren spelen, vol passie en 

motivatie. 

Hoe vaak treden jullie op? 

Het hangt ervan af hoeveel boekin-

gen er geregeld kunnen worden. 

Daarnaast moet je goed ingespeeld 

zijn op elkaar. Aangezien we net 

van bestuur gewisseld zijn, hebben 

we nu nog geen drukke planning 

omdat er eerst meer geoefend moet 

worden. We zijn nu ongeveer een 

klein halfjaar bij elkaar als groep. 

Gelukkig heeft oud Tachycardia 

een goede naam gecreëerd en dit 

geeft ons vele spontane boekingen. 

Ze benaderen ons. Het is toch wat 

moeilijk om nieuwe klanten te 

vinden, daarom is promotie heel 

belangrijk. Wie we zijn en wat we 

kunnen, maken we duidelijk via 

onze Instagram. Als laatste, net als 

bij het werven van nieuwe leden, 

moeten we het hebben van de 

mond-tot-mondreclame.

Wat vinden jullie van de bekendheid 

van Tachycardia onder geneeskun-

destudenten? 

Ik vind dat we geen promotie 

hoeven te maken onder de studen-

ten. Iedereen weet wie we zijn, dat 

hebben we gemerkt op 27 novem-

ber 2019 toen oud Tachycardia van 

bestuur ging wisselen. We hadden 

ervoor gezorgd dat eerst oud Tachy-

cardia ging spelen, en daarna mocht 

nieuw Tachycardia nummers spe-

len. We hadden zo’n grote opkomst, 

het was echt fantastisch. 

Hoe gingen de eerste optredens? 

De bestuurswissel 27 november was 

niet ons eerste optreden samen. 

We hebben op MFVN ouderdag 

gespeeld voor studenten en hun 

ouders en op een cardiologie borrel, 

dit was een borrel om geld op te 

halen voor onderzoek. 

De eerste keer was iedereen wel 

zenuwachtig en hebben we steekjes 

laten vallen. Dat is normaal, en het 

gaat ook steeds beter. Tijdens het 

tweede optreden hebben we zelfs 

moeten improviseren, omdat ze 

steeds maar “we want more” begon-

nen te roepen. Als je improviseert, 

dan voel je je op je gemak en zeker 

als het publiek helemaal mee gaat. 

Wat geeft Tachycardia aan jou? 

Ik leer een nieuwe diverse groep 

mensen kennen waarmee je leert 

samen werken. Het samen mu-

siceren brengt je dichtbij elkaar. 

Daarnaast gaan we samen borrelen 

en uit eten om de band sterker te 

maken. Je leert elkaar echt kennen. 

Het geeft me dus energie om in 

zo’n groep samen te zijn. 

Hoe lang denk je in het bestuur te 

blijven? 

Je kan zo lang als je wil in het 

bestuur zitten. Oud Tachycardia 

heeft drie jaar lang samengespeeld. 

Ik zit nu in mijn laatste jaar van de 

bachelor, dus ik heb nog een jaar in 

het bestuur voordat de coschappen 

beginnen. Ik denk dat het moeilijk 

te combineren valt met de coschap-

pen. Na mijn bachelor ga ik, in de 

wachttijd voor de coschappen reizen 

en werken, dan zou ik wel Tachy-

cardia kunnen blijven runnen. Het 

zal actief plannen worden tegen die 

tijd! 

“Als je improviseert, dan 
voel je je op je gemak en 
zeker als het publiek hele-
maal mee gaat.” 

FOTO’S RUBEN WISSING
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1,2 miljoen Nederlanders gaan elk jaar skiën en een 

groot gedeelte daarvan onderschat de risico’s, de slechte 

sneeuwkwaliteit, niet naleven van de pisteregels en 

skiën onder invloed van alcohol. De landen in Europa 

waar je kunt skiën zijn Frankrijk, Oostenrijk, Italië etce-

tera. In Oostenrijk wordt het meest geskied, we zullen 

ons daarom in dit artikel toespitsen op dit land.  

Van de wintersporters in Oostenrijk in 2016 raakten 

4.600 personen zwaargewond en zijn 28 personen 

overleden. Het gemiddeld aantal zwaargewonden ligt 

rond de 5000 personen per jaar. Dit neemt elk jaar toe. 

Het grootste gedeelte valt buiten de gemarkeerde pistes. 

