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De eerste week van september staat steevast 

in het teken van de start van het nieuwe aca-

demische jaar. Als coassistent gaat dit moment 

veelal aan je voorbij. De kans is immers groot 

dat de zomermaanden en de maand september 

in elkaar overlopen door dezelfde invulling: co-

schappen. Echter is de start van dít academisch 

jaar voor coassistenten aan de Radboud Univer-

siteit anders: ook wij mogen eindelijk állemaal 

weer beginnen.  

Een bijzondere herstart is het zeker. We maken 

onze rentree in ‘het nieuwe normaal’ binnen 

de medische wereld, waar ik me nog geen voor-

stelling van kan maken. Daarnaast belemme-

ren de huidige maatregelen het samenkomen 

met studiegenoten en vrienden op de faculteit, 

de campus of in de stad. Een gegeven, welke 

hoop ik snel tot het verleden zal behoren. Ook 

zal het na een half jaar intelligente lock down, 

bijbaantjes en online onderwijs, even graven 

zijn naar die dagelijkse co-routine… 

Toch heb ik nog enigszins kunnen ‘dokteren’ 

in die intelligente lock down. Zoals ik in de vo-

rige editie schreef, ben ik thuis-thuis, waar ik 

voor veler begrippen een mini-kinderboerderij 

heb. Zo kon ik bij een geit een atheroomcyste 

verwijderen en kwam de stethoscoop van pas 

bij de pony met hoestklachten. Ook werden er  

twee veulens geboren, waarna één merrie mas-

titis ontwikkelde. Na een antibioticakuur was 

de mastitis weliswaar verdwenen, maar kreeg 

haar veulen diarree. Tevens kon ik de ‘paar-

den-ABCDE’ volgen nadat een paard getrapt 

werd door een ander. Helaas blijkt er sprake 

van zenuwletsel. 

Als laatste werd voor de kat een crèmepje hy-

drocortison voorgeschreven wegens dermatitis 

ten gevolge van een allergie of stress. Blijkt van 

iedereen thuis de kat nog het meest moeite te 

hebben met al dat thuiswerken… 

Gelukkig komt aan dat thuiswerken voor ons 

nu een eind. Het stoppen van de coschappen 

gaf een plotse leegte en veelal stagnatie van 

onze klinische ontwikkeling. Toch ben ik ervan 

overtuigd dat ook uit deze afgelopen periode 

een ontwikkeling of les te halen is. Het leven 

is meer dan de coassistentenbubbel en we ont-

wikkelen ons ook buiten de Radboud. Nu is het 

tijd om weer de witte jas aan te trekken. Laten 

we geen coschapdag meer voor lief nemen. 

In deze editie nemen we afscheid van ons redac-

tielid Anna de Ruiter en oud-bestuurslid Merel 

Opdam. Hun coschappen zitten erop. Voor dit 

septembernummer schrijft Anna nog eenmaal een 

column en brengt Merel in kaart hoe wij het ver-

vangend onderwijs hebben ingevuld. Bedankt voor 

jullie jarenlange inzet en geniet van jullie toekomst 

als arts-assistent en promovenda! 

Coschappen tijdens coronacrisis: een enquête.

Coassistent af... en dan? 

Seniorcoschap en ANIOS-baan in Curaçao.

Peplum. Over de helden van weleer.

Filosofi e-interview: klimaat vs. coronacrisis.

Ziektes van de toekomst: dementie. 

Michael van Balken: offl  ine en online uroloog. 

Waar werkt onze redactie?

Recensie: This is going to hurt. 24

Laatste column van Anna de Ruiter. 

Ko-raadpagina.

Advertentiecolumn: Extra kosten. 

Afgestudeerden. (achterblad)
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Het grootste deel van de respondenten (45.7%) was 

op het moment van stopzetten van de coschappen op 

13 maart bezig met episode 5 t/m episode 7 (coschap-

pen gynaecologie, SEH, KNO, dermatologie, geriatrie/

ouderengeneeskunde, huisartsgeneeskunde en het 

verdiepingscoschap). Het aantal maanden studievertra-

ging hangt natuurlijk af van de fase van de studie en 

de invulling van de afgelopen maanden. Over dit laatste 

hieronder meer. De meesten verwachten tussen de één 

en drie maanden (37%) of drie en zes maanden (38%) 

studievertraging te hebben. Op moment van schrijven 

kunnen alle studenten die studievertraging hebben op-

gelopen en tussen september 2020 en januari 2021 hun 

masterdiploma halen éénmalig een compensatiebedrag 

van maximaal 3 maanden collegegeld ontvangen.

BEHALEN VAN STUDIEPUNTEN

Een groot aantal studenten is tijdens de coronacrisis 

gaan werken in de zorg. Voor een deel van dit werk 

konden ook studiepunten aangevraagd worden bij de 

universiteit. Vanuit de universiteit kwamen later andere 

mogelijkheden om studiepunten te behalen in de afge-

lopen maanden, en werd ook van studenten verwacht 

dat ze 12 studiepunten zouden halen tot september 

2020.

Van de respondenten is meer dan de helft (54%) begon-

nen aan hun wetenschappelijke stage (CKO 9) om deze 

studiepunten te behalen. Enkele studenten (5) besloten 

een tweede wetenschappelijke stage te doen ter vervan-

ging van de keuzecoschappen. Ook het werken in de 

zorg blijkt een populaire optie: 38.3% koos voor werken 

met patiëntencontact, 22.3% voor werken zonder pati-

entencontact. 

Andere opties om de twaalf studiepunten bij elkaar te 

sprokkelen waren het maken van onderwijs (9.6% koos 

hiervoor), het volgen van onderwijs aan de Radboud 

Universiteit (19.1%) en het volgen van onderwijs aan 

een andere instelling (25.5%). Geen van onze respon-

denten is doorgegaan met het keuze-/of seniorcoschap, 

twee respondenten zijn gestart met het keuze-/ of seni-

orcoschap tussen maart en juli.

NOG MAAR ÉÉN MAAND KEUZECOSCHAP

Zoals het er nu naar uit ziet, zullen de huidige coassis-

tenten niet drie maar slechts één maand keuzecoschap 

kunnen lopen. Het keuzecoschap wordt vaak gezien als 

een kans om je beter te verdiepen in onderbelichte spe-

cialismen, naar het buitenland te gaan of jezelf zicht-

baar te maken bij het specialisme waar je in verder zou 

willen. 

Een overduidelijke meerderheid (>90%) gaf aan het 

erg jammer te vinden dat de mogelijkheid om keuzeco-

schappen te lopen beperkt wordt. Veelgenoemde rede-

nen zijn het missen van de kans om een coschap in het 

buitenland te doen (Tropico), het missen van essentiële 

klinische ervaring, het maken van de stap van coassis-

tent naar ANIOS en het ontbreken keuzevrijheid van de 

coassistenten. Het keuzecoschap wordt door velen er-

varen als een van de belangrijkste coschappen, omdat 

je deze zelf kunt invullen en je meer verantwoordelijk-

heden krijgt dan tijdens de reguliere coschappen. Ook 

de communicatie over de keuzecoschappen vanuit de 

universiteit is iets waar enkelen ontevreden over zijn.

NIEUWE HOBBY’S

Gelukkig brachten de afgelopen maanden niet alleen 

maar negativiteit met zich mee. Doordat veel sociale be-

zigheden niet door konden gaan (festivals, feestjes, bor-

rels en we kunnen nog wel even doorgaan), ontstond 

een mooie kans om nieuwe hobby’s te ontdekken of de 

liefde voor oude hobby’s terug te vinden. 61% van de 

respondenten heeft dit gedaan. 

De populairste (herontdekte) hobby is toch wel sporten 

(77%), met name hardlopen, wandelen, wielrennen/

mountainbiken en yoga zijn erg populair. Het skeeleren 

lijkt bij de Nijmeegse coassistenten, net als bij de rest 

van Nederland, ook zijn te herontdekt. Naast meer be-

wegen, hebben we de afgelopen maanden ook meer tijd 

gehad voor onze creatieve ontwikkeling. Van muziek 

maken tot tekenen/schilderen en zelfs het bouwen van 

meubels en programmeren. Daarnaast is er ook ruimte 

voor zelfontwikkeling: lezen, puzzelen en het leren van 

een nieuwe taal worden allemaal genoemd als nieuwe 

hobby’s.  

Coschappen tijdens de coronacrisis
door: Merel Opdam

Zodra deze Status Co in de brievenbus valt, zijn (als alles gaat zoals ver-
wacht) de coschappen inmiddels herstart nadat ze bijna zes maanden ge-
leden stop zijn gezet vanwege de coronacrisis. Hoe hebben de Nijmeegse 
coassistenten deze maanden ingevuld? En, wat vinden jullie ervan dat er 
waarschijnlijk nog maar één maand keuzecoschap gelopen wordt in plaats 
van de gebruikelijke drie? Wij vroegen het jullie!

Onderzoeksgroep: Nijmeegse coassistenten. Onderzoeksperiode: 16 juni 2020 – 5 juli 2020. 
Respondenten: 94

Afbeelding 1. Verdeling fase van studie

Afbeelding 2. Studievertraging

Enquête
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Interview

Bauke over de opleiding interne geneeskunde in het Rijn-

state …

‘‘De interne geneeskunde is een vakgebied dat enorm 

breed is, en tegelijkertijd veel verdieping biedt. Het kent 

twaalf subspecialismen die zowel (sub)acute als chro-

nische zorg bieden. Als assistent zie ik daardoor een 

veelheid aan ziektebeelden: van longontstekingen tot 

maligniteiten, van metabole ontregelingen tot auto-im-

muunziekten. De opleiding tot internist duurt zes jaar, 

waarvan je de eerste drie jaar in een niet-academisch  

ziekenhuis werkt. Ik werk nu in het Rijnstate. Tijdens 

deze eerste drie jaar doorloop je verschillende stages: 

zaalstages, een stage bij de cardiologie, een stage op de 

intensive care, een consultenstage, en polikliniekstages. 

