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“Elke coassistent heeft door 
deze coronacrisis een ander 
verhaal te vertellen.”
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iets heel anders werd gezien dan afleiding. Vermaak gold 
als iets wat ons uit stilstand weghaalde en ons in contact 
bracht met een andere wereld. 

De etymologische toelichting die Nasr deed, vond ik heel 
sprekend: de nadruk van ‘vermaken’ ligt op ‘maken’. Ver-
maak heeft de betekenis dat je de mogelijkheid hebt iets 
in jezelf te herstellen en jezelf te vermaken tot iets groters. 
Zodoende kan vermaak juist plaatsvinden als je een pauze 
inlast of als je een tijdsspanne dient te overbruggen. 

En die tijd is wat mij betreft nu aangebroken. Het grote 
appèl wat op coassistenten werd gedaan aan het begin van 
de crisis leidde tot flexpools die overspoeld werden met 
coassistenten die honger hadden naar een bijdrage in deze 
pandemie. Gezien er in deze pandemie vooral behoefte is 
aan ervaren (IC-)personeel en de uitbraak gelukkig beter 
onder controle is dan verwacht, resulteerde dit appèl in vele 
thuiszittende coassistenten, op zoek naar hun bestaans-
recht. 

Zo ook ik. Ik woon weer bij mijn ouders, voer voorafgaand 
aan het ontbijt weer paarden, kocht een racefiets, doe 
veelvuldige workouts, heb mijn kamer grondig opgeruimd, 
volg een online taalcursus en lees weer een boek. Daar-
naast kan ik nog helpen bij onderzoek en schrijven voor 
Status Co. Ook belt mijn oma zesmaal daags en ergert 
broerlief zich aan het ‘vegetarisch studentenvoedsel’ dat 
ik bij het diner serveer. En iedere dag lees ik de mailtjes 
waarin staat dat ik (nog) niet nodig ben in deze crisis... Ik 
startte Netflix pas op, na ruim een maand thuis te zijn. Het 
moment, waarop ook ík een baantje vond. 

Terwijl ik, en met mij velen, zo op zoek waren naar bete-
kenis in wat wij doen, waren we wellicht op zoek naar de 
verkeerde vorm van vermaak. Waren het posities waarin we 
bewust bekwaam handelden? Waren het bezigheden die 
behalve een financiële ondersteuning gaven, ook je profes-
sionele of klinische ontwikkeling steunden? Lag die yoga-
mat na twee weken alweer in de hoek? Heb je die bestelde 
puzzel niet eens aangeraakt? En die onlinecursus, waarvan 
men vindt dat jij die moet volgen, sluit die daadwerkelijk 
aan bij jouw opleidingsniveau? 

Ook deze tijd gaat weer voorbij... Als je geen zorggere-
lateerde bijdrage kunt leveren in deze crisis, doe dan je 
burgerplicht: bleib zu Hause, restez à la maison, blijf thuis. 
En op die veilige plek: ver-maak je. 

Zoals reeds gezegd, zijn enkele stukken in deze editie ge-
tekend door de huidige pandemie. Elke coassistent heeft 
door deze coronacrisis een ander verhaal te vertellen. 
Zo vertelt Anna over haar verkorte onderzoeksstage in 
Canada en sprak Michiel met twee filosofieprofessoren 
over onze intelligente lockdown. 

Echter, Status Co kijkt (voor)uit naar de tijd dat we weer 
in goede gezondheid over het land en de wereld mogen 
uitzwermen: lees over tropencoschappen in Tanzania, 
de resultaten van de reisenquête en EHBO bij festivals. 
Tevens zullen we in elke volgende editie een ANIOS 
aan het woord laten over de stap van coassistent naar 
arts-assistent. Deze Status Co trapt Carolien af met hoe 
het is om als arts-assistent te beginnen ten tijde van de 
coronacrisis.

Boven alles wil ik vooropstellen dat iedereen zich ge-
lukkig mag prijzen, indien men in gezonde en vredige 
omstandigheden verkeert, met geliefden samen mag zijn 
en geen mensen in deze periode verliest. De dagelijkse 
RIVM-cijferupdate doet ernstig tekort aan het verdriet 
dat in vele huishoudens schuilgaat. 

Op een gelukkig weerzien op onze medische faculteit in 
betere tijden. 

Cettela Slootmans
Voorzitter Status Co

 

Als we enkele maanden geleden niet besloten hadden de Status 
Co ‘themaloos’ verder te laten gaan, was er een onontkoombaar 
thema voor deze editie gekozen… Het is Status Corona. 

De nieuwe werkelijkheid schept nog geen duidelijkheid over de 
rol van de coassistent in deze huidige wereld. Wat vaststaat, is dat 
een deel van onze masteropleiding anders ingericht wordt. 

Zo zullen de 12-weekse klinische keuzecoschappen vooralsnog 
voor velen niet plaatsvinden. De invulling van deze coschappen 
of buitenlandse stages zijn op eigen initiatief zorgvuldig bedacht, 
voorbereid en veelal ruim 1,5 jaar op voorhand al geregeld. De 
meeste coassistenten zien deze coschappen als een prachtige 
afsluiting van ruim zes jaar geneeskunde en de ultieme voorbe-
reiding op ieders beoogde loopbaan.  In plaats van deze twaalf 
weken kliniek, zullen we deze zomer afstevenen op 12 coronas-
tudiepunten. Het ligt nu bij ons om buiten de klinische coschap-
pen om, een weg te vinden in het creëren van onze gedroomde 
leermomenten. 

Dit brengt mij bij vermaak. Acteur en dichter des Vaderland 
Ramsey Nasr sprak in Buitenhof over kunst en ‘vermaak’ ten 
tijde van deze crisis. Nee, Buitenhof keek ik al vóór de intelligente 
lockdown. Nasr vertelt over hoe ‘vermaak’ ten tijde van de pest als 
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Foto: Gaia en Tom

Gaia Penningnieuwland (cogroep 210) en Tom Nieuwenhuijzen 
(cogroep 213) vertrokken voor hun tropencoschap naar Tanza-
nia. Aan de voet van de Kilimanjaro werkten ze op de spoed-
eisende hulp van het Kilimanjaro Christian Medical Centre 
(KCMC) in Moshi. Vervolgens dompelden ze zich onder in de 
Tanzaniaanse cultuur in het Huruma Hospital, een klein zieken-
huis twee uur reizen vanaf Moshi. Het stel vertelt.  

“In KCMC werkten we gedurende een maand op de spoed. 
Er zijn veel studenten, zowel Tanzaniaanse als studenten uit 
Spanje, Duitsland of Engeland. Hierdoor is het meer meelopen 
en observeren”, vertelt Tom. “Wel zie je er veel bijzonders: 
brandwonden, mensen na macheteaanvallen, AIDS-patiën-
ten…” Gaia vult aan: “Het is een academisch ziekenhuis, dus 
er zijn veel doorverwijzingen en patiënten komen van ver. 
Mensen lopen wel zes uur naar het ziekenhuis,  helaas komen 
ze dan soms met een al overleden kind in de armen aan.”
Na een maand in het academische KCMC in Moshi, vervolg-
den Tom en Gaia hun tropencoschap in het streekziekenhuis 
Huruma Hospital. 
Gaia: “In het Huruma Hospital werkten we op vier verschil-
lende afdelingen: interne geneeskunde, heelkunde, kinderge-
neeskunde en obstetrie. Op iedere afdeling liggen ongeveer 40 
patiënten. We waren hier de enige coassistenten en hebben 
zodoende deze afdelingen onderling afgewisseld. Het is veel 
zaalwerk, maar als jouw patiënt naar de OK of gipskamer 
moet, ga je met de patiënt mee.” 
Tom vervolgt: “Wat leuk is, is dat het ziekenhuis gerund wordt 
door nonnen, zij hebben leidinggevende functies. Zo begint 
elke dag om half acht ‘s ochtends met de ‘morning prayer’ 
waarbij samen wordt gezongen en gebeden.” 
Na de morning prayer begint de overdracht. Deze kan een uur 
duren, waarbij er veel gelachen wordt. 
Tom legt uit: “Het is een serieuze overdacht, met daaromheen 
veel grappen en verhalen.” Hierna volgt het ontbijt. 

Tr o p e n c o s c h a pTr o p e n c o s c h a pTr o p e n c o s c h a p

Interview met Gaia & Tom

Ingang tot de SEH van het Kilimanjaro Christian Medical Centre

Naamloze kaart

Naamloze laag

Naamloze laag

Moshi

Tekst: Cettela Slootmans
Foto’s: Gaia en Tom
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Gaia: “Het is langzaam opstarten in 
Tanzania. Vervolgens is het wel zo dat je 
pas stopt met werken als het werk af is. 
Er heerst een cultuur dat je als dokter niet 
mag zitten voordat alle patiënten gehol-
pen zijn: zo neem je als dokter tussendoor 
geen water. We hebben ons af en toe niet 
lekker gevoeld doordat we hierdoor niks 
te drinken namen.”

Na het werk… 
De dagen eindigen meestal tussen 15.00 
en 17.00 uur. Vervolgens is er genoeg tijd 
om Tanzania verder te ontdekken, de taal 
te leren of te ontspannen. Wat de omge-
ving van de twee ziekenhuizen te bieden 
heeft, verschilt sterk. 
“Bij KCMC in Moshi gingen we elke 
avond uit eten in de stad en gingen we 
zwemmen. Moshi is een hele toeristische 
stad.”, vertelt Gaia. Daarentegen ligt het 
Huruma Hospital in een hele rustige, 
mooie, wat heuvelachtige omgeving 
geschikt om te wandelen. “Er was daar 
maar één bar. We konden er vlees van de 
barbecue en frietjes eten. Helaas was deze 
na drie weken opeens gesloten…Toen was 
er niks meer.” Licht Gaia toe. In de week-
enden was er tijd om tripjes te maken met 
internationale studenten die in Moshi 
verbleven. 
De toeristische danwel rustige omgeving 
is niet het enige verschil tussen de twee 
ziekenhuizen. Bij het KCMC in Moshi 
verbleven Tom en Gaia in een groot huis 
samen met andere internationale studen-
ten. Bij het Huruma Hospital waren ze de 

enige niet-Tanzanianen en verbleven ze 
met z’n tweeën op het ziekenhuisterrein. 
“In Moshi kon je goed koken en er was 
een warme douche. Bij het Huruma 
Hospital hadden we weliswaar een eigen 
badkamer, maar er was slechts twee uur 
per dag stromend water. Dit was juist op 
de tijden waarop wij aan het werk waren. 
De huishoudster verzamelde daarom het 
water voor ons in bakken, zodat wij dit ’s 
avonds konden gebruiken voor koken en 
wassen.” 

Patiënten in Tanzania 
Tanzanianen krijgen te maken met tropi-
sche ziektes, zoals malaria, tuberculose en 
HIV/AIDS. Toch zagen Tom en Gaia ook 
veel westerse ziekten zoals diabetes melli-
tus, hypertensie en CVA’s. Ook leverfalen 
en slokdarmkanker komen er veel voor, 
doordat daar relatief veel alcohol wordt 
gedronken. Daarnaast zijn er auto-onge-
lukken, brandwonden en mesaanvallen. 
Gaia: “Veel (westerse) ziektes worden niet 
goed behandeld. Patiënten zijn niet the-
rapietrouw, de middelen zijn er niet of ze 
kiezen voor traditionele genezers. Daar-
naast moeten patiënten alles zelf betalen, 
wat vaak niet mogelijk is.” Tom vult aan: 
“Ook krijgt de familie veel verantwoor-
delijkheid: de familie is verantwoordelijk 

voor het ophalen van medicatie en moet 
bijvoorbeeld melden dat het infuus leeg 
is. De rol van verpleegkundige is hierin in 
Tanzania anders.” 
Gaia vindt een groot verschil met Neder-
land dat er weinig tot geen revalidatie is: 
“Patiënten liggen hier na een dwarslaesie 
soms drie jaar te wachten op een rolstoel.” 