Wat opvallend is, is dat het geslacht van de verongelukte 

wintersporters verschilt. 87% van de overledenen is 

man. Bij de zwaargewonden is 63% man. Het vermoe-

den gaat dat mannen meer risico’s durven te nemen op 

de pistes en ook vaker off-piste skiën. De meeste slacht-

offers vallen in de maand februari, dat komt vanwege 

de drukte en carnaval. Zo’n 20% van de ongevallen is te 

wijten aan alcohol gebruik.

  

Off-piste en lawines 

Een ander bekend gevaar tijdens het skiën is het zoge-

noemde off-piste skiën. De pistes geven aan wanneer 

er lawine gevaar is, vaak bij grote sneeuwval. Door het 

gewicht van de sneeuw gaat een gedeelte schuiven. Dit 

gebeurt het vaakste buiten de pistes om. Daarom is het 

hartstikke gevaarlijk als iemand toch off-piste wil skiën. 

Wat gebeurt er als je in een lawine terecht komt? Een 

enorm gewicht van sneeuw komt naar beneden wat 

meerdere gevaren oplevert. Door de ontstane druk-

golf wordt er sneeuw in de longen gedrukt. Daarnaast 

kun je tijdens deze verschuiving geraakt worden door 

meegesleurde objecten. Als laatste word je begraven 

in de sneeuwhoop. Hierdoor ontstaat zuurstoftekort 

met kans op hersenschade en verstikkingsgevaar. Ook 

onderkoeling zorgt dat slachtoffers overlijden.  

De overlevingskans van het slachtoffer wordt bepaald 

aan de hand van de verstreken tijd. De kans op overle-

ving is in het eerste kwartier 90%. Na 45 minuten kan 

maar 33% van de slachtoffers gered worden. Kort na 

de redding kan er sprake zijn van een ‘reddingsdood’. 

Door het opgang komen van de circulatie worden de 

niet-afgevoerde afvalstoffen uit de extremiteiten naar de 

centrale organen gebracht, die hierdoor vergiftigd raken 

en kapotgaan. 

 

Blessures

Wat voor soort blessures zijn er dan vooral? Met het 

skiën gebruikt men een groot deel van het lichaam. 

Omdat tijdens het skiën de meeste kracht op de benen 

wordt gegeven, ontstaan de meeste blessures  in de 

benen (42%).  

Bij het ontstaan van knieblessures spelen skischoe-

nen een grote rol. Een skischoen is een massief blok 

dat weinig ruimte geeft voor beweging, waardoor 

sneller een knie wordt verdraaid. Dit geeft verstuikte 

of gescheurde collaterale kniebanden wat vervolgens 

instabiliteit geeft aan het kniegewricht. Dit wordt op-

gelost door het dragen van een brace en vermijden van 

overbelasting. 

Voorste kruisbandletsel wordt veroorzaakt door het 

achterwaarts hellen van de skiër en het proberen recht 

te trekken van de romp. Dit geeft een te grote spanning 

op de kruisband. Een goede skitechniek en het hebben 

van een goede conditie van de spieren rondom de knie 

verlaagt het risico op een voorste kruisband blessure.  

Het voordeel van stevige skischoenen is dat er minder 

botbreuken en enkelblessures optreden.  

Enkelblessures komen enkel voor bij snowboarders, 

omdat deze schoenen van ander materiaal gemaakt zijn 

en meebewegen met de voet. Ook polsfracturen komen 

vaker voor bij snowboarders, vanwege het opvangen van 

hun val met de bovenste ledematen.

Een deel van de blessures zit in de bovenste extremiteit. 

Als tijdens een val de hand in de lus van de skistok vast 

blijft zitten, kan de duim te ver naar achteren gebogen 

worden. Een scheur in het gewrichtsbandje aan de 

basis van de duim kan het gevolg zijn. Dit wordt ook 

een skiduim genoemd, omdat het vaak alleen bij skiërs 

voorkomt. Bij een volledige scheur is een chirurgisch 

herstel noodzakelijk.  

Hoofd- en nekletsel vormen 7% van de verwondingen. Er 

is onder mannelijke skiërs een toename in het aantal 

hoofdletsels. De snelheid van de skiër zelf plus het 

(niet) dragen van een helm spelen hierbij een rol. 

Wat moet je doen bij een ongeval?  

Zorg dat je een overzicht creëert van de situatie. Wat 

is er gebeurd en hoeveel slachtoffers zijn betrokken. 