Tussendoor heb je blokken waarin je avond-, nacht- en 

weekenddiensten doet. Na deze drie jaar werk je nog 

één jaar bij de algemene interne geneeskunde in een 

academisch ziekenhuis, en daarna ga je je in de laat-

ste twee jaar van de opleiding differentiëren. Algemene 

interne geneeskunde zonder differentiatie bestaat na-

melijk niet meer. Uiteindelijk word je als specialist dus 

wat minder breed dan je in eerste instantie zou denken, 

maar je hebt wel een erg brede basis. Die brede basis 

kenmerkt de interne geneeskunde en spreekt mij aan.’’

Hoe zien je dagen eruit?

‘‘Dat wisselt per stage. Tijdens de zaalstage begin je de 

dag met de overdracht, daarna heb je kleine of grote vi-

site en loop je zelf met de verpleegkundigen langs de pa-

tiënten op de afdeling. Tussen de middag is er meestal 

onderwijs. ‘s Middags schrijf je ontslagbrieven, werk je 

notities uit, voer je familiegesprekken, vraag je collega’s 

in consult en order je onderzoeken. Na de middagover-

dracht werk je vaak nog uit wat je die dag niet hebt afge-

kregen. Hoe lang je daar mee bezig bent verschilt: soms 

ben ik om 17:00 uur klaar, maar het kan ook voorkomen 

dat ik pas om half zeven naar huis ga. De stage op de 

cardiologie zag er weer heel anders uit. Je staat dan op 

de eersteharthulp, de afdeling of doet de consulten. En 

de consultenstage en dienstblokken zijn weer anders. 

Erg afwisselend dus!’’

Jij bent direct na je studie in opleiding gekomen, hoe is dat 

gegaan?

‘‘Ik heb een schakeljaar gedaan bij de interne genees-

kunde. Ik moest daarvoor halverwege mijn coschappen 

solliciteren en deed toen mijn seniorcoschap, keuzeco-

schap en wetenschappelijke stage alle drie bij de interne 

geneeskunde. Volgens mij bestaat zoiets nu niet meer. 

Eerder was het zo dat je na het schakeljaar gelijk een 

opleidingsplek kreeg, maar deze regeling was afgeschaft 

toen ik mijn schakeljaar deed. Ik heb dus moeten sol-

liciteren voor een opleidingsplek, maar het scheelt na-

tuurlijk dat de opleiders je al kennen.  Aan het einde 

van mijn schakeljaar ben ik toen direct aangenomen.’’

Wist jij al lang wat je wilde gaan doen?

‘‘Ik ben tijdens mijn coschappen veel bezig geweest met 

wat het beste bij mij past. Ik vond eigenlijk heel veel 

coschappen leuk en ik denk ook dat een hoop vakgebie-

den bij mij hadden kunnen passen. Op die manier kun 

je blijven twijfelen. Vanwege mijn brede interesse heb 

ik uiteindelijk gesolliciteerd voor het schakeljaar interne 

geneeskunde, omdat ik zo een jaar lang kon ontdekken 

of het vakgebied echt wat voor mij was. Als was geble-

ken dat de interne geneeskunde toch niet goed beviel, 

dan kon ik na het schakeljaar altijd nog een andere rich-

ting op. Uiteindelijk beviel het schakeljaar juist heel erg 

goed en wist ik aan het einde van mijn master zeker dan 

ik internist wilde worden.” 

Hoe was voor jou de stap van coassistent naar arts?

‘‘Dat was even wennen, want als arts heb je toch een 

andere verantwoordelijkheid. Als senior-coassistent 

dacht ik wel eens: goh, ik doe eigenlijk hetzelfde als de 

zaalarts. Inhoudelijk is dat misschien ook wel zo, maar 

het geeft toch een ander gevoel wanneer je als arts op 

een afdeling staat. Wanneer medicijnen en notities op 

jouw naam staan draag jij namelijk de verantwoordelijk-

heid voor een patiënt. Jij bent dan ook degene die tucht-

rechtelijk kan worden aangeklaagd – en dit geldt niet 

voor coassistenten. Die nieuwe lading moet je ervaren, 

en maakt dat je de eerste maanden na het afstuderen 

toch moet wennen. Naarmate je meer ervaring krijgt, 

Naam: Bauke Haisma

Leeftijd: 26 jaar

Afgestudeerd: januari 2019

Nu werkzaam als: AIOS Interne geneeskunde

Ziekenhuis/instelling: Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem

Arbeidsovereenkomst: 40,4 uur (30,4 + 10 uur opleiding), 

parttime

Mijn wekker gaat om … 06:45, maar dan moet ik wel haas-

ten om op tijd bij de overdracht te zijn!

Ik reis elke dag … 40 á 50 minuten in totaal met de motor.

Na het werk … ga ik lekker koken, (uit) eten met mijn vrien-

din, lezen of met vrienden afspreken.

Mijn mooiste herinnering aan mijn coschappen is … mijn co-

schap kindergeneeskunde. Ik zat toen samen met een aan-

tal gezellige cogroepgenoten in het Rijnstate. De vakgroep 

daar was ook erg aardig, enthousiast en onderwijsminded.

In mijn vrije tijd … doe ik aan fitness en wielrennen, en ga 

ik graag weekendjes weg.

Mijn tip aan coassistenten … is om de balans te houden tus-

sen je coschappen en privé.

Als ik nu weer co zou zijn … dan zou ik het niet echt an-

ders doen. Ik had bij elk coschap twee doelen: (1) past dit 

vakgebied bij mij en (2) wat kan ik inhoudelijk over dit 

vakgebied leren.

Mijn droombaan is … een baan als internist die ik kan com-

bineren met onderwijs en onderzoek, en tegelijkertijd ge-

noeg tijd over heb voor vrienden, familie en leuke dingen. 

Nu nog hopen dat die baan bestaat!

Je coschappen zitten erop, je bent afgestudeerd, op naar die eerste baan! Bauke Haisma vertelt. 

door: Michiel Schwerzel
foto: Bauke Haisma

In het kort

Bauke Haisma

>>

“(…) je leert volgens mij het meeste wan-
neer je nèt een beetje buiten je comfort 
zone bent.”

Coassistent af... 
...en dan?
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Interview
voel je je gelukkig wel steeds comfortabeler in je rol als 

arts. Daarom probeer ik nu weer nieuwe uitdagingen te 

zoeken, want je leert volgens mij het meeste wanneer 

je nèt een beetje buiten je comfortzone bent.  En dat is 

leuk, wanneer je merkt dat je daardoor sneller nieuwe 

dingen leert.’’

Weet je al waar je naartoe wilt?

‘‘Nee, dat weet ik nog niet. Aan het einde van mijn 

studie heb ik de keuze voor de interne geneeskunde 

gemaakt, maar het volgende keuzemoment komt snel 

dichterbij. In het derde jaar van de opleiding moet je 

namelijk kiezen welke diff erentiatie je wil gaan doen, en 

hier vervolgens naar solliciteren. Met deze keuze voor 

een diff erentiatie ben ik nu actief bezig. Ik heb gisteren 

bijvoorbeeld meegelopen op de polikliniek hematologie 

om te zien wat de hematologie inhoudt en of het vak-

gebied bij mij past. Maar ik denk ook dat je toekomst 

afhankelijk is van wat er op je pad komt, en dat de mees-

te arts-assistenten in meerdere diff erentiaties gelukkig 

kunnen worden. De holistische benadering en integrale 

manier van werken van de interne geneeskunde blijven 

namelijk in elke diff erentiatie belangrijk.”

Meekijken op de polikliniek: het klinkt alsof je weer terug 

bent in je rol als coassistent …

‘‘Ja, inderdaad, en toch is het heel anders. Ik denk dat je 

als coassistent nog heel veel bezig bent met je eigen rol, 

zeker tijdens je eerste coschap bij de interne. Je hoort 

dan allemaal nieuwe dingen en snapt soms niet eens 

wat er gezegd wordt. Als arts kijk je toch met een andere 

blik, en kun je meer inzoomen op de medisch-inhou-

delijke details. Observeren hoe de internisten  bepaalde 

moeilijkheden in het contact met de patiënt aanpakken, 

is ook erg interessant en leerzaam. Eigenlijk zou ik het  

iedereen willen aanraden om eens poli’s mee te gaan 

kijken als ze arts-assistent zijn.’’

Hoe is het nu voor jou om coassistenten te begeleiden?

‘‘Heel leuk! Het is natuurlijk nog niet zo lang geleden 

dat ik zelf coassistent was. Coassistenten begeleiden is 

inderdaad – ik ben het vergeten te benoemen – ook on-

derdeel van mijn werk als arts. Ik vind het vooral leuk 

om nieuwe dingen uit te leggen, zeker als coassistenten 

enthousiast of nieuwsgierig zijn. Ik probeer coassisten-

ten daarnaast te stimuleren om medisch inhoudelijke 

zaken zelf op te zoeken, want uiteindelijk moet je in je 

latere werk ook zelf problemen uitwerken en oplossen. 

Daarbij heb ik niet de tijd om elke dag een college van 

een uur te geven, hoe graag ik dat ook zou willen. Naast 

medisch inhoudelijke kennis is het als coassistent ook 

belangrijk om te leren hoe je met patiënten omgaat en 

wat jouw rol is binnen de dynamiek van een behandel-

team. Ik vind het heel leuk om coassistenten daarbij te 

helpen.’’

Je bent erg enthousiast over je werk, zijn er ook zaken die je 

liever anders zou zien?