Beleid maken
Op de afdeling deden Tom en Gaia hun 
werk onder supervisie van de dokters van 
de afdeling. Daarnaast was er een nauwe 
samenwerking met verpleegkundigen (in 
opleiding). 
Gaia vertelt: “Zij wilden ontzettend veel 
van ons weten, zowel medische als per-
soonlijke zaken. In ruil voor info hielpen 
zij ons met vertalen.” 
De uitdaging van het werken in Tanzania 
zit met name in omgaan met de beperkte 
middelen die je hebt. 
Tom: “Het lab is erg beperkt. Er zijn 
bijvoorbeeld sneltesten voor bepaalde 
bacteriën en malaria, maar elektrolyten en 
nierfunctie zijn niet te bepalen.” 
In het Huruma Hospital zijn een X-thorax 
en slikfoto mogelijk, en worden er echo’s 
gemaakt van zwangeren, de buik en 
zwellingen in de hals. In het KCMC staat 
een CT- en MRI-scan. Gaia: “Doordat 
patiënten alles moeten betalen, word je je 
heel bewust van wat je aanvraagt. Zo kost 
een CT-cerebrum wel twee- tot driemaal 
een jaarsalaris van een gemiddelde Tan-
zaniaan.” 

De inwoners van Tanzania 
Een tropencoschap betekent voor een 
belangrijk deel kennis maken met een 
nieuwe cultuur. Tom heeft de Tanzania-
nen leren kennen als een hardwerkend 
volk. 
“Ze werken zes dagen in de week. Het 
zijn hele kleurrijke mensen. Ze zijn 
passievol en lachen veel. Met name in het 
begin zijn ze open en erg in je geïnte-
resseerd.” In de Tanzaniaanse cultuur 
staan traditionele waarden als trouwen, 
kinderen krijgen en het christelijke geloof 
centraal. Tom licht toe: “Je krijgt dage-
lijks de vraag of je in God gelooft. Ze zijn 

heel verbaasd als je niet gelooft. Dat geeft 
discussies.” Ook tegen geld wordt anders 
aangekeken. “Als je geld hebt, dan mag je 
dat laten zien en het erover hebben.”

Bijzondere ervaringen: kinderreanimatie 
en de Flying Medical Service
Tom en Gaia hebben een indrukwekken-
de tijd gehad in Tanzania. Tom’s meest 
bijzondere ervaring is een kinderreanima-
tie: “Het was onze eerste reanimatie. Het 
ging om een zieke baby, die al drie uur 
onderweg was naar het ziekenhuis.” 
De ambulances in Tanzania hebben geen 
verplegers op de wagen, alleen een chauf-
feur. Het kind kwam in reanimatiesetting 
op de eerste hulp. Vervolgens heeft Tom 
gereanimeerd en Gaia de reanimatie 
geleid. Na een uur en een kwartier moest 
deze gestaakt worden. 
Tom: “Vervolgens zei de dokter die 
aanwezig was ‘Well, thank you all for co-
ming’, wat een nogal bijzondere uitspraak 
was...” 
Gaia vindt de Flying Medical Service een 
bijzondere ervaring: “Zij vliegen op vaste 
momenten naar verschillende Masaidor-
pen. Ter plekke verwachten de patiënten 
medicijnen, dus je bent een soort vliegen-
de apotheek. We hebben een kind met 
een contractuur na brandwonden met het 

vliegtuigje naar het ziekenhuis gebracht.” 
Tom vervolgt: “Voor dat kind was het de 
dag van zijn leven! Het is bovendien een 
soort ‘flying safari’, je vliegt over de olifan-
ten, zebra’s en giraffen heen!” 

Tropencoschap? Doen!
Al met al kunnen Gaia en Tom iedereen 
een tropencoschap aanraden: “Je ontwik-
kelt je klinische blik en je leert hierop te 
vertrouwen.” 
Gaia licht toe: “Je kunt vaak niet meer dan 
lichamelijk onderzoek doen, een beperkt 
bloedbeeld bepalen en een X-thorax 
maken. Ik zag ziektebeelden, waarvan ik 
had gedacht ze nooit te gaan zien.” Tom 
beaamt dit: “Je ziet hele zieke mensen. 
In Nederland zou een IC-arts meteen je 
taken overnemen, maar hier leer je zelf 
verder nadenken, en herkennen wat écht 
ziek is.” 
Ook Tanzania raden ze aan: “Tanzania is 
nog niet zo verwesterd. Je ziet daadwerke-
lijk een andere cultuur.”
Gaia vindt een tropencoschap een uitgele-
zen kans om naar het buitenland te gaan: 
“Het is een bestaand project, waarbij 
je een goede voorbereiding krijgt door 
middel van thema-avonden. Ook is het 

onderdeel van je studie: in principe loop 
je geen studievertraging op en je ontvangt 
een subsidie van de Radboud Universiteit 
en het Radboudumc.”
De toekomst
Met dit tropencoschap is Gaia afgestu-
deerd als basisarts. Haar keuzecoschap bij 
de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie 
komt helaas te vervallen door de maat-
regelen rondom het coronavirus. In de 
toekomst hoopt ze KNO-arts te worden. 
Tom volgt momenteel zijn wetenschappe-
lijke stage bij de eerstelijnsgeneeskunde 
en wil huisarts worden. 
Of ze ooit naar de tropen teruggaan? 
Misschien, echter een definitief wonen is 
uitgesloten. 
Tom legt uit: “Veranderingen in Afrika 
gaan traag. Dit kan frustrerend zijn als 
je daarvoor alles achterlaat in Nederland. 
Als je die veranderingen weet te bereiken, 
is dat heel knap. Ik denk dat je daar heel 
trots op mag zijn.” 
Gaia doet een belangrijke toevoeging: “Bo-
vendien houden we te veel van Nederland 
en van westers eten.”

Gaia 

en 

Tom 

Ingang van Huruma Hospital Tom

Gaia “Je ontwikkelt je 
klinische blik en je 
leert hierop te ver-

trouwen.” 
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Tekst: Michiel Schwerzel

I n t e r v i e w

de meest sociale posities, het grootste risico lopen. 
Politieagenten, de meneer of mevrouw aan de kassa, 
verpleegkundigen enzoverder zijn in zekere zin veel 
systeemrelevanter, zoals wij dat noemen, dan veel 
mensen uit de bankensector en de andere sectoren 
waarvan wordt gedacht dat die too big to fail zijn. 
Dat zijn de mensen die het hoogste risico aangaan 
een tegelijkertijd het systeem draaiende houden. 
En bovendien ook heel slecht betaald worden. We 
zouden dan opnieuw de vraag moeten stellen: klopt 
er iets niet in deze sociale ongelijkheid? Nu is deze 
verhoudingsgewijs in Nederland minder radicaal dan 
bijvoorbeeld in Duitsland of elders in de wereld. Toch 
zal er gezocht moeten worden naar een zekere vorm 
van herverdeling, een zekere mate van solidariteit en 
rechtvaardigheid, ook in de zorgsector. Het nationali-
seren van de gezondheidszorg is dan wat mij betreft 
misschien te veel gevraagd. De NHS (National Health 
Service) in het Verenigd Koninkrijk verkeert bijvoor-
beeld in een trieste toestand, dus je kunt de zorg ook 
kapot besparen. Ik vind wel dat er in principe een veel 
sterkere maatschappelijke controle en invloed moet 
komen op zorginstituties. Ik hoop dat dat een van de 
lessen is die wij uit deze crisis trekken.”

Door de coronacrisis komt ‘omgaan met het leven-
seinde’ elke avond bij mensen de huiskamer binnen. 
Zijn wij als samenleving voldoende voorbereid om 
met het levenseinde en sterven om te gaan?
“Ik denk dat de confrontatie met sterven en dood 
nu gebeurt op een brutale – bijna naturalistische – 
manier. Kijk bijvoorbeeld naar de eenzaamheid van 
de stervende zelf en diens familie, die zelf ook sociaal 
geïsoleerd zijn. Het is een ongebruikelijke situatie 
waarin alle gebruikelijke rituelen van begeleiding van 
sterven en het afscheid nemen niet kunnen plaatsvin-
den: begrafenissen vinden plaats in een uiterst kleine 
kring en ook het rouwproces wordt op een vreemde 
manier overhoop gegooid. Ik wil mij niet voorstellen 
wat er in Italië en Spanje gebeurt, waar mensen in ze-
kere zin aan de lopende band gewoonweg wegsterven. 
Dus in die zin is wat er gebeurt een zeer fi losofi sche 
confrontatie. 
Daarom denk ik dat een belangrijke overweging moet 
zijn dat wij nadenken over de algehele kwetsbaarheid 
van onze samenleving, en onze afhankelijkheid van 
globale ketens. Die waarschuwingen zijn er al lang 
geweest natuurlijk. Om een voorbeeld te noemen: de 
medicijnen die wij in Europa gebruiken, worden niet 
in Europa gemaakt. Die worden in zeer hoge mate 
in India en in China gemaakt. We weten waarom: 
omdat dat veel goedkoper is natuurlijk, maar op deze 
manier ontstaat er een ongeloofl ijke afhankelijkheid. 
Wanneer je met apothekers spreekt, blijkt dat er al 
jaren een tekort is aan 200-300 basale medicijnen 
(bijvoorbeeld antihypertensiva) die wij überhaupt – 

dus niet alleen in deze crisis – nodig hebben. Omdat 
die ketens niet functioneren. Ik zou zeggen dat dat 
dingen zijn die wij moeten heroveren. Dat deze 
veiligheid, qua gezondheidszorg, niet wordt geoff erd 
ten gunste van marktprincipes of ten gunste van 
winstmarges en bezuinigingen.”

Wat valt u nog meer op als ethicus?
“Wat mij opviel was de overweging in Nederland, tot 
een tijdje geleden, om niet al te strenge maatrege-
len te nemen. De achterliggende gedachte is dat de 
economie, als het enigszins kan, geen schade neemt. 
Misschien is dat wel met het idee dat wij moeten 
kiezen tussen de gezondheid van de ouderen en het 
redden van de economie voor de jongeren . Dat lijkt 
mij een heel betwistbare utilitaristische overweging. 
Ik denk niet dat je mensenlevens kunt afwegen door 
te zeggen dat iemand vanaf 75 minder levensrecht 
heeft dan iemand van 35. Eenzelfde overweging zie je 
ook in de triage. De ouderdom kan niet als criterium 
gelden, want dan moet je bij wijze van spreken een 
soort van matrix ontwikkelen over hoeveel levens-
rechten leeftijdsgroepen van 10-20 jaar, 20-30 jaar 
enzoverder hebben. Naarmate je ouder wordt zou dat 
levensrecht dan kleiner worden. Dus het enige criteri-
um voor triage kan eigenlijk zijn: is er een perspectief 
van de medische behandeling zelf? Dat is natuurlijk 
onafhankelijk van de leeftijd.”

Welke vragen kunnen wij stellen bij deze 
coronacrisis?
“De vraag die hier in Duitsland veel speelt is 
of de privatisering van onze zorgsector een 
goede zaak is. Ik vind dat geen goede zaak 
en ik kijk naar die privatisering met grote 
zorg. Ik vind dat de zorgsector in hoge mate 
toch een communitair iets is. Nu – gelet op 
de coronacrisis – wordt dat weer een heel 
belangrijk thema. Je ziet dat Europese lan-
den die vooral geteisterd worden door deze 
crisis, zoals Spanje of Italië, na de fi nanciële 
crisis van 2008 de sterkste besparingen heb-
ben moeten doen in de zorgsector. Er zijn 
destijds heel veel ziekenhuizen gesloten. 
Natuurlijk zijn die hoge sterftecijfers óók 
cijfers die de sociaaleconomische situatie 
van mensen weerspiegelt. Daarvoor zijn 
verschillende verklarende factoren. Maar 
ik denk dat je nu deels het resultaat van die 
besparingen ziet. De vraag ‘‘wat voor zorg-
sector willen wij nu eigenlijk’’ is een vraag 
die mij sterk interesseert. Is gezondheid een 
publiek of een privé goed? Zijn geneeskun-
digen tegelijkertijd ook fulltime managers 
die permanent met documenteren bezig 
zijn? Dat zijn sterk politieke vragen.”

Hoe kijkt u tijdens deze coronacrisis tegen 
de zorg in Nederland aan?
“Ik heb de indruk dat de Nederlandse zorg-
sector in eerste instantie met behoorlijke 
moeite heeft moeten reageren op deze crisis. 
Er werden duidelijke tekorten geconstateerd 
– zoals overigens overal ter wereld. Ik vond 
het bijvoorbeeld verrassend dat het aantal 
intensivecarebedden en beademingsmoge-
lijkheden in Nederland proportioneel gezien 
geringer is dan hier in Duitsland. Dat had ik 
eigenlijk niet verwacht. Ik kan dat verschil 
moeilijk verklaren. Ik veronderstel dat de 
fi nanciële gezondheid van de sector in Ne-

derland minder indrukwekkend is dan vaak 
wordt beweerd. We hebben natuurlijk het 
afgelopen jaar al met het plotselinge faillis-
sement van ziekenhuizen te maken gehad, 
en dat toch eigenlijk in een zeer welvarend 
land.”