Het belangrijkste is dat je ze moet beschermen tegen 

onderkoeling. Vervolgens bel je de bergredding (scoo-

ters). Dit kan 112 zijn, maar op de pistes zijn er speciale 

nummers die direct contact maken met de bergredding. 

Bijvoorbeeld voor Oostenrijk is dit 140. Je overdracht 

kun je doen zoals we hebben geleerd tijdens onze 

geneeskunde opleiding, RSVP. Wat voor op de berg 

belangrijk is om te vermelden zijn weerconditie, lawine, 

welk pistesummer en of er een helikopter kan landen.  

Aanbevelingen veiligheid De Europese aanbevelingen 

voor veiligheid tijdens het skiën zijn lawinepiep, 

sneeuwschep en een sneeuwsonde. Eventueel kun je 

ook een recco-reflector, lawineball, lawinelint, lawi-

ne-airbag of avalung dragen. Het probleem met deze 

maatregelen is, dat weinig skiërs dit weten en ruimte 

hebben voor bijvoorbeeld een schep… Er zijn wel 

ski-jassen die voorzien zijn van een lawinepiep en 

lawine airbag.  

Kleurenpistes De pistes zijn ingedeeld in blauw, rood 

en zwart (soms is er ook een gele piste). Dit heeft te 

maken met hoe steil en hoe glad de piste is. Als de piste 

een steile helling heeft, glijdt de sneeuw naar beneden 

en bestaat de piste uit ijs. Het ijs maakt dat de piste 

gladder wordt en het moeilijker wordt af te remmen. 

Kortom je moet dan meer ervaring hebben om veilig de 

piste af te komen.  

VERKEERSREGELS
Wat voor verkeersregels zijn er op de pisten? Iedere skiër is verplicht 

op de hoogte te zijn van de verkeerregels. Als er botsingen plaatsvin-

den, kunnen er juridische gevolgen aan vast zitten.  

• De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, 

dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.  

• Ieder skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen. 

• Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zij-

kant van de piste doen. 

• Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwij-

ken. Hij moet zijn snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn 

skivaardigheid, de conditie van de piste, het weer en de drukte.  

FOTO MARIUS NEUGEBAUER

FOTO JÖRG ANGELI
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Keuzecoschap
Heelkunde in 
Suriname
Frederike 

Haverkamp

(cogroep 213)

deed een buitenlandse stage in Surina-

me. Bij het Academisch Ziekenhuis Pa-

ramaribo dompelde ze zich acht weken 

onder in de chirurgie en de Surinaamse 

(ziekenhuis)cultuur. 

Hoe zien de werkdagen eruit?

Om half acht begint de dag met de 

overdracht gevolgd door het visite 

lopen. Dit gebeurt nog met papie-

rendossiers. Je staat dus aan het bed 

te bladeren door je klapper! Na het 

lopen van de visite, begin je met het 

uitwerken van de bevindingen, het 

schrijven van brieven en het aan-

vragen van consulten of aanvullend 

onderzoek. Vervolgens kan je mee 

naar de OK, de poli of de poliklini-

sche-OK. Dit verdeel je onderling 

met de coassistenten. Aan het eind 

van de dag is er nogmaals een ronde 

langs de patiënten. Daarna eindigt 

de werkdag. Dit is meestal tussen 

16.00 uur en 17.30 uur. Op de 

afdeling kreeg ik begeleiding van één 

AIOS en twee ANIOS heelkunde. 

In totaal deed ik vijf weken afdeling, 

twee weken Spoedeisende Hulp en 

één week consulten. 

Wat doe je naast je werkzaamheden 

in het ziekenhuis?

Na de dag in het ziekenhuis wordt er 

vaak samen gezwommen en gegeten 

met andere coassistenten. In het 

weekend zijn er veel uitstapjes, maar 

doordat je bij de chirurgie om het 

weekend een weekenddienst hebt, 

heb ik deze minder gedaan. Voor-

beelden van uitstapjes die ik wel heb 

gedaan, zijn weekendjes weg naar 

privé stranden waar je in hangmat-

ten slaapt, plantages, de jungle/het 

binnenland en naar Bigipan (een 

groot vlot op een meer). 

Zijn er meer internationale of Nij-

meegse studenten?