‘‘Nee, niet direct. Het is wel erg belangrijk dat je de ba-

lans tussen werk in privé houdt, anders kan het werkple-

zier er echt vanaf gaan. Ik heb ook wel weken gehad op 

een drukke zaal met complexe patiënten tijdens een pe-

riode van onderbezetting; dan was ik tot 22:30 uur ont-

slagbrieven aan het schrijven. Dat is gewoon niet leuk. 

Als de balans goed is, kun je beter genieten van (de in-

houd van) je werk. Daarom ben ik een aantal maanden 

terug parttime gaan werken. Ik merkte toen dat ik voor 

andere dingen die ik leuk vond te weinig tijd had. Be-

grijp me niet verkeerd, ik vind het werk heel leuk. Maar 

tijd doorbrengen met mijn vriendin, vrienden zien en 

tijd hebben voor sporten en andere leuke dingen is ook 

goud waard.’’

“Eigenlijk zou ik het  iedereen willen aan-
raden om eens poli’s mee te gaan kijken 

als ze arts-assistent zijn” door: Cettela Slootmans
foto’s: Nathalja Knijnenburg

Naar het buitenland

Vertel, wat doe je op Curaçao? 

“Ik werk als ANIOS interne geneeskunde in het 

Curaçao Medical Centre in Willemstad. Bij de interne 

geneeskunde werk je voor de algemene interne genees-

kunde en de subspecialismen oncologie, hematologie, 

longgeneeskunde en nefrologie. In de diensten zorg je 

ook voor de patiënten van de cardiologie en maagdarm-

leverziekten. De ANIOS interne geneeskunde draagt 

hier het reanimatiesein.”

Hoe zien je werkdagen eruit?

“Om 8:00 uur is de ochtendoverdracht, gevolgd door 

de visite. Gedurende de dag zorg je voor de patiënten 

op zaal, de consulten en de spoed. In principe werkt er 

één arts-assistent op zaal onder supervisie van een spe-

cialist. De middagoverdracht is om 16:30 uur. De over-

drachten zijn heel erg leerzaam. Hier zijn alle interne 

specialismen bij betrokken, waardoor er veel overleg is. 

Er werken momenteel zes arts-assistenten interne ge-

neeskunde. Elke assistent heeft 2-3 keer per maand één 

weekenddienst en één keer in de zes weken een avond-

week en nachtweek. Na zeven nachten ben je één week 

vrij.” 

Wat doe je naast je werk?

“Mijn dagdiensten eindigen tussen 17:00 en 21:00 uur. 

Doordat de meeste (co)assistenten in het begin op Cu-

raçao niemand kennen, breng je ook na het werk veel 

tijd samen door. Zo kun je  op Curaçao goed duiken, 

kiten, snorkelen en mountainbiken. Door de lockdown 

heb ik dit aanvankelijk  niet kunnen doen. Inmiddels 

heb ik veel kunnen snorkelen en heb ik mijn Professi-

onal Association of Diving Instructors open water ge-

haald: duiken is hier heel mooi!

Nathalja Knijnenburg (cogroep 208) vertrok voor haar seniorcoschap naar Curaçao. Na haar 

afstuderen werkt ze sinds februari 2020 op het eiland als ANIOS interne geneeskunde.

Nathalja op 

zaal in 

Curaçao.

>>
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Zijn er meer internationale artsen of coassistenten?

“Ja! Het is niet mogelijk om op Curaçao geneeskunde 

te studeren of om een opleiding tot medisch specialist 

te volgen. Hierdoor zijn vrijwel alle arts-assistenten op 

Curaçao afkomstig uit Nederland of België. Ook hebben 

we op bijna elke afdeling coassistenten van de Univer-

siteit Groningen. De specialisten hebben veelal gestu-

deerd in Amerika, Cuba, België of Nederland.” 

Hoe was de overstap van Nederlandse coassistent naar seni-

orco en later arts-assistent op Curaçao ? 

“Zowel de start van mijn seniorcoschap als van mijn 

ANIOS-tijd verliepen goed. De artsen zijn namelijk ge-

wend aan coassistenten en ANIOS. Er wordt per per-

soon gekeken wat je wilt en je krijgt veel begeleiding. 

Als ANIOS krijg je trainingen en houden ze rekening 

met je ervaring. Kortom: er is een goed leerklimaat voor 

zowel coassistenten als arts-assistenten.

Door mijn seniorcoschap kende ik reeds de mensen en 

het eiland. Ook had ik tijdens mijn seniorcoschap veel 

eigen patiënten waardoor ik als coassistent al wat zaaler-

varing had. Dit maakte de overgang naar arts-assistent 

gemakkelijker. Eén verandering was dat tijdens mijn se-

niorcoschap de patiëntendossiers nog op papier waren. 

Tegenwoordig zijn ze elektronisch.”

  

Hoe is het werken op Curaçao?

“Heel erg leuk! Het ziekenhuis heeft veel aandacht voor 

onderwijs, maar het is niet zo groot als academische 

ziekenhuizen in Nederland. Alle specialisten en ANIOS 

kennen elkaar. De ANIOS en coassistenten vormen je 

sociale cirkel buiten het ziekenhuis. Doordat je elkaar 

zo goed kent, heb je tijdens diensten veel aan elkaar. Op 

vrije dagen kun je veel doen met andere (co)assistenten 

of Curaçaoënaars.” 

Wat is opvallend aan de ziekenhuiszorg op Curaçao?

“De organisatie is vergelijkbaar met die van Nederland. 

Echter, hebben sommige specialisten een praktijk aan 

huis, naast hun werk in het ziekenhuis. Daarnaast zijn 

er aparte afdelingen voor mannen en vrouwen. Een heel 

positief onderdeel is het vele multidisciplinair werken. 

Er is een chirurgie-interne bespreking, aangezien veel 

patiënten kampen met interne problemen. Hierdoor 

hebben disciplines elkaar meer nodig en kijk je breder.” 

Welke ziektebeelden zie je veelal? 

“Je ziet in vergelijking met Nederland veel HIV, sikkel-

celziekte en diabetes mellitus. Met name diabetische ke-

toacidose. In Nederland leren wij dat dit alleen bij type 

1 diabeten voorkomt, echter kunnen mensen met een 

donkere huidskleur en diabetes type 2 dit ook ontwikke-

len. Daarnaast gaan mensen in Nederland eerder naar 

een huisarts. Hierdoor zie je op Curaçao vaker ziekte-

beelden, met name tumoren, die een langer natuurlijk 

beloop kennen. Waarom ze later naar een dokter gaan? 

Soms zijn ze niet verzekerd, of ze willen niet weten wat 

ze hebben. Bovendien wordt er op Curaçao meer ge-

bruik gemaakt van alternatieve geneeskunde voordat de 

reguliere geneeskunde geraadpleegd wordt. Op Curaçao 

vinden ook bevolkingsonderzoeken plaats.” 

Wat leer je van werken op Curaçao? 

“Je leert op een verantwoordelijke wijze zelfstandig te 

worden. Als je aangeeft wat je wilt leren en zien, is er 

heel veel mogelijk. Je werkt namelijk voor heel veel ver-

schillende (sub)specialismes. Zo kun je met name in de 

diensten veel meekijken en doen. Daarnaast vind ik het 

goed om te zien hoe de gezondheidszorg en cultuur in 

een ander land eruit zien. Je wordt hier fl exibel van.” 

Wat is een bijzondere ervaring? 

“De collega’s in het ziekenhuis voelen echt als een fami-

lie. De meeste (co)assistenten komen hier alleen. Feest-

dagen en vrije tijd breng je dus door met de andere (co)

assistenten. Ook als je iets wilt bespreken, kan dit met 

je collega’s. Dit familiegevoel (in en buiten het zieken-

huis) was een reden om terug te keren, naast het goede 

leerklimaat.”  

Wat heb je van de Coronacrisis op Curaçao gemerkt? 

“Al met al hebben we maximaal dertig coronapatiënten 

gehad. Curaçao ging al snel in een strenge lockdown. 

Tijdens de lockdown mocht je alleen naar buiten met 

een uitzonderingsbrief en je ziekenhuispas. Je mocht 

twee keer per week naar de supermarkt, afhankelijk van 

je kentekenplaat werd een tijdstip bepaald. Je mocht 

aanvankelijk niet buiten sporten. Later mocht je 2-3 

uur in de ochtend alleen buiten sporten of naar de zee. 

Sinds 1 juli zijn er weer toeristen. In het ziekenhuis zijn 

er veel nieuwe protocollen opgesteld en waren er geen 

coassistenten meer.”

Wat merk je van de huidige crisis op Curaçao?

“In juni waren er rellen door de economische crisis. Ik 

kreeg veel bezorgde berichten vanuit Nederland. Zelf 

heb ik me niet onveilig gevoeld. Wel zie ik bij voedsel-

banken lange rijen. In het ziekenhuis merk ik er weinig 

van. Mensen zijn veelal verzekerd en de zorg loopt door. 

Sinds er weer toeristen zijn, lijkt ook de rust terug te 

keren.”   

Wat zijn je toekomstplannen? 

Tot januari blijf ik werken op Curaçao. Wellicht wil ik 

mijn tijd hier verlengen, door bijvoorbeeld op een speci-

fi eke afdeling te gaan werken. Daarna wil ik naar Neder-

land om daar misschien nog te werken als ANIOS SEH. 

Uiteindelijk wil ik me specialiseren tot internist. Ik ben 

er nog niet over uit waar ik wil werken. De kans is groot 

dat dit het buitenland wordt. Ik zou bijvoorbeeld graag 

nog een periode in Zuid-Amerika willen werken. 

Buiten het 

ziekenhuis.