Kan dat verschil komen doordat wij in Ne-
derland anders tegen de zorg aankijken?
“Ik vermoed van wel eigenlijk. De bezuini-
gen die in de zorgsector zijn geweest, heb-
ben natuurlijk in hoge mate te maken met 
de opvatting dat mensen zelf verantwoor-
delijk zijn voor hun gezondheid. Nu blijkt 
dat op de keper beschouwd minder te zijn 
dan verwacht. Onze gezondheid wordt toch 
in hoge mate bepaald door onze geboorte-
plek, de sociale omgeving waarin wij leven, 
de economische situatie waarin wij ons 
begeven, onze ecologische omgeving, onze 
genetische codering en een aantal toevallen 
en ongevallen in het leven. Er zijn heel veel 
afhankelijkheden die wij niet ongedaan 
kunnen maken. Natuurlijk is iemand die 50 
sigaretten per dag rookt zeker niet gezond. 
Maar wij zijn toch veel minder auteurs van 
onze eigen gezondheid dan vaak wordt 
gesuggereerd. Nu ligt de focus helemaal op 
het individu dat zorg draagt voor zijn of haar 
gezondheid. Zo van: als je ziek bent, wat 
heb je dan eigenlijk allemaal niet verkeerd 
gedaan in je leven? Dat is natuurlijk ook in 
zekere zin het uitkleden van de zorgsector. 
De toenemende privatisering ligt daar dan 
dichtbij. Want waarom zouden wij met z’n 
allen via belastingen een gezondheidssys-
teem fi nancieren, wanneer er zovelen zijn 
die op dat systeem parasiteren? Dan kunnen 
we toch eigenlijk veel beter onze gezondheid 
allemaal zelf regelen. Ik vind dat een zeer 
betwistbare opvatting.”

Waarom vindt u dat een betwistbare opvat-
ting?
“Het coronavirus documenteert eigenlijk 
wat ik zeg: gezondheid is niet een privéaan-
gelegenheid. Het coronavirus is natuurlijk 
niet iets waar mensen individueel verant-
woordelijk voor zijn. Je zou kunnen zeggen 
dat de meest kwetsbare mensen in onze 
samenleving, en daarnaast de mensen in 

‘Gezondheid is niet een 
privéaangelegenheid’

Jean-Pierre Wils (1957) is 
als hoogleraar ethiek en 
cultuurfi losofi e verbonden 
aan de Radboud 
Universiteit. 

“Wij zijn toch veel minder auteurs van onze eigen gezondheid dan 
vaak wordt gesuggereerd.”

De Status-Co publiceert deze en komende editie twee artikelen over de 
maatschappelijke gevolgen van het coronavirus. In deze editie een inter-
view met Jean-Pierre Wils (1957). Hij is als hoogleraar ethiek en cultuurfi -
losofi e verbonden aan de Radboud Universiteit. In zijn functie houdt hij 
zich veel bezig met de politiek van de zorgsector. Daarnaast is hij lid van 
de ethische commissie van het Radboudumc en woont hij in Duitsland. 
Een gesprek over de privatisering in ons huidige gezondheidszorgstelsel.
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Co lumn

Nikolaj Baranov

Ongeveer een jaar geleden 
begon het te kriebelen, het 
laatste studiejaar kwam in 
zicht en de plannen voor 
senior- en keuzecoschappen 
werden langzaamaan gesmeed 
in mijn cogroep. Daarmee 
kwam de vraag waar ik mijn 
onderzoekstage wilde gaan 
volgen. Het idee om naar het 
buitenland te gaan, speelde al 
langer en dit was mijn laatste 
kans om tijdens de studie 
geneeskunde in het buitenland 
te studeren. Op 26 januari 
2020 stapte ik het vliegtuig 
in, op weg naar Edmonton, 
noordoost Canada, voor een 
stage bij de nefrologie in het 
University of Alberta Hospital. 
Mocht jij ook overwegen naar 
het buitenland te gaan, hoop 
ik dat mijn ervaringen hierbij 
kunnen helpen!

Voorbereidingen
Om de mogelijkheden te 
onderzoeken heb ik allereerst 
rondgevraagd bij bekenden 
die al eerder naar het buiten-
land gegaan waren. Vervol-
gens heb ik een oriënterend 
gesprek gehad bij het Inter-
national Offi  ce op de faculteit, 
wat zeker een aanrader is als 
je zelf ook overweegt naar 
het buitenland te gaan. Het is 
belangrijk om voor jezelf te 
bepalen bij wat voor soort on-
derzoek, op welke afdeling en 
hoe lang je stage zou willen 
lopen. 

Als je eenmaal een stageplek 
gevonden hebt, is de volgende 
stap het regelen van alle prak-
tische zaken. Denk hierbij aan 

huisvesting, visum, eventuele 
beurzen en verzekeringen. 
Het International Offi  ce kan 
je bij deze zaken goed helpen 
om alles op een rij te zetten. 
Verder heeft de website 
wilweg.nl een handige check-
list ter voorbereiding voor 
studenten die naar het buiten-
land willen. Mijn huisvesting 
kon ik regelen via een vrien-
din met Canadese familie, 
waar ik natuurlijk erg veel ge-
luk mee had. Belangrijk is ook 
om goed uit te zoeken welke 
documenten de buitenlandse 
universiteit en ook de immi-
gratiedienst nodig heeft. Een 
voorbeeld: anderhalve week 
voor vertrek heb ik nog een 
Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) moeten regelen, wat 
behoorlijk stressvol en geen 
aanrader is. Regel dat dus op 
tijd! Als je alles geregeld hebt 
en de documenten binnen 
zijn, is het tijd voor de laatste 
stap: het vliegticket boeken!

Edmonton
Ik zou vier maanden onder-
zoek doen in Edmonton en 
daarna nog een maand reizen 

met familie door West-Ca-
nada. Edmonton is een stad 
met ongeveer een miljoen 
inwoners en de hoofdstad 
van Alberta, een provincie 
van Canada. Door de grootte 
van het land geven Canade-
zen standaard aan uit welke 
provincie ze komen, verge-
lijkbaar met wat Amerikanen 
met staten doen. Ik arriveerde 
op 26 januari, midden in de 
winter dus. Winters in Alberta 
zijn erg koud met veel sneeuw 
en soms perioden waarbij het 
kwik onder de -30 zakt. De in-
woners zijn hier helemaal aan 
gewend en boven -5 onder nul 
wordt de winterjas soms niet 
eens nodig geacht. Het was 
voor mij ook wennen aan de 
grote afstanden die afgelegd 
moesten worden. Zo woonde 
ik op 25 minuten reizen met 
de metro van het ziekenhuis 
af, wat voor Canadese begrip-
pen dichtbij is. Ook werd mij 
meermaals gevraagd hoe het 
klimaat en leven ‘in mijn deel 
van Nederland’ was. Als ik 
dan vertelde dat Nederland 

slechts een vierde van de pro-
vincie Alberta besloeg en het 
weer daardoor overal ongeveer 
hetzelfde is, was dat voor veel 
Canadezen een shock.  

Stage en vrije tijd
Canadezen zijn enorm 
vriendelijk en behulpzaam, 
waardoor ik mij meteen thuis 
voelde op de afdeling. Ik 
werkte mee aan een klinische 
studie, wat betekende dat ik 
contact had met patiënten. 
Ik verrichte metingen op de 
dialyse-afdeling en includeer-
de samen met een Canadese 
verpleegkundige nieuwe pati-
enten voor de studie. Dit was 
extra leerzaam, omdat je hier-
door een ander systeem van 
gezondheidszorg leert kennen 
en rekening moet houden 
met culturele verschillen. 
De Canadezen zijn een stuk 
beleefder in de omgang dan 
Nederlanders, dus mijn Ne-
derlandse en directe manier 
van communiceren moest 
ik wat aanpassen. Daarnaast 
heb ik veel geleerd van het 
Engels spreken met patiënten 
over hun ziekte en de studie 
waaraan zij meewerkten.

Naast de stage was in het 
weekend genoeg tijd voor 
activiteiten in en rondom de 
stad. Zo ben ik naar de Wor-
ldcup schaatsen in Calgary 
geweest en kon er in Edmon-
ton ieder weekend geschaatst 

worden op natuurijs. In Alberta is al 
het water namelijk tot diep in mei 
bevroren. Edmonton ligt op vier uur 
rijden van de Rocky Mountains en 
dus was dit ook de ideale kans om te 
skiën in de Rockies! 

Een vroegtijdig afscheid 
Toen ik vertrok uit Nederland was 
het coronavirus nog iets wat zich 
vooral in China afspeelde. Er waren 
al wel wat besmettingen in Europa, 
maar dat er zes weken later sprake 
zou zijn van een pandemie had ik 
niet verwacht. Helaas schrijf ik dit 
nu vanuit de ‘intelligente Neder-
landse lockdown’ en dat betekent 
dat ik mijn stage niet in Edmonton 
heb kunnen afronden. Half maart 
werden de eerste studenten door 
hun Nederlandse universiteiten 
teruggeroepen en ik kreeg een 
week later een mail van de Radboud 
Universiteit. Het aantal besmettin-
gen in Canada was op dat moment 

laag en vrijwel alle gevallen waren 
reis-gerelateerd, waardoor het best 
paradoxaal voelde terug naar Neder-
land te gaan. Maar Canada sloot de 
grenzen en het aantal vluchten nam 
met de dag drastisch af, waardoor 
het onzeker werd of ik op een later 
moment nog terug zou kunnen. Na 
acht weken kwam daardoor helaas 
een einde aan mijn avontuur in Ed-
monton. Gelukkig kon ik mijn stage 
vanuit huis wel afmaken en werd de 
begeleiding virtueel voortgezet. 

Ondanks het vroegtijdige einde heb 
ik enorm genoten van mijn tijd in 
Canada en zou ik het iedereen aan-
raden om een periode in het buiten-
land te studeren. Je leert veel nieuwe 
mensen kennen, werken binnen een 
ander gezondheidzorg-systeem en 
omgaan met culturele verschillen. 
Het was kort, maar ik had het voor 
geen goud willen missen. 

Hoewel men 

in het NRC 

Handelsblad vijf dagen pre-webinar nog dacht 

“Een paar weken geen les is wel te overzien”, 

staat de c’eau de Cologne (lees: Nijmegen) 

in ieder geval tot september dit jaar vast op 

station Louteringsberg. Waar informatie met 

zinsbouw- en spellingsfouten wordt verstrekt 

en 36 minuten uren maken. Waar uitschrijven 

niet wordt aangeraden, omdat je dan je cogroep 

(je vriendengroep, je groep voor het leven, je 

zielsverwanten enz. enz.) vaarwel kunt zeggen, 

en studievertraging tot eufemisme wordt. Waar 

heldendaden, brandbrieven en 450 hoogstper-

soonlijke handtekeningen eigenlijk geen drol 

uitmaken. Waar onoplosbare wachttijden voor 

bachelorgroentjes het argument is voor het van 

een klif afduwen van de inmiddels uitgelub-

berde mastermasters. Waar het 6.800 zielen 

tellende basisartsenreservoir plots verdampt 

lijkt te zijn (stikstof? Te veel CO2? Biomassa?) 

en gevreesd wordt dat “door bijvoorbeeld een 

half jaar [studie]vertraging voor langere tijd 

geen basisartsen beschikbaar komen.” Waar een 

corona-artsendiploma betekent: interne-, heel-

kunde- en huisartsencoschap en ‘een andere 

extramurale stage’, en ‘een’ coschap gelijk wordt 

gesteld aan ‘alternatief onderwijs’. Waar ceau’s 

bedelaars zijn en 4 weken keuzecoschap een 

aalmoes. Waar coassistenten en zzp’ers gelijkge-

zinden zijn en beide een specifi eke, fi nanciële 

vinger krijgen toebedeeld. Waar bloedoprecht 

geneeskundig ondernemerschap geen stu-

diepunten oplevert. Waar essentiële vragen 

beantwoord worden met “We doen ons best.” en 

“Voor vragen over fi nanciën verwijzen wij naar 

de Centrale student administratie”. 