Op de afdeling was ik samen met 

een Belgische coassistent. Daarnaast 

waren er reguliere Surinaamse 

coassistenten. Ik verbleef in een huis 

waar alleen Nederlandse coassisten-

ten verbleven. Deze coassistenten 

komen van verschillende Nederland-

se universiteiten en lopen stage op 

verschillende afdelingen en zieken-

huizen in Suriname. In totaal zijn er 

vier ziekenhuizen in Suriname waar 

Nederlanders coschappen lopen. 

Hoe is het werken in Suriname? 

De specialisten zijn heel laagdrempe-

lig benaderbaar. In het algemeen is 

er veel aandacht voor het chirurgisch 

onderwijs. Bij de verpleging is er een 

duidelijk aanspreekpunt: de hoofd-

zuster. De verpleging heeft eigen 

klappers met patiënteninformatie, 

waardoor goed communiceren nog 

meer van belang is. Zodoende vindt 

er veel overleg plaats. De communi-

catie tussen arts en patiënt verloopt 

goed, waarbij opviel dat er nog vaker, 

en misschien wat strenger, dan in 

Nederland werd gesproken over het 

belang van een gezonde leefstijl. 

Blijkbaar behoefte dit toch meer aan-

dacht. Het uitgangspunt is net als in 

Nederland shared decision making. 

Je zag hier alleen minder vaak dat 

patiënten zelf de knoop doorhakken, 

ze laten het vaker dan in Nederland 

over aan de arts. Ook heb ik het 

andere uiterste gezien: toen een 

behandeling sterk aangeraden werd, 

weigerde een patiënt deze toch. 

Ik denk dat de werkdruk voor A(N)

IOS in Suriname hoger ligt dan in 

Nederland. Voor de specialisten is 

dit denk ik vergelijkbaar tussen de 

landen. Ze lijken kortere dagen te 

maken, maar buiten de werktijden 

zijn zij vaak nog bereikbaar, ook 

wanneer zij geen dienst hebben. 

Wat is opvallend aan de ziekenhuis-

zorg in Suriname?

Het meest opvallend zijn de papie-

rendossiers. Je loopt echt te bladeren. 

Sommige specialismes hebben wel 

een digitaal dossier, bijvoorbeeld de 

radiologie en cardiologie. Daarnaast 

zie je er andere ziektebeelden en in-

grepen. Zo zijn er veel patiënten die 

een dialyse shunt krijgen, enerzijds 

omdat ze er geen of weinig nier-

transplantaties uitvoeren, anderzijds 

omdat er veel nierproblemen spelen. 

Daarnaast is er veel meer wond-

problematiek, vaak gecompliceerde 

diabetische wonden. Ook opvallend 

vind ik de vele huisartsenproblema-

tiek die zich op de SEH aanmeldt. 

Een voorbeeld is een patiënt met 

maagzuurklachten. 

Op de operatiekamer is de logistiek 

zoals steriliteit en de beschikbaar-

heid van het benodigde instrumenta-

ria redelijk vergelijkbaar met Neder-

land. Echter worden er veel minder 

laparoscopische operaties uitgevoerd. 

Appendectomieën en hemicolec-

tomieën zijn open procedures, een 

cholecystectomie wordt laparosco-

pisch uitgevoerd. Tenslotte is er veel 

meer aandacht voor leefstijl dan in 

Nederland. Artsen zijn zeer duidelijk 

in leefstijladviezen en je hoort op de 

radio reclames over de relatie tussen 

overgewicht en diabetes. 

Wat leer je er?

Veel! Medisch inhoudelijk leer je erg 

veel, ook doordat je andere ziekte-

beelden ziet. Ik heb veel geleerd over 

wondbehandelingen, inclusief de 

uitvoering van een necrotectomie on-

der supervisie. Ook heb ik aan mijn 

chirurgische basisvaardigheden kun-

nen werken. Bovendien leer je écht 

klinisch redeneren. Je hebt immers 

minder middelen ter beschikking. 

Hierdoor leer je de zin en onzin van 

aanvullend onderzoek. Daarnaast 

leer je hoe belangrijk communicatie 

is. Je beseft de meerwaarde van het 

ziekenhuisbreed hanteren van CRM 

(Crew Resource Management, red.). 

Wat is een bijzondere ervaring gedu-

rende je buitenlandse stage?

Je werkt er in een heel klein team. 

Hierdoor ontstaat er een hecht team 

waarin je erg op elkaar ingespeeld 

bent. Daarnaast is men in Suriname 

opvallend gericht op het ontwikkelen 

van je chirurgische vaardigheden, 

zelfs voor de coassistenten. 