Nathalja kan iedereen een coschap of arts-assistentenbaan op Cu-

raçao aanraden. Voor vrijwel elk specialisme is dit mogelijk! Bij 

vragen mag contact worden opgenomen: Nathalja.Knijnenburg@

hotmail.com

Verblijf en kosten op Curaçao 
De meeste arts-assistenten wonen in een gezamenlijke villa op 
een resort. Nathalja deelt een huis met een Curaçaoënaar in 
een straat met veel lokale bevolking, waar als buurt regelmatig 
activiteiten worden georganiseerd: “Hierdoor heb ik een hele 
pre� ige afwisseling: ik heb zowel contact met Curaçaoënaars 
als met de internationale artsen en coassistenten in het zieken-
huis. Op het resort blijf je meer in de ziekenhuisbubbel.” 
De kosten zijn erg afhankelijk van hoe je wilt wonen en waar 
je je vrije tijd aan besteed. Zo is duiken bijvoorbeeld goedkoper 
dan kiten. De woonruimte op een resort kost ongeveer 350-800 
euro per maand. De boodschappenkosten zijn vergelijkbaar 
met Nederland, maar de restaurants zijn goedkoper. Echter 
moet je wel geld reserveren voor een auto. Er is namelijk geen 
strak gepland openbaar vervoer en fi etsen is op Curaçao niet 
veilig. Het is goedkoper om een auto te kopen en te verkopen, 
dan een om een huurauto of taxi te betalen. 

Tot slot
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HET VERHAAL

Het eerste dat opvalt, wanneer je een peplum bekijkt, is 

dat de meeste pepla zijn geënt op Griekse en Romein-

se legendes. De protagonist is vaak een halfgod (bv. 

Maciste, Hercules, Goliath etc.) met bovenmenselijke 

krachten. De setting van de fi lms is daarom 

meestal de klassieke oudheid, maar, net als 

in stripboeken, zijn de protagonisten vrij 

om zich te bewegen in tijd en plaats. Van 

knotsen tot kanonnen en van badhuizen tot 

burchten: een (te) breed scala aan rekwisie-

ten wordt ingezet. 

De stijl van de fi lms doet denken aan strip-

boeken: de pepla zijn vaak korte avonturen 

of ‘vignetten’. De avonturen worden altijd 

voortgedreven door opeenvolgende uitda-

gingen voor de held waarin hij zijn kracht 

en spieren moet laten zien (‘do you even lift 

bro?’). Deze held is een eerlijke en oprechte 

plebejer, die een simpel leven leidt. Hij ver-

schijnt altijd op het toneel in contrast met 

een egoïstische politieke leider, die het tot 

doel heeft gemaakt om de vrijheid op te hef-

fen en zichzelf tot despoot te kronen! En er 

is meer … Meestal wil deze politieke leider 

niet alleen het koninkrijk om zeep helpen, 

maar wil hij ook een mooie, jonge vrouw (een damsel in 

distress) tot zijn slaaf maken. 

CONTEXT

Allereerst moet het peplum genre begrepen worden in 

de context van het politieke klimaat waarin de fi lms wer-

den geproduceerd: de koude oorlog. De pepla geven dit 

politieke klimaat in het klein weer. De peplum stelt de 

spierbundel voor als een held die de democratie moet 

beschermen tegen totalitaire regimes. Pepla spreken op 

deze manier een duidelijke angst uit voor zwakke poli-

tieke leiders, die het afl eggen tegen vijandelijke totalitai-

re leiders. Wat pepla nodig achten is een man van het 

volk, die krachtig kan optreden en de democratie weer 

omhoog kan liften. 

Een tweede thema dat aan bod komt is het antagonis-

me tussen natuur en stad. De fi lms spreken duidelijk 

hun voorkeur uit voor de natuur. De peplum held wordt 

neergezet als een man die op zijn plek is in het bos en 

in contact staat met zijn natuur, zoals bijvoorbeeld in de 

eerste scène van Hercules Against the Mongols (1963). 

In deze scene loopt Hercules lachend door het bos ter-

wijl hij een eekhoorn op zijn hand heeft zitten. De po-

litieke leiders en stadse mensen worden daarentegen 

altijd gefi lmd in de schaduw van de stad, met low-key 

belichting in chiaroscuro (clair-obscur). Misschien her-

ken je de parallellen wel met meer hedendaagse fi lms: 

Star Wars (1977) waarin de boer Luke Skywalker een ko-

ninkrijk moet bevrijden van een duistere keizer, Gladia-

tor (2000) waarin een rurale held het opneemt tegen de 

keizer of Lord Of The Rings (2001) waarin hobbits vech-

ten tegen een tiran om een koninkrijk te beschermen. 

Een derde thema dat de peplum becommentarieert 

zijn genderrollen. De peplum wil de waarde van man-

nelijke kracht bevestigen in de snel veranderende, in-

dustrialiserende en moderniserende maatschappij van 

de jaren ‘60. Tussen 1958 en 1963 kende Italië een gi-

Het Italië van de jaren ’50-60-70 was een van de meest magische en verwonderlijke 

fi lmfabrieken ter wereld. In twee decennia produceerde het land een enorm grote 

hoeveelheid en diversiteit aan fi lmgenres. Het eerste fi lmgenre uit deze periode dat een 

wereldwijd succes werd was de ‘muscleman epic’. Critici noemden deze fi lms ook wel 

peplum fi ms, verwijzend naar het enige kledingstuk dat de hoofdpersonen droegen: 

een peplum (of: schaamlapje). In pepla werd de hoofdrol altijd vertolkt door een 

Amerikaanse bodybuilder, bijvoorbeeld door ‘Mister America’ Steve Reeves en ‘Mister 

Universe’ Reg Park. Deze acteurs veroverden met hun belachelijke stunts, houten 

acteerwerk en – natuurlijk – hun spieren in korte tijd de Europese markt. Een korte 

introductie in de mythische wereld van de peplums.

Over  superhe lden  van  we leer 
door: Michiel Schwerzel

P E P L U M

Steve Reeves en Valérie Lagrange in Morgan il pirata

>>
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Interview

FILOSOFIE

W       at valt u op aan deze huidige coronacrisis?

“Wat mij als eerste opvalt is de enorme 

voorzichtigheid waarmee mensen praten over 

de coronacrisis en alles wat daarmee te maken 

heeft. Het accent ligt heel erg op: er is nu een 

ramp of noodsituatie, en we moeten met zijn 

allen de schouders eronder zetten om een ant-

woord te hebben. We moeten het nu niet heb-

ben over moeilijke onderwerpen en gevoelige 

aspecten. Het is nu zandzakken voor de deur 

om het zomaar te zeggen: vooral niet moeilijk 

doen. En dat vind ik als politiek-fi losoof een 

heel gevaarlijke tendens: waarom zouden we 

nu opeens onze overheden 100% vertrouwen, 

daar waar we dat anders meestal geneigd zijn 

niet te doen.”

Welke moeilijke onderwerpen bedoelt u?

“Type economie, duurzaamheid, milieu en pri-

vacy. Denk bijvoorbeeld aan apps die ons gaan 

waarschuwen wanneer we in de buurt zijn ge-

weest van iemand met het coronavirus. En de 

vraag rondom vrijwilligheid. Onze minister de 

Jonge van Volksgezondheid zegt: ‘‘zoiets werkt 

natuurlijk alleen wanneer de overgrote meer-

derheid het doet’’. Het scenario wat ik dan me-

teen voor me zie is: er is straks een overgrote 

meerderheid die deze app vrijwillig gebruikt en 

een minderheid die dat niet wil. Dan ontstaat 

een druk vanuit die meerderheid, vanuit de sa-

menleving als geheel, of vanuit de politiek op 

die minderheid om alsnog mee te gaan doen. 

Immers, daarmee reduceren we het gevaar op 

nieuwe uitbraken. Die logica snap ik heel goed. 

Aan de andere kant zullen een hoop anderen 

meteen zeggen: ‘‘nee, wij willen geen Chinese 

toestanden’’. Maar dan moet je ook open kun-

nen praten over de vervolgvraag: als het vrijwil-

lige karakter van het gebruik van een dergelijke 

app bepaalde gezondheidsrisico’s impliceert, 

moeten wij die gezondheidsrisico’s dan niet – 

ik zou bijna zeggen – omarmen?”

Hebben we ooit zoiets eerder meegemaakt?

“Ik denk dat het antwoord daarop altijd is: ja en 

nee. In Nederland hebben we vaker griepepi-

‘Sommige mensen zeggen: eerst de eco-
nomie weer aan de praat krijgen, daarna 
gaan we het hebben over klimaatmaatre-
gelen – waarom draaien we dit niet om?’

Evert van der Zweerde (1958) is als hoogleraar politieke fi losofi e 

verbonden aan de Radboud Universiteit. Welke vragen kunnen 

wij stellen bij deze huidige coronacrisis?

door: Michiel Schwerzel

gantische economische groei (Italiaans: il mi-

racolo economico). Deze periode wordt niet al-

leen gekenmerkt door economische en sociale 

ontwikkeling, die het land veranderde van een 

arm, agrarisch land in een stadse en industriële 

macht, maar ook door een periode van verande-

ring van genderrelaties. Er ontstonden nieuwe 

genderrelaties waarin de vrouw meer autono-

mie en macht kreeg dan voorheen – dit was 

in de jaren ’50 en ’60 overigens overal in de 

westerse wereld het geval. De peplum spreekt 

zich duidelijk uit tegen deze nieuwe genderrol 

van de vrouw. Film was hier een geschikt medi-

um voor deze boodschap, omdat het publiek in 

de bioscoop nog steeds overwegend mannelijk 

was. Een voorbeeld waarmee pepla conservatie-

ve genderrelaties propaganderen, is door een 

sterke vrouw te presenteren die op het eerste 

gezicht autonoom én deugdvol lijkt. Naarmate 

het verhaal vordert, brengt de peplum echter 

een geruststellendere boodschap over aan het 

(conservatieve) mannelijke publiek: vrouwelij-

ke kracht is gevaarlijk. De vrouw die eerst au-

tonoom en deugdvol leek is misschien wel een 

heks (kwade koningin of medusa …)  en daarom 

zelfs dodelijk (de femme fatale). Gelukkig werd 

de hoofdrol altijd gespeeld door een mannelijke 

spierbundel die de vrouw kon overwinnen en 

weer terug op haar plek kon zetten.