Gelukkig begrijpt men de zorgen op korte ter-

mijn, maar [ach]: “Onze studenten hebben een 

rooskleurige toekomst.” 

NB: om de impact van ónze studievertraging op 

de piekende zorgkosten nog kleiner te maken, 

kun je altijd nog je stagevergoeding weggeven.

Een avontuur van 
korte duur

FAQ de master 
geneeskunde

Anna vertrok voor haar onderzoeksstage 

naar Edmonton, 

Canada

O n d e r z o e k s s t a g e
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“Het International Offi-
ce kan je bij deze zaken 
goed helpen om alles op 
een rij te zetten.” 
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Tekst: Cettela Slootmans
Foto’s: Carolien Tolsma, Erik 
Wannee

Carolien over Arts Acute Zorg in 
Doetinchem:
“In de functie van Arts Acute Zorg 
(AAZ; ANIOS acute zorg, red.)  
wordt je als basisarts ‘opgeleid’ tot 
een arts die over de hele breedte 
acute problematiek aan kan pakken. 
Je ziet een grote verscheidenheid aan 
patiënten op de spoed: van binnen-
lopers met breuken, een acute buik 
voor de chirurgie, pijn op de borst op 
de EHH (Eersteharthulp, red.) en in-
terne patiënten. In de nachten heb je 
met een collega het hele ziekenhuis 
onder je hoede (met de specialist 
slechts op een telefoontje afstand). 
Daarnaast zal een deel van het traject 
als assistent op de IC zijn. Je legt er 
een hele goede, brede basis om welke 
kant daarna dan ook op te gaan. Plus: 
Achterhoekers zijn leuke mensen!”

Hoe zien je dagen eruit?
“Afwisselend! Dat vind ik het leuke 
van werken op de SEH: geen dag is 
hetzelfde. Ik werk gemiddeld vier 
diensten per week. Dit kunnen dag-, 
avond- of nachtdiensten zijn. De 
dagdienst (8.15 – 17.15 uur) begint 
gewoonlijk met de overdracht van 
de chirurgie en radiologie. Ver-
volgens zien we patiënten op de 
SEH of EHH. Voorafgaand aan de 
avonddienst (15.00 – 23.30 uur) is er, 
afhankelijk van de drukte, een geza-
menlijke dagstart. Bij de nachten heb 
je tevens de zorg over de opgenomen 
interne en chirurgische patiënten. 
Afhankelijk van de drukte kunnen 
er nog administratieve taken op het 
einde van je dienst liggen. Eenmaal 
thuis ben ik echt vrij. Ik rijd op en 
neer vanuit Nijmegen. Mijn reistijd 
is 50 minuten, maar de heenreis 
kan in de ochtend wat langer duren 
vanwege de spits.” 

Hoe ben je aan deze baan gekomen?
“Ik heb mijn reguliere coschap SEH 
met veel plezier in Doetinchem 
gedaan. Tijdens mijn onderzoekssta-

ge bij de SEH van het Radboudumc, 
kwam ik in contact met een arts-as-
sistent die op de SEH in Doetinchem 
had gewerkt. Toen ik hoorde dat het 
daar nog steeds zo leuk was, ben ik 
gaan solliciteren. Naast Doetinchem 
heb ik ook gesolliciteerd bij andere 
ziekenhuizen. Bij twee mocht ik op 
gesprek, maar toen was ik al aange-
nomen in Doetinchem.” 

Hoe is het werken als Arts Acute 
Zorg in het Slingeland Ziekenhuis? 
“Hartstikke leuk! De sfeer is echt 
goed en je hebt laagdrempelig con-
tact met specialisten. Bovendien zijn 
de Achterhoekse patiënten leuk! Ze 
hebben vaak droge humor, het zijn 
geen dokterslopers (“Het komt wel 
goed”) en komen zodoende vaak met 
grote(re) problemen. Een nadeel is de 
afstand tot Nijmegen. Aan de andere 
kant, ik kan tijdens de terugreis mijn 
hoofd leeg maken en mijn werk in 
Doetinchem laten.”

Hoe is de overstap van coassistent 
naar arts?
“In het begin was het even een gekke 
gewaarwording dat er niemand is 
die een order voor je moet accor-
deren wanneer je zoiets simpel als 
paracetamol voorschrijft. Dat maakte 
wel dat ik me bewust werd van mijn 
verantwoordelijkheid. Als je je verder 
maar aan de basis houdt die je hebt 
geleerd en overlegt met specialisten, 
dan moet de specialist in staat zijn 
de gekke dingen uit jouw verhaal te 
kunnen halen. Je leert ontzettend 
veel tijdens deze overlegmomenten, 
zeker ook op het moment dat het niet 
helemaal goed gaat. De keer daarop 
weet je wat anders moet. Zodoende is 
je leercurve écht heel steil.”
Hoe is het om te beginnen als basis-
arts ten tijde van deze coronacrisis?
“Bizar. We zien steeds meer mensen 
met dyspnoe, ook in respiratoire 
nood. De eerste keer dat je dat 
meemaakt, kan best heftig zijn. Op 

de SEH proberen we te anticiperen 
op de verdere opname aangezien 
we niet veel extra kunnen doen 
dan zuurstofsuppletie en zo nodig 
wat morfi ne tegen het gevoel van 
kortademigheid. Daarnaast gaan we 
het gesprek aan met de patiënt over 
of er een wens is om naar de IC te 
gaan. Zodoende weet de patiënt waar 
hij/zij aan toe is en is het voor je col-
lega’s duidelijk wat er gewenst wordt 
bij klinische achteruitgang.” 

Hoe bepaalt deze coronacrisis wat je 
als arts-assistent SEH leert?
“Je leert exponentieel over respiratoi-
re insuffi  ciëntie… Daarnaast: spoed 
blijft spoed. De trombolyses gaan 
nog steeds door en mensen met pijn 
op de borst komen ook wel. Auto- en 
sportongelukken zien we minder 
omdat mensen meer thuis zitten. 
Als er echt stront aan de knikker is, 
komen mensen uiteindelijk wel.”

Wat had je willen weten voordat je 
begon?
“Ik ben in een gekke periode begon-
nen. Je ziet nu vaker ernstig zieke 
patiënten, waarbij de keuze om niet 
alles uit de kast te trekken (bijvoor-
beeld een IC-opname) een betere 
beslissing is. Het viel de eerste keer 
best zwaar om dit te bespreken met 
patiënten. Gelukkig zijn er genoeg 
collega’s waarmee je dit kunt bespre-
ken. Het is helaas niet iets wat je als 
coasisstent kunt oefenen, omdat deze 
gesprekken dan toch eerder door de 
specialist worden overgenomen. Het 
is daarom belangrijk om hierin je 
grenzen aan te geven door, bijvoor-
beeld, deze gesprekken samen met 
een specialist te voeren.” 

Hoe is het om coassistenten te bege-
leiden?
“Leuk en aanvankelijk gek, omdat je 
opeens zelf geen co meer bent. Op 
drukke dagen is het heel fi jn om een 
coassistent bij je te hebben die ook 
patiënten kan zien. Daarnaast vind 
ik het leuk om mensen te begelei-
den. Ik probeer vooraf te vragen wat 
ze willen leren en stimuleer ze om 
dingen zelf te doen. Daar leer je het 
meeste van.”

Naam: Carolien Tolsma
Leeftijd: 26 
Cogroep: 204
Afgestudeerd: december 
2019 
Nu werkzaam als: Arts Acute 
Zorg (basisarts op de SEH, 
Eerste Harthulp en IC) 
Ziekenhuis/instelling: Slin-
geland Ziekenhuis Doetin-
chem
Arbeidsovereenkomst: 
32-urencontract voor be-
paalde tijd (24 maanden)
Mijn mooiste herinnering aan 
mijn coschappen… zijn onze 
idiote coweekenden. 
Als ik nu weer co zou zijn…
zou ik stiekem ongelukkig 
zijn, omdat werken als arts 
veel leuker is!
Mijn droombaan: SEH-arts 

B a s i s a r t s ,  e n  n u ?
Je coschappen zi� en erop, je bent afgestudeerd. Op 

naar die eerste baan! Carolien Tolsma vertelt. 

Coassistent af,
Arts Acute Zorg op!

“Je leert exponentieel over 
respiratoire insuffi  ciëntie…”

>>
Carolien in pak met piepers
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2020 zou het jaar worden voor de verkiezingen, 
de strijd om het presidentschap. Twee partijen 
die lijn recht tegenover elkaar staan. We gaan het 
hebben over de presidentverkiezingen op 20 mei 
2020 in Burundi.

Burundi. 
Burundi is een Afrikaans land dat rechts van 
Congo ligt. Het land is verdeeld. Er zijn name-
lijk twee stammen in het land die al sinds 1972 
onrust en geweld plegen. Dit heeft tot nu toe 
geleid tot honderdduizenden vluchtelingen en 
ten miste 250.000 doden. 

De politieke geschiedenis van het land
Op 1 juli 1962 werd Burundi onafhankelijk 
van België. Het land kreeg een koning: Mam-
butsa IV. Echter, deze koning bleek bereid te 
zijn enige staatkundige hervormingen door te 
voeren waardoor het land een democratischer 
karakter kreeg. 
Alleen zijn zoon, Ntare V, zag dit democrati-
sche karakter niet zitten. Vele staatsgrepen 
volgden, zijn vader werd afgezet en zijn zoon 
herstelde de absolute monarchie. Het land was 
echter verdeeld in die twee stammen: Hutu’s 
en Tutsi. Ntare V werd uiteindelijk afgezet 
door staatsgrepen van de tutsileiders. De tutsi-
leider, Micombero, riep de Republiek Burundi 
uit en werd als president geïnstalleerd. Ntare 
V werd in ballingschap gestuurd 
Hoe leuk het allemaal klonk, echt democra-
tisch werd Burundi niet. Micombero regeerde 
met radicale tutsi-adviseurs en er was maar 
één partij: UPRONA. De spanningen begon-
nen in 1972 op te lopen. De tutsi-extremisten 
stonden tegenover de Hutu’s en de tutsimo-
narchisten. 

En toen. Idi Amin een man die niemand kent, 
gaf het bevel de koning Ntare V uit te leveren 
aan Burundi. Eenmaal werd Ntare V in een 

legergevangenis geplaatst en op 29 
april 1972 vermoord. De verhalen 
gaan nog steeds in de ronde dat de 
regering van Burundi die opdracht 
heeft gegeven. 
Deze moord was de druppel die de 
emmer deed overlopen. Het werd 
grimmig en in de komende jaren 
vonden slachtingen plaats tussen 
Hutu’s en Tutsi’s. voornamelijk 
hutuleiders en hutu-intellectuelen 
werden vermoord in de strijd. 
Het leger nam de macht over. Mi-
combero werd afgezet. Het land 
werd een dictatuur en de men-
senrechtensituatie verslechterde 
enorm. De Rooms-katholieke kerk 
voerde oppositie tegen het bewind 
en riep op tot democratisering. Vele 
jaren later werden meerdere presi-
denten afgezet door legergeneralen. 
Pas in 2005 werden de eerste histo-
rische parlementsverkiezingen ge-
houden. Terug naar het jaar 2020. 
20 mei gaan de Burundezen naar 
de stembus. Vijf jaar geleden leid-
de de aankondiging dat president 
Pierre Nkurunziza zich kandidaat 
zou stellen voor een ongrondwet-
telijke derde termijn nog tot een 
mislukte staatsgreep en zwaar ge-
weld. Nkurunziza werd in juli 2015 
herkozen, maar de rust is sindsdien 
nog niet teruggekeerd. Verrassend 
genoeg heeft Nkurunziza al aange-
kondigd dat hij geen kandidaat is 
om zichzelf op te volgen, hoewel 
de in 2018 aangenomen nieuwe 
grondwet dat wel toelaat. Samen 
met presidentsverkiezingen zijn er 
ook gemeenteraads- en parlements-
verkiezingen. Een eventuele tweede 

ronde van de presidentsverkiezingen staat 
gepland voor 19 juni. De (nieuwe) president 
moet dan op 20 augustus de eed afleggen. 
Nkunrunziza’s partij, CNDD-FDD (voorma-
lige rebellenbeweging), hield op 26 januari 
een congres om haar nieuwe kandidaat aan 
te duiden: het werd Evariste Ndayeshimiye. 
Hij behoort tot de inner circle van het re-
gime. 
De tegenstander Pascal Nyabenda komt niet 
uit een gewapende beweging. Dat maakt, 
echter, dat deze leider weinig kans heeft. 
Nog belangrijker wellicht is het feit dat de 
presidentskandidaat (Nkunrunziza of Nya-
benda) uit het centrum van het land komt. 
Burundi kent erg belangrijke spannings-
velden tussen de verschillende regio’s, ook 
en misschien vooral binnen de partij- en 
legertop. In demografisch opzicht weegt het 
centrum zwaar door, en de boutade is: ‘Als 
je de verkiezingen in Burundi wil winnen, 
moet je ze eerst in Gitega (centraal gelegen, 
en sinds kort de nieuwe hoofdstad, red.) 
winnen.’
De kans dat een oppositiekandidaat Ndayis-
himiye verslaat, lijkt bijzonder klein. De 
vraag wordt dus waarschijnlijk: wat is de 
kans dat de nieuwe president erin slaagt 
echte verandering te realiseren en succes-
sen te boeken in de strijd tegen armoede en 
corruptie?
Het antwoord op die vraag zal onder meer 
afhangen van de mate waarin Ndayishimiye 
de tegenstellingen binnen het regime kan 
overbruggen en zijn eigen ruimte zal af-
dwingen ten opzichte van zijn voorganger. 
Wat in elk geval voor hem pleit, is dat hij een 
van de weinige figuren van het regime is die 
zich niet te buiten is gegaan zijn zelfverrij-
king of die zich schuldig heeft gemaakt aan 
het schenden van de mensenrechten.