Wat is de meerwaarde van een co-

schap in het buitenland?

Je ziet een ander zorgsysteem, welke 

Voor het ziekenhuis
Op de rivier een dolfi jn gespot!

Op pad in de jungle

“Het meest opvallend zijn de 
papieren dossiers. Je loopt echt 
te bladeren.” 

CETTELA SLOOTMANS

20  |  STATUS CO STATUS CO  |  21    



Winterconcert 
van het 
Nijmeegs Studentenor-
kest

Dit jaar drie 

composities: 

een opdracht-

compositie, een 

harpconcert en 

Sherezade door 

Rimski-Kor-

sakov. Door het 

kleine publiek, 

dat voornamelijk 

uit familie en 

vrienden van het 

orkest leek te be-

staan, ontstond 

een huiselijke 

sfeer, wat de 

opvoering van 

vooral Sherezade 

ongetwijfeld heeft gebaat. De opdrachtcomposi-

tie, een mengsel van moderne en hedendaagse 

(lees: pop-) structuren, klonk verrassend fris 

en volgbaar, waarbij het orkest zich knap wist 

te handhaven. Het harpconcert van Reinecke 

vormde het dieptepunt van de avond: de harp 

van Anneleen Schuitemaker werd genadeloos 

overspoeld door datzelfde orkest van ‘fris’ en 

‘volgbaar’ – een ongemakkelijk halfuur, vooral 

doordat mw. Schuitemaker zich een lange reeks 

grimassen liet ontvallen, wat het geheel op 

een gepassioneerde, stille fi lm deed lijken. De 

(strategisch?) ingelaste pauze maakte veel goed. 

Sherezade van Rimski-Korsakov vormde vanzelf-

sprekend het hoogtepunt, ook voor het orkest, 

dat daarmee het harpconcert deed vergeten – 

niet helemaal, maar wel een beetje. 

Het zomerconcert dit jaar staat 
gepland op 12 en 15 mei. 

https://www.nijmeegsstudentenorkest.nl/

ConcertrecensiePaasrecept
Voor de soezen

100 ml melk

100 ml water

100 gr boter

¼ tl zout

100 gr bloem

4 eieren

Voor de vulling

250 g slagroom

25 g suiker

250 g mascarpone

2 limoenen

1 mango

De soezen
1. Doe melk, water, boter en zout in 
een steelpan. Laat op laag vuur de 
boter smelten en breng het mengels 
langzaam aan de kook
2. Haal de pan van het vuur en voeg 
de bloem in één keer toe. Roer totdat 
alle bloem is opgenomen en zet de pan 
terug op het vuur.
3. Blijf goed roeren terwijl het deeg een 
sissend geluid maakt. De bloem wordt 
gegaard zodat de soezen in de oven 
rijzen.
4. Doe het deeg over in een kom en 
laat het even afkoelen.
5. Voeg één  voor één de eieren toe aan 
het deeg. Zorg dat ieder ei goed door 
het deeg is opgenomen voordat je de 
volgende toevoegt.
6. Maak hoopjes op een met bakpapier 
bekleede bakplaat.  Een spuitzak is 
hiervoor ideaal. Heb je deze niet, dan 
kan je, afhankelijk van de gewenste 
grootte, ook twee thee- of eetlepels ge-

bruiken. Maak 
deze vooraf 
even nat zodat 
het deeg niet 
aan je bestek 
plakt.
7. Bak de 
soezen 25-30 
minuten op 
210 °C. 

Mijn soezen hebben 30 minuten in de 
oven gestaan. Maak je kleinere soesjes, ver-
kort de baktijd dan tot 20 – 25 minuten. 
Laat de soezen afkoelen op een rooster.

De vulling
Zorg dat de mascarpone op kamertem-
peratuur is voordat je met de vulling 
begint.
1. Klop de slagroom met de suiker stijf. 
2. Roer de mascarpone los met een 
spatel en voeg rasp van de twee limoe-
nen toe.
3. Spatel de slagroom door het mascar-
pone – limoen mengsel. 
4. Doe de vulling in een spuitzak met 
kartelmondje. Snijd de afgekoelde soe-
zen open en spuit de vulling in de soes. 
Garneer met stukjes verse mango.

Tips
• Zet voordat je begint alle ingredi-

enten klaar en houdt een schoon 
werkblad.

• Vind je het vullen van een spuitzak 
maar onhandig? Zet de spuitzak in 
een glas en je hebt twee handen vrij.