EN NU …? 

Het is natuurlijk makkelijk om een fi lmgenre 

te overanalyseren. Maar dat hoeft niet verkeerd 

te zijn. Het analyseren van een fi lm helpt de 

tijdgeest waarin een fi lm is geproduceerd te 

begrijpen. Daarnaast is een fi lm analyseren 

natuurlijk ook gewoon leuk om te doen. Als ik 

denk aan de superheldenfi lms die de afgelopen 

jaren zijn verschenen dan kan ik het niet laten 

om de parallellen te zien met de peplum. Ik 

ben benieuwd wat deze superheldenfi lms ons 

in de toekomst over onze tijd kunnen vertellen.

PEPLUMAANRADER

Hercules And The Haunted World: een makke-

lijke fi lm met prachtige belichting door regis-

seur Mario Bava.

Voorblad van het stripboek Hercules

>>
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‘Medici hebben ook de plicht om kritische vragen te blijven stellen bij ons gezond-
heidszorgstelsel’

ontkennen. Het is alsof we in een soort stand 

van eeuwige jeugd staan, zou je kunnen zeg-

gen. Dat komt terug in oorzakelijke analyses: 

mensen die aan het virus overlijden zijn over 

het algemeen ouderen, mensen met overge-

wicht of met andere klachten, ook longklachten. 

Wat daarin helemaal verdwijnt is de gedachte 

van domme pech: jij hebt nou eenmaal domme 

pech dat het virus jou om welke reden dan ook 

hard aanpakt. Op het moment dat het idee van 

domme pech – of pure mazzel als tegenhanger 

– verdwijnt, zit daar in feite de gedachte van to-

tale beheersing van die oorzaak-gevolg relatie 

achter. Dus de gedachte van maakbaarheid van 

het leven zelf.”

Wat wilt u medici of medisch studenten graag mee-

geven?

“Ik ben zelf geen medicus, dus ik zeg dit met 

voorzichtigheid. Ik kan mij voorstellen dat me-

dici de neiging hebben hun rol als burger los 

te koppelen van hun rol als medicus, door te 

zeggen: ‘‘nu moet ik mij als arts op mijn vak 

richten’’. Het is ook hartverwarmend om te 

zien hoe zorgverleners zich nu voor hun vak 

inzetten. Medici hebben echter ook de plicht 

om kritische vragen te blijven stellen bij ons 

gezondheidszorgstelsel. Door hun ervaring en 

expertise zijn zij in staat om inhoudelijk bij te 

dragen aan de discussie rondom het zorgstel-

sel. Net zo goed als een boer die inhoudelijk 

meer in te brengen heeft in de discussie over 

onze landbouwsector dan een willekeurige 

stadsbewoner. Ik denk dat je als (toekomstig) 

medicus niet al te bang moet zijn om je me-

dische ervaring in te brengen in de discussie.”

Evert van der Zweerde (1958) hoogleraar politieke fi losofi e.

‘Waarom doen wij alsof 800.000 doden 
ten gevolge van slechte luchtkwaliteit 

iets is waar we niets tegen kunnen doen, 
terwijl een virus dat over komt waaien 
uit Oost-Azië iets is waar we alles aan 

kunnen én moeten doen?’

demieën meegemaakt. Echter, nog nooit een 

virusepidemie van deze omvang terwijl we te-

gelijkertijd denken dat de medische zorg ieder 

mogelijk vuiltje uit de lucht kan halen.

Vroeger zou zo’n epidemie primair opgevat 

zijn als een natuurverschijnsel. Als iets wat je 

overkomt. Wij leven nu in een type samenle-

ving waarin we denken dat we de gezondheid 

van mensen volledig, of bijna volledig kunnen 

beheersen. Ik begrijp medici heel goed die zeg-

gen: ‘‘als wij een mensenleven kunnen redden 

door bepaalde dingen te doen dan moeten we 

dat doen, sterker nog, we hebben de eed van 

Hippocrates onderschreven dus we zijn zelfs 

moreel verplicht om dat te doen’’. Maar op het 

moment dat deze virusepidemie misschien wel 

twee jaar gaat duren, dan is de situatie op de 

kop gezet. Dan beheersen wij niet meer het vi-

rus, maar dan beheerst het virus ons. Dan is de 

zaak in feite omgedraaid.”

Waar ligt in deze coronacrisis de verantwoordelijk-

heid van de individuele burger?

“Voor een deel wordt deze bij de individuele 

burger gelegd, bijvoorbeeld in de vorm van af-

stand houden en binnen blijven. Ik denk dat de 

Nederlandse regering, in tegenstelling tot die 

van een heleboel andere landen, ook heel sterk 

op die lijn van eigen verantwoordelijkheid zit. 

Die individuele verantwoordelijkheid wil ik be-

slist niet ontkennen. Maar het gaat mij om de 

vraag wat maakt dat we dit defi niëren als een 

crisis waar we allemaal iets aan kunnen doen, 

moeten doen en waarbij dat ieders verantwoor-

delijkheid is. Terwijl het nog geen half jaar ge-

leden ging over de stikstofcrisis. Alsof dat iets 

is wat ons overkomt en waar niemand greep op 

heeft en die geen verantwoordelijkheid impli-

ceert. Terwijl de stikstofcrisis bij uitstek een ge-

volg is van menselijk handelen! Daarnaast was 

er een paar weken geleden in het nieuws dat er 

jaarlijks bijna 800.000 mensen in Europa ster-

ven aan de gevolgen van slechte luchtkwaliteit. 

Waarom doen wij alsof 800.000 doden iets is 

waar we niets tegen kunnen doen, terwijl een 

virus dat over komt waaien uit Oost-Azië iets 

is waar we alles aan kunnen én moeten doen? 

Ik vind dat wonderlijk. Of neem de KLM, die 

dreigt om te vallen en van de regering 2 miljard 

euro heeft gevraagd om overeind te kunnen 

blijven. Er ontstaat dan een logica die zegt dat 

wij KLM moeten helpen, omdat wij het moe-

ten hebben van de export. Wat is hier de logica? 

Eerst de KLM weer op poten, daarna gaan we 

praten over een mogelijke reductie van de lucht-

vaart. Terwijl je ook zou kunnen zeggen dat dit 

het moment is om het over een kleinere KLM 

te gaan hebben. Ik ben er, echter, bang voor dat 

straks gezegd gaat worden: eerst de economie 

maar eens aan de praat krijgen en daarna gaan 

we het weer hebben over klimaatmaatregelen. 

Waarom draaien we dat niet om? Het is niet zo 

dat ik een bepaalde agenda wil pushen, maar 

wel vast wil stellen dat er blijkbaar meteen een 

soort selectie plaatsvindt van: dit zijn de dingen 

waar we het over hebben en dit zijn de dingen 

waar we het niet over hebben.”

Hoe gaan wij tijdens deze coronacrisis om met ster-

felijkheid en de dood?

“Tijdens deze crisis zie je de grens aan de eeu-

wige jeugd. Je ziet de kwetsbaarheid en sterfe-

lijkheid  van het menselijk lichaam. Tegelijker-

tijd zie je dat wij deze sterfelijkheid structureel 

Interview afgenomen op 9 april 2020.
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Medisch artikel

Wat maakt oudere bevolkingsgroep dan zoveel anders 

dan de jongere generaties? Het gaat erom dat ouderen 

vaak meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Ze volgen 

niet meer het ideale geneeskundige boekje. De aandoe-

ningen hebben invloed op elkaar en in combinatie met 

polyfarmacie wordt het nog lastiger om symptomen te 

onderscheiden en aandoeningen te diagnosticeren. In 

het ziekenhuis liggen veel ouderen en vaak moeten zij 

langer in het ziekenhuis blijven dan een jongere patiënt. 

Wat de ouderen ook onderscheidend maakt, zijn ande-

re prevalenties van ziektebeelden. Wat we hiermee be-

doelen, is dat bepaalde aandoeningen meer op hogere 

leeftijd voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn talrijk, in 

dit artikel gaan we verder in op  (Alzheimer) dementie. 

Dementie

Alzheimer dementie is een ziektebeeld dat de laatste ja-

ren steeds meer wordt gediagnosticeerd. De huidige in-

cidentie is 114.000 personen (zie fi guur 1)  die het aantal 

nieuwe gevallen dementie laat zien.2 De voorspellingen 

zijn dat dit aantal steeds meer zal stijgen.  De verwach-

tingen zijn dat 1 op de 5 ouderen dementie zal krijgen.3

Dementie staat bekend om geheugenverlies, echter is 

dit niet het enige symptoom. De dagelijkse handelin-

gen worden steeds moeilijker, het wordt lastiger zaken 

te plannen, de persoon zal zich vaker uit sociale activi-

teiten terugtrekken en raakt steeds zijn spullen kwijt. 

Echter de grootste verandering is voor de familie de ver-

andering  in het gedrag en karakter van hun dierbare. 

De dierbare wordt achterdochtiger, depressief, angstig 

of juist emotieloos. 

Het is belangrijk als dokter de verschillen tussen ouder-

domsvergeetachtigheid en dementie te herkennen. Bij 

ouderdomsvergeetachtigheid ontstaan geen problemen 

in het dagelijks functioneren, bij dementie wel. Om-

dat de ziekte in maanden tot jaren sluipend toeneemt, 

wordt de diagnose vaak laat gesteld. 