Verkiezin-
gen in een 
land hier 

ver, ver van-
daan

Tekst: Valentina Kouwenberg

“Pas in 2005 werden de 
eerste historische parle-
mentsverkiezingen gehou-
den.”

Wat zou je als je terugkijkt op je co-
schappen anders hebben gedaan?
“Minder bezwaar hebben gehad om te 
vragen of je dingen mag doen, en ze 
simpelweg doen. Als je coassistenten 
begeleidt, is het fijn als de co voorstelt 
wat hij/zij wil. Je bent vaak zelf druk 
en het is makkelijker ja/nee te zeggen, 
dan een taak te verzinnen. Als je als 

coassistent nadenkt over wat je kán en 
wíl doen, dan denk je na over wat je 
wilt leren. Daardoor is de kans groter 
dat je met een leuke taak eindigt dan 
met een rotklusje.”

Heb je iets gemist in je geneeskundeo-
pleiding?
“Dokter zijn voelt een beetje als je 
rijbewijs halen; je krijg voldoende 
skills mee om ‘in het wild’ losgela-
ten te worden, maar uiteindelijk leer 
je rijden door het te doen. Voor mij 

geldt dan dat ik liever een keer in de 
spits op de Duitse autobahn los word 
gelaten (met een bijrijder), want dan 
vallen de rest van de wegen ook mee. 
Wat dat betreft mis ik niet duidelijk iets 
in de opleiding, maar zou ik willen dat 
ik wat meer ‘weggetjes’ had gereden 
zodat ik meer bagage in m’n autootje 
had (om maar even in vervoersmiddel-
termen te blijven).”

Heb je nog tijd voor andere activiteiten 
naast je baan?
“In het begin is het erg wennen. Na 
de inwerkperiode lag ik na het werk 
meteen op de bank. Vervolgens raak je 
aan alles gewend. Nu heb ik voldoende 
tijd om af te spreken en te sporten. 
Mijn vriend woont in Zwitserland. 
Door de onregelmatige diensten kan ik 
daar juist vaker heen dan tijdens mijn 
coschappen. Al met al heb ik meer vrije 
tijd dan ik had gedacht.” 

Wat heb jij als coassistent aan je CV 
gedaan?
“Ik wist niet wat ik wilde worden. 
Zodoende heb ik tijdens mijn opleiding 
vooral gedaan wat ik leuk vond: ik was 
actief bij de IFMSA en verzorgde de 
lay-out van Status Co. Vervolgens heb 
ik mijn onderzoeksstage gebruikt om 
een basis te leggen richting de SEH.“
Heb je tips voor pas afgestudeerden?
“Bedenk wat je leuk vindt en ga solli-
citeren. Ik kan iedereen een tijd op de 
SEH aanraden. De leercurve is met 
name perifeer heel steil. Indien de acu-
te zorg minder je ding is, is interne ook 
een hele brede beschouwende basis. 
Daarna kun je nog elke hoek induiken. 
Vrijwel iedereen uit mijn cogroep heeft 
na het afstuderen direct een baan ge-
kregen. Enkelen hebben er bewust voor 
gekozen om even vrij te nemen.”

Wat zijn je toekomstplannen?
“Ik volg nu een 2-jarig traject: ±13 
maanden SEH/EEH, gevolgd door 
±8 maanden IC. Daarna wil ik nog 
een tijdje als ANIOS chirurgie of IC 
werken. Mijn ambitie is om SEH-arts 
te worden. Al zit anesthesie ook nog 
ergens in mijn hoofd, met name het 
stukje acute zorg trekt mij erg.”

Wat is jouw tip aan coassistenten? 
“Leg een zo breed mogelijke basis!”

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem

ARTS ACUTE ZORG

“In het begin was het even 
een gekke gewaarwording 
dat er niemand is die een 
order voor je moet accor-
deren wanneer je zoiets 
simpel als paracetamol 
voorschrijft.” 

NORMALE WERKDAG
• Mijn wekker gaat om… 6.00 uur (dagdienst) of 10.00 uur (avonddienst). 

Bij nachtdiensten slaap ik tussen 12.00 en 20.00 uur. 
• Ik reis elke dag… 100 minuten in totaal met de auto. 
• Na het werk... rijd ik zingend naar huis. Vervolgens ga ik koken en kletsen 

met huisgenoten, drink ik thee of wijntjes met vrienden, kijk ik Netflix of 
ga ik wandelen.
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Reizen  
De tien meest bezochte Europese landen door 
Nijmeegse coassistenten zijn Duitsland (100%), 
België en Frankrijk (99%), Spanje (87.8%), Italië 
(85.7%), Oostenrijk (84.7%), Verenigd Konink-
rijk (83.7%), Luxemburg (69.4%), Griekenland 
(60.2%) en Tsjechië (59.2%). Veelvuldig genoem-
de mooiste bestemmingen binnen Europa zijn 
Griekenland, Portugal, Slovenië en Italië, waarbij 
specifi ek Toscane en Rome.  
De meeste droomreizen van Nijmeegse coassis-
tenten gaan naar Oceanië (21.4%), Zuid-Amerika 
(20.2%) of de Verenigde Staten en/of Canada 
(10.7%). Hierbij gaat de voorkeur uit naar back-
packen of een roadtrip. Enkele uitgelichte ideeën: 
roadtrip vanaf Turkije door het Midden-Oosten 
naar Centraal-Azië, rondreis van Alaska naar 
Argentinië, IJsland of een roadtrip door Namibië 
waarbij overnacht wordt op het dak van de auto 
onder de sterrenhemel.  

100% van de Nijmeegse coassistenten heeft een 
vliegreis gemaakt. Hiervan heeft 31% meer dan 
20 retourvluchten gevlogen. Jaarlijks vliegt 75.3% 
van de coassistenten. Van alle respondenten 
vliegt 10.4% minstens drie keer per jaar.    

Nederland  
Onder de respondenten waren Burgers Zoo 
(40.7%) en de Efteling (66.3%) favoriet als  
dierentuin of attractiepark. De mooiste stranden 
vindt men in Zeeland (20.2%), bij Scheveningen 
(14.3%) of op de Waddeneilanden (9.53%). Vol-
gens coassistenten van de RU wonen de gezellig-
ste mensen in Noord-Brabant (45.7%), gevolgd 
door Nijmegen (21.3%). Voor een dagje uit in de 
stad gaat men het liefst naar Utrecht, Amsterdam 
of Maastricht. Van de Nijmeegse coassistenten 
vindt ruim één derde Nijmegen de mooiste stad/

streek van Nederland. Op de tweede en derde 
plaats staan respectievelijk de Veluwe (22.1%) en 
Zuid-Limburg (12.8%).  

Nijmegen  
Volgens bijna de helft van de coassistenten 
(47.4%) is het Kronenburgerpark het mooiste 
park van Nijmegen. Het Goff ertpark krijgt 34.7% 
van de stemmen. De derde plek gaat naar park 
Brakkenstein met daarin park Hortus (8.4%). De 
beste plekken om te sporten in en rondom Nij-
megen zijn het Radboud Sport Centrum, de par-
ken, de Ooijpolder, de omgeving van Groesbeek 
en de Waal. Coassistenten wonen het liefst in 
Nijmegen-Oost (44.9%) of Bottendaal (26.9%). 
Enkele correspondenten durven te dromen over 
een villa op de Kwakkenberg.  

Op de vraag waar je in Nijmegen het beste kunt 
eten, stappen of een drankje kunt, ontvingen 
wij legio antwoorden. Enkele hotspots werden 
veelvuldig geprezen: Bistrobar Berlin, Bistrobar 
Flores, Arsenaal 1824, Bleeckerstreet, Restaurant 
de Gelagkamer, Wunderkammer, Samson, De 
Hemel, De Kluizenaar, In de Blaauwe Hand, Ca-
melot, Ruygh, Bascafe, Van Rijn, TweeKeerBellen 
én natuurlijk: de Aesculaaf.  

Verborgen parel in Nijmegen
Door meerdere co’s geroemde, soms onderbelich-
te, parels: de Ooijpolder, Hatertse Vennen, Heilig 
Landstichting, bos Dekkerswald, openlucht 
zwembad, Marialaan, Oude stad, winkels Stikke 
Hezelstraat, binnentuin lunchroom Smaakrijk, 
kattencafé, Boekhandel Dekker v.d. Vegt, paadje 
achter de Gouverneur langs de spoorkuil, N70 
trial, broodje Alex, de Waalkade. 

E n q u ê t eReizen.
Nijmegen,

Nederland,
de wereld.

Reizen… De tijd dat onze spaarcenten en vakantiedagen opgingen aan het ontdekken van deze wereld, lijken met de 
huidige omstandigheden een ver verleden. Nu we thuis zijn, is het tijd om de balans op te maken: waar zijn wij coassisten-
ten zoal geweest? En als we ons weer onder de mensen mogen begeven: wat zijn de mooiste plekjes in Nederland? Of nog 

dichter bij huis: waar móét je heen in Nijmegen? Status Co vroeg het jullie! 

Tekst: Cettela Slootmans
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Onderzoeksgroep: 

coassistenten RU 

Onderzoeksperiode: 
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“Volgens 
bijna de 
helft van de 
coassistenten 
(47.4%) is 
het 
Kronenbur-
gerpark het 
mooiste park 
van 
Nijmegen.”
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Het verdiepingscoschap: de een is blij ein-
delijk een coschap buiten het ziekenhuis te 
kunnen lopen, de ander sleept zichzelf met 
tegenzin ernaartoe. Emma pakte het anders 
aan en koos ervoor dit coschap zelf te 
regelen. Zij liep haar coschap bij defensie. 
Een coschapplek die je niet vaak hoort en 
ook niet voorkomt in het reguliere curricu-
lum. Wij spraken haar over deze bijzondere 
keuze.

Waar heb je het coschap 
precies gelopen en wanneer?
“In maart 2019 heb ik mijn coschap 
gelopen op de van Braam Houckgeestka-
zerne. Dit is een kazerne voor het korps 
mariniers in Doorn. Ik liep het coschap 
met name op het gezondheidscentrum van 
de kazerne, maar mocht ook enkele dagen 
‘buiten spelen’. Hierbij mocht ik meekij-
ken met de andere aspecten van militaire 
gezondheidszorg. Zo ben ik een dag naar 
het militair revalidatiecentrum geweest, 
heb ik meegedaan aan een mass casuali-
ty   training en ben ik naar de kazerne in 
Den Helder geweest om te kijken naar het 
gezondheidscentrum en de schepen daar.”

Hoe heb je dit coschap 
geregeld?
“Ik heb het coschap geregeld via de coördi-
nator van de coschappen bij defensie, Bert 
de Hosson. Hij maakt de planning voor 
het gehele kalenderjaar rond september/
oktober. Er is een beperkt aantal  plekken. 
Het is dus belangrijk om op tijd te zijn. 
Ik heb mijn CV en een korte motivatie 
gestuurd. Ongeveer een half jaar later 
kreeg ik te horen dat er een plek in Doorn 
beschikbaar was. Om dit met de universi-
teit te regelen heb ik contact gehad met de 
episode-coördinator van episode 7, aange-
zien ik dit coschap als verdiepingscoschap 
heb ik gedaan. Inmiddels kan dit niet 
meer, maar kun je wel een keuzecoschap 
bij defensie lopen.” 