• Wil je de mango meer terugproe-
ven? Maak een mango curd en 
spuit dit in de soes  voordat je de 
limoen-vulling erin doet. 

BELANGRIJK!

Hoe verleidelijk ook, open de oven 

tijdens het bakken niet. De soezen 

worden zo plat als pannenkoeken 

en je kunt ze niet meer vullen.

DAPHNE DIKKEN

Procrastinatie, uitstelgedrag, studie-ontwijkend-gedrag 

(SOG), iedereen weet denk ik wel waar ik het over heb. 

Eigenlijk moet je die opdracht nog maken, die drie arti-

kelen nog analyseren of zou je vandaag toch echt gaan 

sporten. Maar je doet het (nog) niet. Nóg niet nee, want 

je blijft jezelf ervan overtuigen dat je zo meteen echt 

gaat beginnen. 

Eerst maar even ontbijten, want zonder ontbijt kan je 

niet goed werken. En de was kan ik ook gelijk wel even 

in de wasmachine doen, dat is effi  ciënt en scheelt tijd 

aan het einde van de dag. Heb ik trouwens de waterko-

ker al aangezet? Oh, ook nog vergeten nieuwe thee te 

kopen, dat eerst dus maar opschrijven op het boodschap-

penlijstje. Wat was ook alweer dat andere dat ik ook 

moest halen? Oh ja, pindakaas. Kan ik eigenlijk net zo 

goed even de hele koelkast langs lopen voor boodschap-

pen, anders vergeet ik dat straks. 

Maar goed, nu echt aan de slag. Oh, laptop leeg. Waar 

is mijn oplader ook alweer? Onder mijn bed, waarom 

kijk ik daar nou altijd als laatst? Maar goed, waar was ik 

gebleven. Oh ja, aan het werk. Hmm, Youtube met Car-

pool Karaoke staat nog aan, de nieuwe afl evering had ik 

nog niet helemaal afgekeken. Nog zes minuten, dat kan 

wel. ‘Nieuwe hints afl evering 6 van WIDM’; dat moet ik 

zien! Heb namelijk geen idee wie de Mol is dit jaar. Al 

heb ik het eigenlijk nog nooit goed gehad, in de afgelo-

pen tien jaar. Maar dit jaar moet het Nathan zijn. Hoe 

kan je eigenlijk zo snel mogelijk BN’er worden om mee 

te kunnen doen aan ‘Wie is de Mol?’. Dat moet te googe-

len zijn toch? De wasmachine piept, nu al klaar? Snel 

ophangen dan maar, anders is straks al mijn kleding 

verkreukeld. Kan ik gelijk mijn kledingkast een beetje 

opruimen, is echt hard nodig. Mijn telefoon gaat, even 

vergeten dat mijn moeder zou bellen om te overleggen 

over de vakantie volgende zomer. Bellen met je moeder 

duurt toch altijd langer dan je denkt, al was anderhalf 

uur misschien wat overdreven. Gelukkig wel weer op de 

hoogte van alle nieuwtjes uit het dorp. Waar was ik ook 

alweer mee bezig? Oh ja, die column. 

Of zou die nieuwe afl evering al op Netfl ix staan?

Van uitstel 
komt 
 afstel?

Co l u m n
ANNA DE RUITER

je met Nederland kunt vergelijken. 

Ook verbeter je je klinisch redeneren 

en je klinische blik. Al met al word 

je fl exibel en zelfstandig: je organi-

seert je hele stage/coschap zelf en je 

begint er alleen.

Zou je andere coassistenten een 

tropencoschap (daar) aanraden?

Absoluut! Zowel een 

coschap in de tropen/

het buitenland als een 

coschap bij het Aca-

demisch Ziekenhuis 

in Paramaribo. Het 

ziekenhuis is gewend 

aan Nederlandse coas-

sistenten, het is er goed 

geregeld en de staf is 

onderwijs gericht! 

Wat zijn je toekomst-

plannen?

Mijn ambities liggen op het chi-

rurgische vakgebied. Ik heb mijn 

wetenschappelijke stage voorafgaand 

aan de coschappen gedaan, waarna 

ik door ben gegaan met wetenschap-

pelijk onderzoek. In maart begin ik 

als ANIOS bij de heelkunde in het 

Radboudumc. Hier zal ik zowel klini-

sche ervaring opdoen als ANIOS en 

kan ik werken 

als onderzoe-

ker aan mijn 

beoogde pro-

motieproject. 