Ziekte van Alzheimer

Dementie is een complex ziektebeeld, we weten er nog 

zo weinig van af en dat maakt het lastig. Dementie 

kent verschillende vormen en oorzaken, waaronder de 

Ziekte van Alzheimer. Er zijn verschillende theorieën 

achter het mechanisme van Alzheimer: de samenklon-

tering van amyloid tussen de zenuwcellen in de herse-

nen, tau-eiwitkluwen, gliacellen, beschadigigen van de 

bloed-hersenbarriere en te lage acetylcholine spiegels. 

Deze afwijkingen maken het vervoer van signalen en 

voedingsstoff en in de hersenen moeilijk. Er is nog veel 

onduidelijkheid, daarom zal het vinden van een medi-

cijn nog jaren op zich laten wachten. 

Diagnostiek

De eerste stap in het diagnostische proces is de huisarts. 

De huisarts kijkt of lichamelijk oorzaken aanwezig zijn 

voor de vergeetachtigheid. Oorzaken kunnen zijn; me-

dicatie gebruik, vitaminetekorten, hormoonstoornissen 

of een depressie. Als het vermoeden op dementie blijft 

dan kan een MMSE test worden gedaan. 

Vaak zijn deze gesprekken samen met de partner of fa-

milielid, de heteroanamnese. De naaste kan beter op-

merken of er problemen zijn met geheugen, taal en of 

veranderingen in het gedrag. Uiteindelijk wordt de pa-

tiënt doorverwezen naar de geheugenpoli of de afdeling 

neurologie. Een neuropsychologisch onderzoek wordt 

verricht om de diagnose dementie te bevestigen. Aan-

vullend onderzoek bestaat uit MRI- en PET-scans van 

het brein en het bepalen van amyloide en tau-eiwitten 

in liquor. 

Behandeling

Op dit moment is geen behandeling beschikbaar voor 

Alzheimer. De diagnose is belangrijk voor het hebben 

van recht op hulp en ondersteuning. Er is een medicijn 

die de symptomen van Alzheimer wat kan verminde-

ren, rivastigmine pleisters. Het is een cholinesterase-

remmer. Cholinesterase is een enzym dat acetylcholine 

afbreekt in het brein. De theorie is dat in Alzheimer 

de acetylcholine spiegels te laag zijn. Het enzym wordt 

door dit medicijn juist geremd en hierdoor wordt ace-

tylcholine minder afgebroken. Het middel heeft een 

bescheiden eff ect; het geheugen wordt niet beter, maar 

de achteruitgang wordt vertraagt. Medicatie zoals galan-

tamine en donepezil zijn ook twee dementie-gerelateer-

de medicatie en werken op in op hetzelfde principe als 

rivastigmine.4

Maatschappelijke gevolgen

Als laatste wat belangrijk is niet te vergeten, is de psy-

chologische impact op de partner en familieleden. De 

patiënt zelf zal uiteindelijk niet meer doorhebben wat 

met haar of hem zal gebeuren. Maar de partner zal 

steeds meer zorg op zich moeten nemen. Daarom is 

het verstandig om thuiszorg of andere verpleeghulp aan 

te bieden. Daarnaast kan dagopvang voor dementeren 

een manier zijn om activiteiten te bieden, maar ook de 

partner te ontlasten. De dementieklachten zullen met 

de jaren alleen maar toenemen en uiteindelijk zal het 

onvermijdelijk zijn deze patiënten te moeten opnemen 

in een verzorgingstehuis. De toename van demente-

renden in verzorgingstehuizen geeft ook daar een hoge 

druk. Deze patiënten zitten vaak op gesloten afdelingen 

en hebben meer zorg nodig. We kunnen er niet aan 

ontkomen dat we meer geld en tijd in de ouderenzorg 

moeten stoppen. 

Referenties:
1.https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/
opleiding- dokters- op- de-schop- elke-toekomsti-
ge-arts-moet-ervaring-in-de-ouderenzorg-opdoen~b-
2def47f/ 
2.https://www.volksgezondheidenzorg.info/on-
derwerp/dementie/cijfers-context/huidige-situa-
tie#node-nieuwe-gevallen-dementie-huisartsenprak-
tijk-naar-leeftijd-en-geslacht 
3 . h t t p s : / / w w w . r i v m . n l / b i b l i o t h e e k / r a p p o r -
ten/270502001.pdf )
4.https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/diag-
nose-en-behandeling/medicijnen  & FK

door: Valentina Kouwenberg

Dementie
Ziektes van de toekomst

Het zal ons niet ontgaan zijn dat de samenleving in Nederland gemiddeld steeds ouder wordt. (We-

reldbank) Met de huidige levensverwachting van 81 jaar en het steeds later en minder krijgen van 

kinderen zal de bevolking steeds meer vergrijzen. De samenstelling van onze samenleving verandert 

en deze verandering heeft invloed op welke zorg geleverd moet worden in ziekenhuizen, verpleeg-

huizen en de thuiszorg. Zodoende speelt de vergrijzing ook een belangrijke rol in het onlangs gepre-

senteerde nieuwe raamplan met hierin de nieuwe opleidingseisen voor de dokters van de toekomst. 

De gezondheidszorg zal ingedeeld moet worden rond de grootste groep van patiënten: ‘de oudere 

patiënt’.1

Figuur 1
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Interview

ARTS EN SOCIAL MEDIA

Michael van Balken: 
offl  ine en online uroloog

door: Anna de Ruiter
foto: Michael van Balken

Michael van Balken is sinds 2003 uroloog en sinds ze-

ven jaar ook opleider in Rijnstate Arnhem. Met 590 vol-

gers op Instagram en meer dan 5000 op Twitter, is Van 

Balken daarnaast erg actief en bekend op het internet. 

Zichtbaarheid en online congressen

“Naast het inhoudelijk aspect van mijn werk, vind ik het 

contact met patiënten erg belangrijk. Zorgen dat patiën-

ten weten wat er gaat gebeuren en de uitleg begrijpen, 

vind ik een belangrijk item. Daarbij ben ik bijvoorbeeld 

erg veel bezig met laaggeletterdheid. Maar ook aan ‘de 

voorkant’, de meer zichtbare kant, vind ik het leuk om 

informatie te delen en zichtbaarheid voor de urologie te 

creëren. In eerste instantie ben ik begonnen op Twitter, 

toen dat in 2010 startte, maar inmiddels ben ik ook actief 

op Facebook en Instagram. Op Twitter begon het voor-

al als mogelijkheid om congressen te volgen op afstand 

en onderling contact te hebben met andere zorgprofes-

sionals. Inmiddels is Twitter daarbij niet meer weg te 

denken en heeft ieder congres haar eigen #hashtag en 

wordt de onlineactiviteit fanatiek bijgehouden. Ook heb 

ik zo via Twitter nieuwe mensen leren kennen en zo 

artikelen geschreven met collega’s die ik anders nooit 

had ontmoet. Dat is de mooie kant van social media.”

Ken je doelgroep

“Om social media goed te kunnen gebruiken, is het be-

langrijk dat je weet wat je doelgroep is, en waar deze 

groep het meest te vinden is. Twitter is het meest ‘me-

disch’, in de zin dat er onderling door artsen veel infor-

matie gedeeld wordt. Daarnaast is Twitter vrij frivool, er 

worden ook veel grappen gemaakt en je kan er je eigen 

twist aan geven. LinkedIn is daarentegen weer heel za-

kelijk en wordt puur gebruikt voor het delen van ‘droge 

informatie’ en werk gerelateerde zaken. Mijn doelgroep 

is wat ouder en gebruikt vooral Facebook, terwijl de jon-

geren van tegenwoordig daar juist van weg rennen. In-

stagram, (Insta, ik mag van mijn zoons geen Instagram 

zeggen) is alleen foto’s en wordt vooral veel voor per-

soonlijke verhalen gebruikt. Daarom is het belangrijk 

om te bepalen wat je wilt bereiken met social media en 

daar dan vervolgens het juiste platform voor te kiezen.”

Balans werk en privé 

“Online is overal te zien dat ik uroloog ben, ik heb geen 

apart privéaccount. Juist omdat ik graag de interactie 

opzoek en in contact wil komen met mijn doelgroep, 

ontkom ik er niet aan om ook meer van mijzelf te laten 

zien. Zo heb ik drie zoons, dat is geen geheim, maar het 

is pas vrij recent dat ik meer over hen deel online. Daar-

voor was het zoon 1, 2 en 3, nu zijn zij zelf ook actief op 

Instagram en vinden ze het goed om bij naam genoemd 

te worden. Wel is daar opnieuw een verschil te zien in 

platform: op Twitter ben ik meer medisch-inhoudelijk 

actief en deel ik weinig over mijn privéleven.”

Gevaren en professionaliteit

In de geneeskundeopleiding wordt de laatste jaren meer 

aandacht gegeven aan het gebruik van social media, ook 

om de mogelijke risico’s hiervan te bespreken. Van Bal-

ken geeft zelf ook workshops aan arts-assistenten en ge-

neeskundestudenten om hierover te discussiëren. 

Recent kwam een Amerikaanse studie in het nieuws, 

dat onderzoek had gedaan naar de social media profi e-

len van vaatchirurgen in opleiding. Daar kwam vervol-

gens veel ophef over, omdat deze studie bikinifoto’s en 

foto’s met zichtbare alcoholische dranken als ‘ongepast’ 

bestempelde. Een tegenreactie onder de #MedBikini 

volgde, waar artsen foto’s van zichzelf deelden op Twit-

ter. Ook over de risico’s van het delen van patiëntenver-

halen is al veel geschreven. Van Balken heeft deze en 

andere discussies ook voorbij zien komen, hoe ziet hij 

de risico’s van social media?

“Ik denk dat het belangrijk is om altijd te realiseren dat 

online content niet makkelijk verwijderd kan worden. 