Waarom heb je voor dit coschap
gekozen?
“Aan het begin van mijn master hoorde ik 
van iemand dat hij een coschap had gelo-
pen bij defensie, en dat leek mij ook erg 
interessant. Het is een hele andere tak van 
sport, ik was erg benieuwd hoe de werk-
dagen van een militair arts eruit zagen en 
of het iets is wat ik mezelf zou zien doen. 
Daarnaast ben ik naar een AMA (algemeen 
militair arts) oriëntatiedag geweest.
De meeste dagen ging ik naar de kazerne. 
Ik zat niet intern, dus ik ging elke dag op 
en neer. De dag begon met koffi  e en een 
‘dagstart’ om 7:45 uur. Daarna hadden we 
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Interview met Emma Damen 
(cogroep 210), die haar verdie-
pingscoschap liep bij Defensie

spreekuur tot 12 uur, met een half uur koffi  epauze en 
uur lunchpauze. In de middag hadden we spreekuur 
tot maximaal 15:30 uur, want het gezondheidscen-
trum gaat dicht om 16:15 uur. Vaak was het middags-
preekuur niet helemaal gevuld en was er tijd om hard 
te lopen of te sporten met de militairen. Dat was ook 
een hele ervaring.” 

Zou je anderen aanraden een
coschap bij defensie te lopen,
en zo ja, waarom?
“Ik kan het zeker aanraden! Als AMA werk je 5 jaar 
als arts voor defensie (inclusief opleiding), daarna 
kiezen veel artsen ervoor om bedrijfs- of huisarts te 
worden. Mocht je een van deze vakken overwegen 
en daarvoor iets anders willen doen, is het zeker de 
moeite waard om te kijken of het vak van AMA iets 
voor je is. Ik was zelf enorm positief verrast door de 
oriëntatiedagen en het coschap zelf. De oriëntatie-
dagen zijn erg uitgebreid, en je wordt goed geïnfor-
meerd zodat je zelf kunt beslissen of het bij je past of 
niet.”

“De sfeer is bijzonder om mee te maken, namelijk 
super gemoedelijk en erg relaxed. Ik voelde me 
enorm welkom en iedereen was aardig en wilde mee-
denken om het maximale uit het coschap te halen. 
Destijds hadden wij elke maandag ‘motivatietaart’ en 
elke vrijdag ‘vette vrijdag’ waarbij iedereen kroketten 
ging halen. Dat vond ik erg gezellig en was niet wat 
ik van tevoren had verwacht.” 

“Ook is het leuk om te zien er een heel apart systeem 
is voor een aparte ‘populatie’ binnen de gezondheids-
zorg. Ze hebben bij defensie een eigen EPD, eigen 
artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, een eigen zie-
kenhuis en bloedbank. Naar bepaalde gezondheids-
problemen wordt vaak anders gekeken. Zo was er een 
jongeman met wat kleine aangezichtsfracturen die 
een specialistische opleiding binnen defensie wilde 
doen, waarbij hij diep moest kunnen duiken. Omdat 
van militairen fysiek meer wordt verwacht, wordt er 
daarom anders met klachten omgegaan. Als AMA 
heb je de rol van zowel huisarts als bedrijfsarts en je 
hebt dus ook consulten die gaan over inzetbaarheid, 
overbelasting en herintreding in het werk.
Tijdens mijn coschap was het qua patiënten vaak 
wel rustig (een groot deel was op wintertraining) en 
waren de spreekuren niet altijd even gevuld. Medisch 

inhoudelijk is het niet altijd even uitdagend (veel 
SOA-spreekuren, knie-onderzoek en briefj es schrij-
ven voor andere schoenen). Dat wordt wel verteld op 
een oriëntatiedag, maar ik vond het fi jn om dit zelf 
te ervaren als je het vak echt overweegt.”Op welke 
manier draagt een 
coschap bij defensie bij aan je
ontwikkeling tot basisarts?
“Wat ik het meest herinner aan het coschap is de 
sfeer en dat het ‘ook anders kan’. Bij defensie kun je 
je patiënt altijd makkelijk ‘terugbestellen’ voor de dag 
erna om iets in de gaten te houden, kom je patiënten 
tegen in de gym en in het OV, en kijk je met een iets 
andere blik naar je patiënten. Ik vond het mooi om 
te zien dat iedereen écht z’n best deed voor de ander, 
een soort broederschap wat je ook bij defensie ver-
wacht. Dat vond ik heel leerzaam om mee te maken.” 

Wat was de meest bijzondere 
ervaring tijdens je coschap? 
“Medisch inhoudelijk heb ik het meest geleerd van 
de ‘mass casuality’ training. Hierbij werden in een 
barok 15-20 simulatieslachtoff ers verstopt en een 
groep militairen moest eerste hulp verlenen en het 
gebouw veilig en snel evacueren. Het was heel leuk 
om te zien hoe dit te werk ging en hoe niet-medisch 
getrainde militairen een ABCDE toepassen, zuigende 
borstwonden afplakken en infusen prikken. Daar heb 
ik onder andere wat geleerd over schotwonden, blast-
letsels en andere mogelijke letsels in een oorlogsge-
bied. Dat vond ik één van de leukste dagen van mijn 
coschap bij defensie. 
Tijdens mijn coschap was de terroristische aanslag in 
Utrecht. De kazerne ligt daar zo’n 20 km van af. We 
werden toen met zijn allen op de kazerne gehou-
den en er werd een speciaal team van defensie naar 
Utrecht gestuurd. Er werd daar op een hele andere 
manier gekeken naar de situatie, omdat de rol van 
defensie belangrijk was in die situatie. Later die week 
gingen we met een groep op rondleiding naar het 
calamiteitenhospitaal, wat op de dag van de aanslag 
open was gegaan voor de slachtoff ers. Die rond-
leiding was al langer gepland, maar kreeg wel een 
andere lading door de aanslag. Dat vond ik ook een 
erg bijzondere ervaring.”

Meer weten over werken als AMA? In onze editie van 
december 2019 interviewden wij Leroy Toonen, die werkt 
als AMA bij de landmacht. 

Keuzecoschap bij Defensie

“Ze hebben bij defensie een eigen EPD, eigen artsen, 
tandartsen, fysiotherapeuten, een eigen ziekenhuis en bloedbank.”
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Tekst: Merel Opdam
Plaatjes en foto’s: diversen

Te r  l e r i n g

Intoxicaties
Uit een van onze eerdere enquêtes 
blijkt dat een groot deel van de ge-
neeskundestudenten wel eens alcohol 
drinkt of drugs gebruikt. Ons advies: 
doe dit vooral met mate, en voorkom 
een ernstige intoxicatie. Iedere intoxi-
catie heeft zijn eigen ‘kenmerken’, zo-
genaamde toxidromen. Door hierop te 
letten, kan het makkelijker zijn een in-
toxicatie te herkennen. Probeer erachter 
te komen wat iemand heeft gebruikt, 
eventueel via omstanders. Ook hierbij 
kunnen de toxidromen helpen. 

De primaire opvang doe je volgens 
ABCDE systematiek, let hierbij op 
toxidromen. Daarnaast is het belangrijk 
om voor een veilige en rustige situatie 
te zorgen.

Insectenbeten
Misschien niet het eerste letsel waar je aan denkt op een festival, maar de zo-
mer is natuurlijk ook de beste tijd voor allerlei insecten. Insectenbeten kunnen 
bijvoorbeeld gepaard gaan met (ernstige) allergische reacties. Ook tekenbeten 
kunnen voorkomen bij festivals die in de natuur plaatsvinden.

Een anafylactische reactie op een insectenbeet (of een ander allergeen) ontstaat 
binnen 2 uur na blootstelling. Het is te herkennen aan hypotensie, jeuk, urticaria, angio-oedeem, 
stridor, misselijkheid, braken of diarree. Bij een anafylactische of ernstige allergische reactie beoor-
deel je patiënten opnieuw volgens de ABCDE systematiek. Vraag of degene een epi-pen bij zich 
draagt of bekende allergieën heeft. De medicamenteuze behandeling bestaat uit 0.5 mg adrenaline 
i.m., 2 mg clemastine i.m./i.v. en 8 mg dexamethason i.v.. Bij milde allergische reacties volstaat 
een antihistaminicum per os en eventueel dexamethason per os (afhankelijk van de ernst van de 
klachten).

Hyperthermie
Zowel hoge temperatu-
ren als drugs met een 
sympathicomimetische 
of serotinerge werking 
kunnen zorgen voor een 
verhoogde lichaam-
stemperatuur. Er is 
sprake van hyperthermie bij een kerntemperatuur boven de 38.5 
°C. Een ernstig risico is een hitteberoerte, hierbij stijgt de tem-
peratuur boven de 41.5 °C, met een mortaliteit van 10-50%. De 
schade die optreedt is afhankelijk van de hoogte van de tempera-
tuur en de duur van de hyperthermie.

Let bij lichamelijk onderzoek op de toxidromen. Bij een ernstige 
hyperthermie is het snel laten afkoelen belangrijk. Breng iemand 
naar een koele plek, ontkleedt hem/haar, maak de huid nat en 
gebruik ventilatoren. Ook het gebruik van koude infusievloeistof 
kan nuttig zijn. Bij verhoogde spieractiviteit en daardoor verhoog-
de warmteproductie (bijvoorbeeld bij hevige agitatie) kunnen 
benzodiazepinen worden gebruikt. 

pols en 

bloeddruk

ademhaling temperatuur pupillen zweten neurologie

opioïden /sedativa

(o.a. heroïne, 

benzodiazepi-

nen, alcohol)

verlaagd verlaagd verlaagd pinpoint (mn 

bij opiaten)

nee hyporefl exie, 

coma

sympathico-mimetica 

(o.a. cocaïne, 

amfetamines)

verhoogd verhoogd verhoogd dilatatie ja insulten, 

hyperrefl exie, 

paranoia, 

wanen

serotonergica

(o.a. MDMA) verhoogd verhoogd verhoogd dilatatie ja verwardheid, 

agitatie, 

hyperrefl exie, 

tremor, fasciu-

culaties

cholinergica

(o.a. pad-

destoelen)

geen verande-

ring

geen verande-

ring

geen verande-

ring

pinpoint ja insulten, ver-

wardheid

EHBO op festivals

Voor veel mensen staat de zomer wellicht volgepland met leuke festivals. Van Pink-
pop tot Lowlands of misschien wel naar een buitenlands festival. Op het moment van 
schrijven is de coronacrisis nog in volle gang, en is het niet duidelijk wat de con-
sequenties hiervoor gaan zijn voor het festivalseizoen. Wij blijven optimistisch, en 
schrijven alvast een artikel over festivals, en dan wel over eerste hulp op festi-

vals. Want hoewel festivals vooral erg leuk en gezellig horen te zijn, kunnen er ook 
dingen mis gaan.dingen mis gaan.

XTC
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Co lumn

‘Het zijn gekke tijden’. Ik weet niet hoe vaak ik deze 
zin al heb gehoord afgelopen maanden. Het lijkt een 

nieuwe standaardzin te zijn geworden, die je 
altijd en overal ergens kan laten vallen als het 
even stil is. Dezelfde categorie als: ‘Lekker 
weer vandaag hè’, ‘We zullen wel zien hoe het 
loopt’ en mijn persoonlijke favorieten: ‘Zo 
gaan die dingen’ en ‘Het is wat het is’.

Maar toch, het zijn wel écht gekke tijden. 
Vroeger las ik als kind graag historische 
kinderboeken, over kinderen die stiekem mee-
liften op een VOC-schip; meevochten in de 
Tachtigjarige Oorlog of moesten onderduiken 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verhalen 
over kinderen die leefden in toonaangevende 
momenten van de geschiedenis. Zelf vond ik 
mijn leven dan enorm saai en ik vroeg mezelf 

dan vaak af hoe het zou zijn: leven in een tijdperk 
dat later zeker de geschiedenisboeken in zal gaan. 