Deze gaat over 

de evaluatie 

en optima-

lisering van 

voorbereiden-

de medische 

training voor 

uitgezonden 

chirurgische 

teams in con-

fl ictgebieden.

NIKOLAJ BARANOV

“Boven-
dien leer 
je écht 
klinisch 
rede-
neren. 
Je hebt 
immers 
minder 
midde-
len ter 
beschik-
king.”

FOTO’S FREDERIKE HAVERKAMP
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Vrijwel iedere 
cogroep gaat 
één, en de 
fanatiekelingen 
wel twee, keer 
per jaar een 
weekend erop 
uit. De taak aan 
de coweekend 
commissie 
is om het 
weekend nog le-
gendarischer te 
maken dan het 
vorige. In deze 
editie zetten we 
een aantal cre-
atieve thema’s 
en originele 
activiteiten die 
de laatste jaren 
voorbij zijn 
gekomen op 
een rijtje.

Activiteiten

In het thema van DisCO: indoor rollerskaten!

Liften: welk team komt als eerst aan op de 

plek van bestemming?

Salsales

Lasergamen: dit kan natuurlijk in de stan-

daard donkere hal, maar is zeker spannender 

te maken door het in een bos te doen, of op 

locatie in het huis dat is afgehuurd voor het 

coweekend! 

Naast lasergamen op locatie zijn er nog tal 

van spellen te doen op locatie, denk aan 

Archery Tag of Wipe Out

Karaoke, voor het geval er zangtalenten in de 

cogroep aanwezig zijn.

Crazy 88

Ranking de Co’s (of natuurlijk een andere quiz 

over je co-groupies); wie kent elkaar het best?

Hindernisbanen

Speurtocht door een stad, bij voorkeur zelf ge-

maakt (voor als de commissie tijd over heeft)

Babyfoto’s raden: weet jij welke babyfoto bij 

welke cogroep-genoot hoort?

Project X thorax, ook al eens themafeest 

geweest van een CoSta feest maar het debuut 

vond plaats op een coweekend. 

RANKING THE 
COWEEKEND

Thema’s

Landen: landen genoeg met het woord CO erin, want het is natuur-
lijk een COweekend. Van MexiCO tot COsta Rica en Noord-COrea; 
opties genoeg! Behalve een land als thema, kun je natuurlijk ook 
nog naar het buitenland. Zo is een cogroep naar Servië geweest, 
het land waar een cogenootje oorspronkelijk vandaan komt.

DisCO: nog een lekker woord met ‘CO’ erin. Foute outfits en nog 
foutere muziek vraagt om een goed weekend.

NarCO(s): alle drugsbaronnen verzamelen!

Magi-co-l: zeg nou, wie wil zich nou niet voor een weekend op 
Zweinstein wanen? Inclusief een potje zwerkbal natuurlijk!

Introductie 2.0: de introductie, die voor de meesten van ons al een 
behoorlijke tijd geleden is nog een keer herleven met je cogenoot-
jes.

Boerderijweekend: slapen in een boerderij, verkleed als boerderij-
dier en boerenspelletjes: alle ingrediënten voor een goed weekend!

Festival: Coweekend goes COachella.

Oudheid: want, wie was die Hippocrates van de eed van Hippo-
crates ook alweer? 

Netflix: ieder groepje als bekende netflix serie (of gewoon old-

school Totally Spies.

Last, maar zeker 
not least: 
een cantus.

Cantus
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MEREL OPDAM

Zie voor meer foto’s de 

fotopaina op bzl. 27!
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VAN DE KO-RAADVOORZITTER

Work-Life Balance: “The optimal arrangement of an 

individual’s on-the-job and private time to facilitate 

health and personal satisfaction without negatively 

impacting productivity and professional success.”

Dit is PubMeds defi nitie van de balans tussen werk en 

vrije tijd. Het woord individual geeft al aan dat dit voor 

iedereen anders is. Hoe zwaar de coschappen soms 

ook kunnen zijn, ze bereiden ons wel voor op het leven 

van een arts-assistent. Regelmatig kom ik ’s ochtends 

vroeg de artsenkamer binnen en dan zitten zij er al, 

verwoed typend en met een bak espresso naast zich. 