Daarom moet je altijd goed nadenken voordat je iets 

plaatst en collega’s erop wijzen als er fouten gemaakt 

worden. Ook moet je ervan bewust zijn dat je onderdeel 

bent van een groter geheel, zoals ik onderdeel van de 

vakgroep urologie ben en werkzaam in het Rijnstate. 

Omdat ik zo open en toegankelijk aanwezig ben op soci-

al media, houd ik daar rekening mee als ik een persoon-

lijke foto’s plaats. Wat je privé doet mag je natuurlijk 

zelf weten, maar het is dan misschien een goed idee om 

voor echte privé foto’s een afgeschermd account aan te 

maken.”

Tips and tricks

Wat zijn goede en leuke accounts om te volgen en heeft 

Van Balken nog tips om goed om te gaan met social me-

dia als (toekomstig) arts?

“Vooral op Twitter zijn er verschillende interessante ac-

counts die medisch-inhoudelijk goed zijn om te volgen. 

Bekende voorbeelden zijn Bertho Nieboer (@Dokter-

Bertho), gynaecoloog en hoofd-redacteur Medisch Con-

tact en Sander de Hosson (@shossontwits), longarts 

met veel aandacht voor palliatieve zorg. Maar ook Gert 

van Dijk (@Gert_van_Dijk), medisch ethicus en Dees 

(@caseofdees), borstkankeractivist die zelf borstkanker 

heeft gehad en zich inzet voor patiëntenbelangen, zijn 

goed om te volgen en geven inzicht vanaf de andere 

kant van de zorg.” 

”Mijn tip voor (toekomstig) artsen zou zijn: gewoon 

doen. Misschien ga je af en toe op je neus, als je maar 

bij ieder bericht eerst bedenkt: ‘’Vind ik het erg als mijn 

moeder dit ziet en kan ik dit ook hardop zeggen in een 

volle trein?’’. Als dat allebei geen probleem is, kan er 

niet zoveel misgaan.”

Social media is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Met Facebook, Insta-

gram, Twitter, TikTok en LinkedIn wordt ons online leven steeds drukker en belangrij-

ker. Ook in de geneeskunde wordt social media meer gebruikt, vrijwel ieder ziekenhuis 

is online te vinden en kan ook digitaal benaderd worden via Facebook of Twitter. Dat 

social media ook onder artsen populair is, zal geen verrassing zijn. Maar er zijn ook 

verschillende artsen die social media actief gebruiken om bijvoorbeeld patiënten te in-

formeren of meer aandacht te vragen voor hun vakgebied. Zo is er op Twitter een grote 

medische community die actief is onder #MedTwitter. Hoe pak je dit aan, en hoe zit 

het met de balans tussen werk en privé? Tijd voor een interview met offl  ine én online 

uroloog: Michael van Balken.

dr. Michael van Balken, uroloog
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Valentina Kouwenberg (22), cogroep 11

Nadat de universiteit dichtging, ben ik teruggegaan naar 

mijn gezin in Breda. Achter dit bureau heb ik mijn tijd 

doorgebracht tijdens de coronaperiode. Ik ben begonnen 

met mijn wetenschappelijk stage op de afdeling Radiologie 

en Neurochirurgie. De werkplek heeft vele voordelen: in ons 

huis hebben we een aparte kamer met de computers en prin-

ters waardoor ik geconcentreerd kan werken. Er is een airco, 

erg fijn voor de zomer! Plus heb ik nog wat groen uitzicht 

van onze tuin en met een tweede monitor werd alles net wat 

sneller. Het nadeel is dat het steeds thuis zitten zwaar was in 

de zomer. Mijn gehele gezin ging op vakantie en dat maakte 

het huis wel leeg en erg stil. Gelukkig start alles weer in 

september! 

Nikolaj Baranov (23), cogroep 228

Sinds COVID-19 gestart met een tweede we-

tenschappelijke stage op de afdeling Gynae-

cologie en Obstetrie. Op mijn werkplek heb 

ik alles wat ik nodig heb om aan mijn stage 

te kunnen werken. En zoals je kan zien ook 

genoeg boeken om te lezen. Een minpuntje 

is dat de kamer zich aan de zonzijde bevindt. 

Dus het was nogal warm deze zomer.. Het 

bureaublad staat net ietsje te laag, maar ik 

ben steeds te lui geweest om het omhoog te 

schroeven (want dat kan).

Merel Opdam (24), cogroep 210

Op deze werkplek ben ik bezig aan mijn 

tweede wetenschappelijke stage, waar ik mee 

gestart ben tijdens de Coronacrisis. Inmid-

dels kan ik ook een of twee dagen per week 

naar mijn stageplek toe. 

Pluspunten van deze plek zijn mijn eigen 

koffie, toch net wat langer uitslapen dan voor 

de coronacrisis en een pauze wandelingetje 

in park Brakkenstein bij mij naast de deur.

Nadelen zijn: een niet heel comfortabele 

keuken stoel (prima voor eventjes, maar toch 

wat minder na 7 uur werken), mijn koffie die 

nu wel heel snel opgaat en de afleiding die 

er thuis meer is dan op een ‘echte’ werkplek 

(even afwassen, stofzuigen of de was doen is 

snel gedaan). 

Michiel Schwerzel (22), cogroep 9

Tijdens de coronacrisis zijn mijn computer en 

ik dichter naar elkaar toe gegroeid. De afge-

lopen maanden heb ik namelijk gewerkt aan 

een (volledig online) wetenschappelijke stage 

bij de afdeling kindergeneeskunde. De voor-

delen van mijn werkplek: het Goffertpark en 

de keuken waren dichtbij. Aan wandelingen 

en eten dus geen gebrek. Nadelen: de keuken 

was wel héél dichtbij. Ik bleef maar eten.

Anna de Ruiter (25), cogroep 213

Aan deze tafel heb ik mijn wetenschapsstage 

afgerond. Het voordeel van mijn werkplek 

is dat ik genoeg ruimte heb en alles bij de 

hand is, ik zat letterlijk naast mijn keuken 

met koffie-apparaat. Een nadeel is dat ik geen 

bureaustoel had, en mijn houten IKEA stoel 

op een gegeven moment toch niet meer zo 

comfortabel zat. Daardoor heb ik veel 

(mini-)pauzes genomen om even de benen 

te strekken, al was dat niet altijd even handig 

voor mijn planning..

  Cettela Slootmans (25), cogroep 224

Sinds maart ben ik weer thuis in de Achter-

hoek. Hier heb ik deze werkplek waar ik o.a. 

kan werken aan mijn tweede wetenschappe-

lijke stage naar chyluslekkage. Ook werkte ik 

bij het Slingelandziekenhuis aan een project 

naar monitoren op afstand (Sensing Clinic). 

Het grote pluspunt van deze werkplek is dat 

deze ‘thuis-thuis’ is, waar het wonen in het 

buitengebied de afgelopen maanden extra 

genieten was. Een nadeel? De kat vindt mijn 

laptop ideaal om op te slapen en de stoel een 

mooie krabpaal…

Waar werkt onze redactie? 
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Recensie

Column

This is going to hurt

‘This is going to hurt’ is een dagboek van 

Kay Adam, een jonge NHS doctor. Het is een 

verzameling van gebeurtenissen in zijn me-

dische opleiding tussen 2004 en 2010 in het 

Verenigd Koninkrijk. 

Het boek begint met situaties die deze dok-

ter heeft meegemaakt. Ze zijn echt grappig 

verteld en soms moet je je lach inhouden, 

omdat anders mensen je raar aankijken als 

je in de trein leest. Echter de titel wil toch een 

hele andere boodschap meegeven dan deze 

hilarische verhaaltjes. 

Achter de gebeurtenissen van de patiënten 

schuilen drama en de zorgen en angsten die 

patiënten vaak hebben. Als arts moet je elke 

dag dealen met zorgen en problemen van patiënten en niet alles is 

op te lossen. Met de humor die in dit boek wordt gebruikt, worden 

de meeste vervelende situaties luchtig gemaakt. Kay Adam krijgt het 

steeds moeilijker om zijn opleiding voor te zetten ondanks zijn inte-

resses door alle situatie die hij mee maakt. 

Dit boek heeft me zeker aan het denken gezet, want het niet altijd 

makkelijk hebben, zal wel een gedeelte van je beroep zijn. Hier wordt 

humor gebruikt om gebeurtenissen te verwerken en te relativeren. Ik 

denk dat het belangrijk is dat iedere dokter voor zichzelf de manier 

vindt om alles wat we gaan meemaken een plekje te geven. Uiteinde-

lijk blijven ook dokters mensen. 

door: Valentina Kouwenberg

De laatste

Een tikkeltje weemoedig schrijf ik deze column. In de vorige editie 

schreef ik over corona en hoe deze pandemie misschien wel het begin 

is van een nieuw tijdperk. Tegelijkertijd gaat het leven ‘gewoon’ door 

en is het ineens al september. Gek hoe dit jaar de tijd gevoelsmatig stil 

lijkt te staan, maar ook voorbij vliegt. En dus is het ook voor mij ineens 

tijd om af te studeren. Uiteraard niet zoals ik me dat had voorgesteld: 

de eed afleggen in bijzijn van familie en vrienden in een grote zaal met 

daarna een groot feest. In plaats daarvan is de officiële uitreiking voor-

lopig uitgesteld en zal ik mijn diploma digitaal ontvangen. Begrijpelijk, 

maar wel jammer.

Hoe vaak in het leven ben je ervan bewust dat iets ‘de laatste’ is? Bij 

belangrijke dingen weet je dat vaak wel: een laatste schooldag, de laatste 

werkdag, de laatste deadline voor het afstuderen. Toch zijn er ook mo-

menten die je pas achteraf als ‘de laatste’ kan bestempelen. De laatste 

keer dat je met je ouders op vakantie ging, de laatste keer je favoriete 

toetje voordat deze uit het assortiment verdwijnt, de laatste keer dat je 

jezelf moet legitimeren in de supermarkt.