En ineens is zo’n tijdperk aangebroken. Tenminste, 
daar lijkt het nu wel op. Eigenlijk kan je pas achteraf 
zien in wat voor tijd je op dit moment leeft. Want 
nu blijkt: leven in tijden van een pandemie is toch 
vooral leven in tijden van onzekerheid. Onzekerheid 
over gezondheid van jezelf en naasten, onzekerheid 
over afstuderen en onzekerheid over de toekomst en 
of het ooit allemaal weer normaal gaat worden. Toch 
had ik nooit verwacht dat het ook vooral neerkomt 
op een anderhalvemeter-samenleving met collectief 
thuiswerken, wc-papier hamsteren en in spanning 
uitkijken naar de volgende persconferentie van de 
minister-president. 

Waarschijnlijk staat de pandemie van het jaar 2020 
later inderdaad in de geschiedenisboeken van onze 
kleinkinderen. Wordt het een voorbeeld van hoe het 
níét moet? Of laat het zien hoe we (onbewust) door 
het oog van de naald zijn gekropen? Is het een eerste 
hoofdstuk van een hele serie pandemieën? Breekt 
er echt een volledig nieuw tijdperk aan, waarin we 
totaal anders gaan leven? 

Ik weet het niet. Maar een ding weet ik wél zeker. 
2020 is het jaar dat mijn vader een nieuwe hobby 
ontdekte, dankzij de offi  ciële comeback van de 
legpuzzel.

Leven in een toekomstig 
geschiedenishoofdstuk

Anna de Ruiter

“Waarschijn-
lijk staat de 
pandemie 
van het jaar 
2020 later 
inderdaad in 
de geschiede-
nisboeken van 
onze kleinkin-
deren.”

Korte samenvatting 
‘The Professor and the 
Madman’ is een biografi sche 
dramafi lm uit juli 2019. Met 
in de hoofdrol Mel Gib-
son en Sean Penn. Het is 
gebaseerd op waargebeurde 
verhalen. In het kort gaat de 
fi lm over het ontstaan van 
de Oxford English Dictio-
nary, ook wel OED. In 1857 
wil Oxford beginnen aan het 
samenstellen. Daarvoor had-
den ze een geschikte kandi-
daat nodig die alles van de 
Engelse taal weet. De Schot 
Murray kwam hiervoor in 
aanmerking. Maar een deel 
van de Oxford-professoren 
vond hem eigenlijk niet 

geschikt, omdat hij geen 
diploma’s had. 
Professor Murray vertrok 
met hele gezin naar Oxford. 
Daar kreeg hij een schuur 
en twee helpers om aan het 
woordenboek te beginnen. 

Van elk woord moest de 
geschiedenis achterhaalt 
worden. Dus wanneer 
het woord voor het eerst 
werd gebruikt en waar in 
England. Omdat de klus te 
groot was voor drie mensen 
besloot Professor Murry 
brieven en folders te ver-
spreiden door heel England. 
Zo kon iedereen meehelpen 
aan het maken van het 
woordenboek. 

Eén van de brieven kwam 
terecht bij William Chester 
Minor. William leverde van-
uit zijn cel meer dan 10.000 
woorden met herkomst 
en betekenis aan Murray’s 
team. Als dank en eerbetoon 
zoekt Murray William op. 
Echter komt Murray erach-
ter dat William opgesloten 
zit een gesticht van krank-
zinnigen, na het plegen van 
een moord. William was 
een voormalig chirurg uit 
het Amerikaanse leger die 
door oorlogswonden steeds 
meer last kreeg van para-
noïde waanzin. Waaraan 
hij uiteindelijk de diagnose 
schizofrenie kreeg. 

Eigen oordeel 
De fi lm is erg goed opge-
bouwd. Het geeft een duide-
lijk beeld van de 19de eeuw. 
Daarnaast als je houdt van 
historische verhalen is deze 
fi lm zeker een aanrader. Wat 
ook interessant is, is hoe de 
mensen van toen dachten 
over psychiatrische ziekten 
en hoe deze psychiaters om-

gingen met hun patiënten. 
In de fi lm zijn ook scenes 
met psychiatrische behande-
lingen. Je kan je bijna niet 
voorstellen dat mensen dat 
soort handelingen hebben 
uitgevoerd. 
Omdat het verhaal is ge-
baseerd op waargebeurde 
feiten neemt het je mee. 
Het is wel zo dat het verhaal 
wel geromantiseerd is. Dat 
vond ik zelf wel jammer. 
Het maakte het verhaal 
een stuk minder sterk. Het 
waargebeurde verdwijnt op 
de achtergrond. 

Als je kijkt naar de titel ‘The 
Professor and the Mad-
man’ kun je je afvragen in 
hoeverre Professor Murray 
gek was. Om te beginnen 
aan een woordenboek van 
de gehele Engelse taal met 
herkomst en betekenis ben 
je jaren zo niet decennia 
bezig. Hij heeft de uitdaging 
toch aangenomen. Daar-
naast heeft hij geen titels 
of diploma’s om zichzelf 
‘Professor’ te noemen. 

Kortom deze fi lm is een 
aanrader om te zien! 

De titel, een mesje 11 onder 
bloedspetters – geen horror, maar 
bloedordinaire doktersroman. Dat 
laatste als compliment bedoeld. 
Robert Pierik, de schrijver èn 
praktiserend chirurg, maakte 
van zijn schrijversdebuut een 
vlotte ‘bladzijdeomslager’. 
Hoofdpersoon Floris van 
der Heijde, tweede neuro-
chirurg in het UMCU, raakt 
ongemerkt in onmin bij zijn 
baas, eerste (hoofd-)neuro-
chirurg. De laatste opereert 
pinealistumoren als een van 
de weinige in de wereld, 
maar wil plotseling niets 
meer kwijt over zijn speciale 
techniek en weert Floris van 
alle OK’s waar deze operatie 
wordt verricht. Van der Heijde tast 
in het duister. De lezer volgt de 
voltrekking van dit confl ict tot een 
passend, bloederig einde. Hoogte-
punten zijn de beschrijvingen van de 
ochtendoverdrachten, de operaties 
en het mondelinge tentamen van 
een seniorcoassistent. Vooral ná je 
coschap Heelkunde zijn dit herken-
bare taferelen, maar de wijze waarop 
Pierik ze beschrijft maakt ze des 
te meer levensecht. Minder waren 
de vleugjes maatschappijkritische 
sneren naar het artsenberoep die 
in het verhaal lijken verweven: ze 
vallen uit de toon en keren zich daar-
door juist tegen het (waarschijnlijk) 
bedoelde: ze komen daardoor des 
te oppervlakkig over en versterken 
de bloedarrogante en cynische zijde 
van onze hoofdpersoon – wat vanuit 
een schrijversperspectief weer een 
geniale kunstgreep is.
Aanrader. Of je het vóór of ná je 
heelkundecoschap zou moeten le-
zen: voor beide valt wat te zeggen. Je 
hebt het in ieder geval gauw uit, een 
middag goed besteed.

Tekst: Valentina Kouwenberg

Tekst:
Nikolaj 
BaranovThe professor 

and 
the madman 
(fi lm)

Snijgeil 
(boek)

The professor The professor 

(fi lm)(fi lm)
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Tekst & Foto’s: Student & 
Leefstijl Nijmegen

Wie zijn wij, wat 

doen wij, en 

waarom is voe-

dingsonderwijs 

van levensbe-

lang?

De maatschappij schreeuwt: wie biedt 
duidelijkheid omtrent voeding en leefstijl. 
Wat moet ik geloven van alle healthy 
infl ucencers en zelfhulpboeken? Wat is 
de invloed van mijn leefpatroon op mijn 
gezondheid en/of mijn ziekte? Zijn er 
mogelijkheden om minder medicatie te 
slikken als ik mijn leefstijl drastisch ver-
ander? De arts is voor de meeste mensen 
het logische eerste aanspreekpunt en 
heeft daarom een cruciale signalerende 
en verwijzende functie. Zowel de specia-
list als de huisarts worden gezien als de 
experts. Uit onderzoek blijkt dat patiënten 
het meeste vertrouwen hebben in hun 
arts omtrent het advies over gezondheid 
en leefstijl. Dat maar minder dan 4% van 
het geneeskundeonderwijs in Nederland 
uit voeding en leefstijl bestaat, is dus 
zeer zorgwekkend. En dat tegenover het 
feit dat 50% van alle bekende ziekten in 
Nederland leefstijl gerelateerd zijn. Meer 
dan 70% van jullie, coassistenten van 
Nederland, hebben aangegeven in on-
derzoeken dat zij juist graag betrouwbare 
bronnen aangereikt willen krijgen over 
deze onderwerpen. En precies om deze 
reden is de Stichting Student & Leefstijl in 
het leven geroepen. 

Voeding en leefstijl in het onderwijs
Dat maar minder dan 4% van het 
geneeskundeonderwijs in Nederland 
bestaat uit voeding en leefstijl is een 
resultaat dat werd gevonden in een door 
Student & Leefstijl opgezet onderzoek. 
In het onderzoek is een analyse gemaakt 
van het bachelor onderwijs van acht 
faculteiten geneeskunde in ons land. 
Hieruit is gebleken dat gemiddeld 57 uur 
onderwijs over voeding en leefstijl wordt 
gegeven gedurende de gehele bachelor. 
Het meest in het eerste leerjaar (27,2 
uur) en daarna wordt dit steeds minder 
(16,4 uur in het tweede en 13,6 in het 
derde jaar). Dan nog niet te spreken over 
de masterfase. Hierin wordt over het 
algemeen nog minder aandacht besteed 
aan voeding en leefstijl. 
Ten tweede het resultaat van een enquête 
van H.K. van Dam-Nolen (mei 2017), 
waaruit blijkt dat enorm veel behoefte is 
aan meer onderwijs over de desbetref-
fende gebieden. Er is vooral vraag naar 
duidelijkheid over het wanneer en naar 
wie je een patiënt moet doorverwijzen 
omtrent voedings- en leefstijladviezen. 

Daarom: Student & Leefstijl 
Stichting Student & Leefstijl (voorheen 
Student & Voeding) is in 2017 opgericht 
om te voorzien in de behoefte naar ken-
nis en vaardigheden aangaande voeding 
en leefstijl onder toekomstige artsen. Het 
belangrijkste doel is implementatie van 
onderwijs over voeding en leefstijl, maar 
ook over productiviteitsmanagement, in 
de artsenopleiding. Stichting Student & 
Leefstijl bestaat uit een overkoepelend 
landelijk bestuur en zeven lokale bestu-
ren. Leefstijl als preventieve maatregel, 
dan wel als medicijn, moet prioriteit 
worden van artsen, patiënten, burgers, 
bedrijfsleiders en overheidslieden. 

Student & Leefstijl Nijmegen
Het Nijmeegse bestuur bestaat momen-
teel uit zes enthousiaste geneeskunde-
studenten, ieder op hun eigen manier 
geïnteresseerd in voeding en leefstijl. 
Ook wij missen het onderwijs over 
voeding en leefstijl en daarom voelen 
wij ons verantwoordelijk hier iets aan 
te doen. Zo hebben we per september 
2019 in samenwerking met de Radboud 
Universiteit het keuzevak ‘Voeding als 
medicijn?!’ opgezet, voor de tweedejaars 
student geneeskunde en biomedische 
wetenschappen. 

Daarnaast organiseren wij jaarlijks de 
extra-curriculaire SELF -cursus. SELF staat 
voor Students Experienced in Lifestyle and 
Food. In de cursusavonden komen sprekers 
vertellen over hun vakgebied en hun visie op 
een zo breed mogelijk gebied binnen voeding 
en leefstijl. De eerste editie in 2019 was met 
100 uitgereikte certifi caten een groot succes! 
Tot slot zijn wij in gesprek met de universi-
teit om voeding en leefstijl te implementeren 
in het basiscurriculum. Uiteindelijk hopen 
wij dat alle extra activiteiten een belangrijke 
omslag teweeg brengen en dat voeding en 
leefstijl een vaste plek krijgt in de studie 
geneeskunde.

Hoe overleef je gezond de coschappen? 
Onder het motto practice what you preach, 
willen we jullie graag wat tips aanreiken 
om zo goed mogelijk en vooral zo gezond 
mogelijk je coschappen door te komen. Want 
met lange dagen coschap is het nog wel eens 
lastig om aan je eigen gezondheid te denken. 
Toch is dit essentieel. Goede zelfzorg heeft 
een positieve invloed op je resultaten, je 
mentale gezondheid en je uithoudingsver-
mogen op de lange termijn. 
Want alleen een fi tte en gezonde co, wordt 
een arts die nog niet uitgeput is, en kan zo 
het beste werk leveren. 

Student & Leefstijl Nijmegen.