Ik krijg veel respect voor de manier waarop zij al die 

verplichtingen het hoofd bieden en tegelijkertijd toch 

zo’n goede begeleiding geven – uitzonderingen daar 

gelaten – aan ons als coassistenten. Bovendien werken 

de assistenten ’s avonds vaak over. Uit solidariteit heb ik 

wel eens aangeboden om wat langer te blijven, hoewel 

dat natuurlijk niet bijdraagt aan mijn eigen Work-Life 

Balance. Evenmin draagt het leenstelsel daar trouwens 

aan bij. Of je nou een baantje naast de coschappen hebt, 

of juist wat extra vrije tijd meer kan waarderen: het is 

hoe dan ook lastig om geen torenhoge studieschuld op 

te bouwen.

“Maar jullie verdienen het later toch wel terug,” 

is een reactie die ik vaak krijg als ik bovenstaand 

probleem probeer uit te leggen aan mensen in mijn 

omgeving. Tja, daar hebben ze natuurlijk gelijk in. 

Maar dat betekent niet dat het ons altijd gemakkelijk 

af gaat; coassistenten vechten al jaren voor redelijke 

arbeidsomstandigheden. En de vooruitgang mag er 

zijn! Denk aan de afspraken rondom werktijden voor 

coassistenten of aan de vergoeding in academische 

ziekenhuizen. Ook in de periferie is er een 

onkostenvergoeding onderweg. Stuk voor stuk mijlpalen 

waar we trots op mogen zijn en waarvan ik hoop dat ze 

jou helpen bij het vinden van jouw Work-Life Balance!

Bart van der Leer 

Voorzitter Ko-raad

Huidig bestuur

Voorzitter Bart van der Leer

Penningmeester & Cursussen Lara Mascini

Algemeen & Status Co Michiel Schwerzel

Website & PR Linn Delfgou

Secretaris Joline Hendriks

Heb je vragen of opmerkingen voor de Ko-raad? 

Mail dan naar koraad@gmail.com!

BESTUURklachtenterugkoppeling

Mededelingen:
Inmiddels is het moment daar: een 
vergoeding voor coschappen in perifere 
ziekenhuizen. De opzet is wel wat 
anders vergelijken met de coschappen 
in de academie. Dat wil zeggen dat 
voor het coschap gemaakte kosten, 
met uitzondering van reiskosten, bij het 
ziekenhuis mogen worden gedeclareerd. 
Meer informatie over wat je dan wél mag 
declareren, moet helaas nog volgen. Houd 
er rekening mee dat declareren pas per 1 
januari 2020 mag. Het is zelfs mogelijk 
om kosten met terugwerkende kracht te 

declareren. Bewaar bonnetjes van uitgaven 
dus goed totdat er meer duidelijkheid is!

Klachtenterugkoppeling: 
Met regelmaat krijgen wij vragen over het 
tijdstip van de farmacotherapietoets in 
CKO7v. Deze is op de eerste maandag aan 
het einde van de dag. Het is logistiek niet 
mogelijk om deze toets naar de ochtend te 
verplaatsen. Coassistenten die de toets de 
eerste keer niet gehaald hebben, missen 
anders de introductie-ochtend van hun 
coschap ouderengeneeskunde.

AGENDA

Maandag 2 maart ALV
Maandag 30 maart ALV
Maandag 4 mei ALV
Maandag 1 juni ALV
Houdt voor meer informatie betreff ende onze cursussen en andere activiteiten onze 

Facebookpagina en site, www.ko-raad.nl, in de gaten.

BART VAN DER LEER

van links naar rechts, boven naar beneden:

Lara, Bart

Michiel, Joline, Linn

FOTOPAGINA
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Amador Loureiro

Deze editie is de laatste van Diana Abrar! Voormalig 
voorzi� er en redactielid.  Onder jouw leiderschap en 
creatieve inzet hebben vele prachtige edities het licht 
mogen zien. Veel succes met je keuzecoschap anesthesie 
en je verdere carrière! 
En daarmee gaat Status Co

THEMALOOS VERDER

Maar net zo goed als voorheen! Ditmaal zal de 
wetenschappelijke stage onder de loep worden 
genomen, zullen pas afgestudeerde basisartsen worden 
geïnterviewd; de medische ethiek komt langs en nog veel 
meer!

Wil jij eenmalig schrijven voor Status Co? Dat kan! 
Klim in je pen en vertel jouw verhaal. Mail naar 
statusco.rha@radboudumc.nl waar jij over wilt 
schrijven.