Daarom ga ik genieten van mijn laatste momenten als coassistent. 

De laatste keer uitleggen aan een patiënt wat een ‘coassistent’ eigen-

lijk is, de laatste keer de telefoon opnemen voor een specialist en op 

Max-Verstappen-tempo ratelen: ‘’Telefoon voor specialist X, u speekt 

met coassistent Anna de Ruiter, kan ik wat doorgeven’’, om vervolgens 

in paniek de even snel pratende specialist aan de andere kant probe-

ren bij te houden door alles op een te klein papiertje te krabbelen. De 

laatste keer achter de arts-assistent aanrennen die je alweer uit het oog 

bent verloren en de laatste keer met de andere coassistenten ervaringen 

delen in de cokamer. 

De coschappen zijn voorbij gevlogen en het is tijd voor de volgende 

stap. Het tijdperk van coassistent gaat over in het tijdperk van arts-assis-

tent, wat gepaard zal gaan met veel ‘eerste-keren’. Zo weet ik nu al dat 

ik de eerste weken nog steevast mezelf zal voorstellen als coassistent, 

terwijl ik dan ineens zelf een coassistent heb om te begeleiden. Ik vind 

het spannend, ben eigenlijk bloednerveus. Toch vertrouw ik erop dat 

het goed gaat komen en ga ik mijn best doen iedere patiënt zo goed 

mogelijk te helpen. 

Dat beloof ik, zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

Anna de Ruiter
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A D V E R T E N T I E C O L U M N

Dit betreft een casus vanuit de participatie-

wet. Deze kent een artikel dat gaat over 

bijzondere bijstand. In geval van een minimum 

inkomen kan iemand in aanmerking komen 

voor bijzondere bijstand als er sprake is van 

extra kosten vanuit medische noodzaak en er 

geen voorliggende voorzieningen zijn.

Het betreft een mevrouw van 66 jaar, die sinds 

1984 incontinent is voor urine en faeces. Bij 

de geboorte van een 11 pond zware baby (dood-

geboren) is er een totaalruptuur ontstaan met 

nare gevolgen. Er is geen behandeling moge-

lijk gebleken om deze incontinentie te stoppen. 

Mevrouw geeft aan dat er onvoldoende opvang-

mogelijkheid is met luiers en dat haar kinderen 

haar en haar bed geregeld moeten verschonen. 

Men claimt veel extra kosten. Ze moet dage-

lijks in bad. Er is snel slijten van beddengoed 

en kleding door extra wasbeurten. Er zijn extra 

energiekosten en extra waterkosten. Er worden 

zelfs jaarrekeningen aangeleverd, waaruit blijkt 

dat de rekeningen hoger zijn dan wat Nibud 

berekend heeft voor een alleenstaande vrouw. 

Na de inwerkingtreding van de AAW (Algeme-

ne Arbeidsongeschiktheidswet, red.) in 1976 

werd over voorzieningen door de toenmalige 

GMD (Gemeenschappelijk Medische Dienst, 

red.) geadviseerd. De discussies gingen over 

hoogte van de extra kosten. Wat neem je mee 

en wat niet? Uiteindelijk werd besloten hier 

een vergoedingenlijst voor in het leven te roe-

pen waarin een redelijke vergoeding voor de 

gemaakte extra kosten in werd opgenomen. 

Om steeds weer een ingewikkelde berekening 

en discussie over wat wel en wat niet meegeno-

men wordt in de berekening voor te zijn. Deze 

lijst wordt jaarlijks geïndexeerd en nog steeds 

gebruikt.

Raadplegen van de lijst leert dat ze in aanmer-

king komt voor een bedrag van 379 euro op 

jaarbasis. Dit is dan ook het bedrag dat aan 

de gemeente geadviseerd wordt. Men is het 

hier niet mee eens. Voor bezwaar wordt men 

naar de gemeente verwezen. Een bezwaar- en 

beroepsprocedure is namelijk alleen mogelijk 

tegen een besluit. 

Dit was het laatste stukje namens Argonaut

EXTRA KOSTEN
Door Linda ten Hove, 

verzekeringsarts

VAN DE KO-RAADVOORZITTER

Visite op de afdeling neurologie

We betreden de kamer van een man van begin veertig die 

half gebogen in zijn stoel ligt. Zijn hoofd rust op een kussen 

en zijn arm ligt er in een vreemde hoek bij. Diagnose: 

een doorgegroeide tumor in de plexus brachialis. Beleid: 

abstinerend/palliatief.

‘In deze houding heeft hij de minste pijn,’ verklaart zijn 

snikkende vrouw. Zelf praat hij niet veel; ik hoor hem alleen 

maar kreunen. 

De AIOS zegt wat ik denk: ‘uw man heeft meer pijnstilling 

nodig. Daarvoor moeten we de Anesthesiologie erbij vragen. 

Dit zijn doseringen waar ik nog nooit mee heb gewerkt.’ 

Daarop begint de echtgenote alleen maar harder te snikken. 

Euthanasie komt ter sprake. Dat willen ze niet; patiënt 

en zijn vrouw zijn streng gelovig en willen dat alles op de 

normale manier verloopt, ook in het geval dat dit nog weken 

zo aanhoudt.

Met tranende ogen staart de vrouw naar haar echtgenoot. 

‘Zo hebben we dat vanaf het begin al afgesproken.’ Na 

een ondraaglijk lange stilte voegt ze er fl uisterend aan 

toe: ‘maar… als jullie hem nou per ongeluk te veel morfi ne 

geven… dan zou ik dat niet erg vinden.’

Ik merk dat ik mijn adem inhoud terwijl ik deze woorden 

op me in laat werken. Vraagt ze ons nou om een strafbaar 

feit te plegen? Ik denk aan het verhaal van de huisarts die 

zelfmoord pleegde nadat hij door een soortgelijke situatie 

uit zijn ambt was gezet. Nee, besef ik me, daar is ze zich niet 

van bewust. Deze vrouw vraagt ons de verantwoordelijkheid 

te nemen voor iets waarvan zij het niet kan en wil nemen. 

Emoties spelen een belangrijke rol in het nemen van 

beslissingen. In beperkte mate werkt dat positief, in 

overmaat negatief. Van medici wordt verwacht dat ze 

rationeel blijven in het nemen van beslissingen. In deze 

situatie zou je kunnen denken dat euthanasie de meest 

barmhartige optie is, echter staat dat haaks op de wens van 

de patiënt. Als dokter hoor je dan een compromis te sluiten 

en dat is niet altijd even makkelijk. De man in dit verhaal 

heeft het uiteindelijk moeten doen met palliatieve sedatie in 

“normale” doseringen. 

Bart van der Leer 

Voorzitter Ko-raad

Voorzitter

Penningmeester 
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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:
Op brightspace vind je een � lmpje waarin 
wordt ingegaan op de nieuwe situatie 
rondom de aankomende coschappen 
m.b.t. COVID-19 en gezondheidsklachten.

Onze ALV’s zullen voortaan op de derde 
maandag van het blok plaatsvinden.

De co-huizen kunnen vanaf september 

weer gebruikt worden mits studenten zich 
aan de nationaal en regionaal geldende 
coronamaatregelen houden.
NIEUW: smartphrases. Op onze website 
vind je een aantal smartphrases die 
kunnen helpen met het structureren van 
je notities!

AGENDA
Het is nog onduidelijk wanneer onze activiteiten weer kunnen 

plaatsvinden. Wij zullen tijdig communiceren wanneer onze activi-

teiten weer doorgang vinden!

Facebook:  www.facebook.com/koraadNijmegen 

Website:   www.ko-raad.nl

E-mailadres:  koraad.rha@radboudumc.nl
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juni 2020
Karin Beckers
Renske Berendsen
Liza Hamstra
Stefan Hogers
Julia Jansen
Demi Kellenaers
Suzie Kuipers
Linde Poort
Lassima Reijnen
Levi Romonesco
Stef Schoenmakers
Anouk Schuurmans
Rebecca Slabbekoorn
Vera Straten
Michiel Vlaming
Bart de Vries
Hanneke van Weert
Mara Wiegerinck
Yvonne Wimper

augustus 2020
Ferhat Beyaz
Luuk Drager
Lianne Giezenaar
Frank de Graaf

Elmar ‘t Hart
Tom ten Have
Anna Heming
Jonathan Huising
Jasmijn Jagt
Emma Kooistra
Iris Koomen
Loraine Lambrechts
Nhu Le
Sterre Leenen
Esther de Leijer
Theresa Leow
Anne Molema
Lotte van Oosterhout
Eva Pranger
Lex van Son
Janneke Verhoeven
Damian Visser
Max Wouterlood

Hoe hebben 

coassistenten 

de coronacrisis 

doorgemaakt? We vragen 

het hun. En zijn er ook 

andere dingen die je kunt 

doen na je opleiding? 

Net lid-af Merel Opdam 

zal geïnterviewd worden 

over haar promotietraject. 

Tevens zullen ditmaal 

meerdere artikelen over 

medische onderwerpen 

aan bod: longbloedingen 

na temperatuur onder 

nul, psychiatrie en de 

feminisering van de 

gezondheidszorg. 

Status Co zoekt bestuurslid en 
redactieleden

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. 
Vanwege afstuderen, zijn wij op zoek naar:

- Secretaris; als secretaris ben je verantwoordelijk voor de interne 
en externe communicatie (mail + post), het notuleren van 
vergaderingen, en het bijhouden van de verzendlijst en het digitale 
archief.

- Redactieleden; als redactielid schrijf je artikelen, neem je interviews 
af, neem je deel aan redactievergaderingen. 