Bestuur Student en 

Leefstijl Nijmegen 

2019-2020 v.l.n.r.: 

Janoe van Hemert 

(promotie), Femke de 

Schutter (voorzit-

ter), Denise Waan-

ders (SELF-cursus), 

Inge Josemanders 

(extern), Wies van 

Zwieten (penning-

meester), Inge Nij-

enhuis (secretaris). Voldoende slaap is een punt waar veel coassistenten tegenaan lopen. Na een 
lange dag reizen en coschap, voel je vaak de verplichting ook nog je sociale 
leven te behouden en ben je ook in de avonduren nog druk. Ontdek wat bij 
je past, hoeveel slaap je nodig hebt om uitgerust te zijn. Reken terug bij het 
zetten van je wekker. Moet je om 6.30 opstaan? Heb je 8 uur slaap nodig? 
Spreek met je zelf af dat je dan echt elke avond 22.30 gaat slapen. Bewaar die 
gezellige avondjes dan voor het weekend! 

Bij een druk leven, schiet het soms bij in om ook gezond te eten. Maar 
waar de hersenen overuren draaien, is het juíst belangrijk gezonde voeding 
te eten. Moet je vroeg de trein in? Maak je ontbijt een avond van tevoren vast 
klaar en neem het mee. Zo kun je rustig ontbijten onderweg. Ook zou je 
aan het begin van de week al een salade kunnen maken en deze in porties 
bewaren. Dan hoef je elke ochtend alleen maar een bakje in je tas te doen! 
En het bespaart geld, want de meeste ziekenhuiskantines zijn niet fi jn voor 
de portemonnee. 

Een sleutel tot beter werken is ontspanning. Haal je rust uit een uurtje 
lezen, puzzelen, power yoga, joggen of zeer fanatiek boksen? Alles is toege-
staan, zolang jij er maar even je zinnen mee kunt verzetten. 

Over sport gesproken, spreek met jezelf een wekelijkse sportroutine af. 
Want beweging is goed voor lichaam en geest. Besluit bijvoorbeeld drie 
dagen in de week te sporten, en maak er vaste avonden van zodat je aan het 
begin van de week weet waar je aan toe bent. 

Doe aan meditatie of mindfullness wanneer je je gestrest of opgejaagd 
voelt. Uit veel ervaringen blijkt dit echt een goede manier te zijn om je 
rustiger te voelen. Zoals bekend is, komen veel burn-out klachten voor onder 
coassistenten. Wees alert op signalen die je lichaam en geest geven. Dit kan 
bij iedereen verschillen. Wanneer je niet (meer) zelf uit komt, wees niet 
bang en maak het bespreekbaar! Er zijn genoeg professionals die je hierbij 
kunnen helpen. 

Wist je dat..?

Hoe overleef je gezond de coschappen? 

“Er is vooral vraag 
naar duidelijkheid 
over het wanneer 
en naar wie je een 
patiënt moet door-
verwijzen omtrent 
voedings- en leefstij-
ladviezen.”

S t a t u s  Co  i n t r o d u c e e r t
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LINDA TEN HOVE

Corona
Dacht ik tot eind 2019 bij het horen van Coro-
na aan een zomers biertje, tegenwoordig heeft 
het een hele andere betekenis. Een virus, welke 
heeft geleid tot verstrekkende maatregelen om de 
noodzakelijke patiëntenzorg te garanderen. Vanaf 
half maart werken de artsen van Argonaut dan ook 
van huis uit, gewapend met laptop en telefoon. 
Het doen van onderzoek vraagt ineens een andere 
aanpak. 
Wat te denken van zoiets simpels als een gehandi-
captenparkeerkaart? Voor een gehandicaptenpar-
keerkaart is de te beantwoorden vraag of iemand 
met de gebruikelijke loophulpmiddelen duurzaam 
geen 100 meter kan lopen. Met een gemiddelde 
loopsnelheid overbrug je dit in 1,5 minuut. Nor-
maliter zou je even met de persoon gaan lopen, 
observatie is een groot goed.
Hoe stel je vast dat er een afwijkend looppatroon 

is als je iemand niet kan 
zien? Je vraagt naar het 
ervaren probleem, maar ook 
naar struikelen, vallen, wat 
de cliënt hoort tijdens het 
lopen, zijn er opmerkingen 
over het lopen, wordt er 
onderweg gerust en hoe lang, 

waar wordt nog naar toe gelopen (Google maps 
wordt dankbaar gebruikt!), welke loophulpmidde-
len worden ingezet? De verkregen informatie leg 
je naast datgene wat iemand over zijn medische 
problemen vertelt.  Het gaat er dan niet alleen om 
welke klachten er zijn, wanneer en hoe vaak deze 
klachten er zijn en wat op de klachten van invloed 
is. Het gaat ook om eventuele andere aandoenin-
gen, de leefregels, de ingezette behandeling en 
het herstelgedrag. Wat als een slechte conditie een 

onderhoudende factor is en dit nu juist wel voor 
verbetering open staat? Welke vragen zijn er dan 
gerechtvaardigd zonder dat de ander het gevoel 
krijgt op afstand afgerekend te worden op “eigen 
schuld dikke bult”? 
Het is een kluwen van informatie die je door de 
telefoon moet zien te ontwarren en op waarde 
te schatten. Dit gevolgd door het vellen van een 
oordeel en deze te bespreken op een correcte, 
empathische en doortastende manier. Dit alles in 
een tijdsbestek van een half uur. 
Corona! Niet langer denk ik aan een biertje. 
Tegenwoordig staat Corona voor de uitdagingen in 
het sociaal geneeskundig onderzoek en de oplos-
singen die gevonden worden. 
Take Care! 

“Hoe stel je vast 
dat er een afwij-
kend looppatroon 
is als je iemand 
niet kan zien?”

VAN DE KO-RAADVOORZITTER

Wat zijn de afgelopen maanden toch bijzonder geweest. 

We gingen van de gedachte “het zal wel gewoon een 

griepje zijn” naar een anderhalve meter samenleving die 

waarschijnlijk nog maanden gaat aanhouden. We kunnen 

alleen maar speculeren wat die anderhalve meter gaat 

betekenen voor onze toekomstige coschappen. Als je kruk 

op de poli al naast de tafel stond, dan zal hij nu toch echt in 

de hoek moeten. Bij besprekingen zullen we waarschijnlijk 

genoegen moeten nemen met een plaats op de tweede 

rang en ook je arts-assistent in het oog houden wordt op 

anderhalve meter plotseling veel moeilijker. 

Het moge duidelijk zijn dat van alle studies, de master 

geneeskunde als één van de hardste geraakt wordt. Maar 

verder is er in de afgelopen maanden eigenlijk maar 

heel weinig duidelijk geweest. Dat was voor iedereen zo; 

landelijke organisaties moesten ineens voor de dag komen 

met richtlijnen en van universiteiten werd verwacht dat 

zij hun beleid daarop baseerden. Wij studenten moeten 

op onze beurt met dat beleid omgaan en ik kan goed 

begrijpen dat het voor jou soms voelt alsof er niet naar ons 

geluisterd wordt. Echter hebben wij wel degelijk inspraak 

in die beslissingen. In de bachelor zijn we (in ieder geval 

in het nieuwe curriculum) doodgegooid met het belang 

van het geven van feedback, dus ik stel voor dat we daar 

nu eens goed gebruik van maken. Juist in deze periode is 

het belangrijk dat we regelmatig in gesprek gaan om onze 

belangen op tafel te leggen en terug te koppelen waar we 

tegenaan lopen. Wanneer wij dit samen doen, zie ik ons 

sterker uit deze crisis komen.

Bart van der Leer 

Voorzitter Ko-raad

Voorzitter

Penningmeester 
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Huidige bestuur

BESTUUR

van links naar rechts, boven naar beneden:

Lara, Bart

Michiel, Joline, Linn

Bart van der Leer

Lara Mascini

Michiel Schwerzel

Linn Delfgou

Joline Hendriks

klachtenterugkoppeling

Mededelingen:
Heb je vragen, die niet beantwoord 
zijn middels het webinar of de Q&A op 
brightspace, maar die wel voor jou én 
(toekomstige) mede-coassistenten van 
belang kunnen zijn? Blijf ons die vooral 
doorgeven! Je kunt deze vragen per mail 
naar ons toesturen. Wij zorgen ervoor dat 
jullie punten bij de juiste personen terecht 
komen zodat er wat mee gedaan kan 
worden. Daarnaast kan het zijn dat jij voor 
jou specifi ek geldende omstandigheden 
hebt, waardoor je niet (zeker) weet wat 

voor jou de beste vervolgstappen zijn. Voor 
vragen van dezer aard kun je het beste 
contact opnemen met de studieadviseur 
en/of het StIP.

Klachtenterugkoppeling: 
Helaas kunnen de ALV’s en cursussen 
tijdelijk niet doorgaan. Daarnaast is het ook 
nog niet duidelijk wanneer het Speeddate-
event kan plaatsvinden. Wij zullen tijdig 
communiceren wanneer onze activiteiten 
weer doorgang vinden!

AGENDA

Houdt voor meer informatie betre� ende onze cursussen en andere activiteiten onze 

Facebookpagina en website in de gaten. Voor vragen: mail ons!

Facebook:  www.facebook.com/koraadNijmegen 

Website:   www.ko-raad.nl

E-mailadres:  koraad.rha@radboudumc.nl
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maart 2020
Carina Bock
Irene Brouwer de Koning
Laura Bruinink
Pepijn van Gastel
Susan Haandrikman
Manouk Kampschöer
Niels Kant
Latoya Lautan
Elbrich Marra
Myrthe van Mol
Stan van den Oord
Koen Rieff
Natasja Slebioda
Joszi Sweer
Elodie Teesselink
Sarina Trejić
Iris Velthuis
Loes Vos
Pascal de Vries

april 2020
Youri Arts
Marjo de Bruijne
Stijn Claassen
Emma Damen

Annelies van Dijk
Bob Evers
Loran Evers
Surekha Gadgil
Manon Gerdsen
Charlotte van Ginkel
Merel Hansmann
Maarten Heuts
Tamara Janssen
Milou Kennis
Lisanne Koenjer
Annemarijke van Luijtelaar
Geerte Olthuis
Gaia Penningnieuwland
Dieuwertje Poort
Tessa Ribbers
Anne van Schaik
Lisa Schapink
Sjan Teeselink
Janet van Uem
Marlijn van de Ven
Leonard Voorhout
Anne Wigman
Joep Zweers

mei 2020
Diana Abrar
Philine Birkendahl
Florens Droog
Noortje van Elderen
Elise Heuts
Jamie Hulzebos
Lisan Kaal
Timme Kersten
Yvonne Mertens
Elleke Munk
Robin Ros
Martijn Schoenmakers
Inez Schrijen
Muriël Schrijver
Hannah Stronks
Tina Wullink

In de volgende editie, 
zal Michiel Schwerzel 
het tweede deel van 
het tweeluik ‘Filosofie 
in tijden van Corona’ 
publiceren. De 
nieuwe rubrieken 
‘Wetenschappelijke 
stage’ en ‘Basisarts, 
en nu?’ zullen weer 
hun opgang maken, 
en de resultaten van 
onze enquête naar 
waar jullie eigenlijk 
allemaal voor 
hebben gekozen om 
deze 3 maanden te 
overbruggen zullen 
worden gepbuliceerd. 
Dit en nog veel meer. 
Tot september!

Oproep:
Status Co is het tijdschrift voor én door coassistenten. Elk kwartaal ontvangen 
alle Nijmeegse coassistenten en aan de Radboud Universiteit geaffilieerde 
ziekenhuizen en specialisten het blad. 
Het komende half jaar zullen enkele van onze redactieleden afstuderen. Daarom 
zijn wij op zoek naar nieuwe coassistenten die ons tijdschrift komen versterken. 

Vind jij schrijven leuk? Of ben je benieuwd of schrijven iets voor jou is? 
Of wil jij je creativiteit kwijt in het vormgeven van een blad? Mail ons! 

Statusco.rha@radboudumc.nl 

- Eén keer per 6 weken samen overleggen en brainstormen voor de nieuwe editie.
- De mogelijkheid om je te verdiepen in (niet-)medische onderwerpen die jou 
interesseren 
- Elke 3 maanden bij alle coassistenten en ziekenhuizen een blad op de mat waar 
jij aan meegewerkt hebt! 
- Leren vormgeven met professionele software (Adobe Indesign)


