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Lieve coassistent, 

Met veel trots mag ik dit jaar over je schrijven, 

Want de coperikelen van 2020 gingen mij aan den lijve. 

Boort die vleermuis in Wuhan je tropencoschap door je neus, 

Heb je in je coschappen opeens geen keus.  

Zegt Rutte blijf maar thuis, 

En is nergens in den lande feestgedruis. 

Je coschappen werden noodgedwongen gepauzeerd,

Honderd sollicitatiebrieven voor een GGD-klus later heeft men je kunnen 

nog steeds niet gewaardeerd. 

De optelsom bij Ome DUO heeft je extra gefrustreerd. 

Maar de uni zegt je:  ‘dat zie je helemaal verkeerd!’

Ach ja, over een jaar ben je vast wel afgestudeerd… 

Zit je in deze fase eindelijk in je appartement in Sterrenbosch, 

Verlang je opeens naar een gezamenlijke keuken inclusief lopende 

bananentros. 

Want in je eigen appartement voel je je opeens zo klein,

Wat waren die paar vierkante meter met tien huisgenoten toch fi jn.  

Ging de titel coassistent aan vele faculteiten niet verloren, 

Begonnen jullie in september weer van voren.  

in de tussentijd was er sprake van wetenschappelijke infl atie, 

En werden e-learnings een prestatie. 

Denk je al met nostalgie terug aan de peperdure kantine van Vermaat? 

Of voor college stiekem samen langs het koffi ezetapparaat? 

En de uren in de medische bieb met zo velen…  

Och wat was het heerlijk om die stilte te mogen delen. 

Sinds enkele maanden mogen jullie weer doen waar jullie zo voor leven:

Jullie energie aan het welzijn van patiënten geven. 

Hopelijk is dit niet voor even. 

Maar dit jaar was vast niet alleen maar kommer en kwel. 

Je bent nu vast de beste in een gezelschapsspel. 

Volgend jaar zeggen jullie met carnaval nog geen alaaf. 

Maar zijn jullie hopelijk wèl samen bij college en de aesculaaf. 

Lieve groet,

Sint en Piet

 Wo o rd  va n  d e  vo o r z i t t e r     
Cettela Slootmans
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Lars Gallée, cogroep 224 

Functie: Coördinerend Corona Verpleegkundige 

Locatie: Het Schild, Wolfheze 

Periode: april t/m augustus 2020
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In de fase van basisarts naar arts in opleiding, kan je alle steun en gedegen advies

gebruiken. Dan helpt het om met professionals en collegae te praten die met je

meedenken. Samen ontwikkelen we een visie op een voor jou ideale

specialisatierichting. Daarnaast zorgt ons maandelijks onderwijsprogramma en

coaching ervoor dat je inhoudelijk en mentaal goed bent voorbereid op het uitdagende

vak als arts.

Het ANIOS+ programma is een dynamisch onderwijs- en persoonlijk

ontwikkelingsprogramma in combinatie met een arts-assistentschap, bedoeld voor

artsen die zich op een specialisatie buiten het ziekenhuis willen richten, waaronder ook

huisartsgeneeskunde. Samen werken we toe naar een opleidingsplaats.

LEREND WERKEN EN
AL WERKEND LEREN . . . . ?

MELD JE AAN VOOR ONS AN IOS +
PROGRAMMA !

Wil je meer weten wat het ANIOS+ programma
concreet voor jou kan betekenen?
Neem dan contact met ons op!

Dr. Arno Breeman, MD | Programmamanager ANIOS+

06-1346 1817 | a.breeman@locumconsult.nl | www.locumconsult.nl

Cettela Slootmans

Lars Gallée



Jorian Leerling, cogroep 9

Functie:  Coördinatie van het 

voedingsproject

Locatie: Het Schild, Wolfheze 

Periode: april t/m juli 2020
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Jorian Leerling
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Hoe is zij begonnen en hoe gaat het nu?

Wat doe je op het moment?

“We zijn net begonnen met een klinische trial, waar-

bij we kijken naar het beloop van infecties bij reu-

mapatiënten die in de ene arm doorgaan met immuun-

modulerende medicatie en in de andere arm daarmee 

tijdelijk stoppen. We willen 2000 mensen includeren. 

Logistiek is dat best veel werk. Ik moet in ieder 

geval zorgen dat er genoeg enveloppen zijn en print-

papier. We hebben een lijst van patiënten die onder 

behandeling zijn. En die sturen wij dan een brief 

en bellen wij na om te informeren of er vragen zijn 

en of patiënten mee willen doen. Dat zijn in totaal 

5000 patiënten. Gelukkig hoef ik dit niet allemaal 

zelf te doen, dat doen de studentassistenten, dus 

dat is heel fi jn. Het is wel coronatijd, dus we doen 

veel vanuit huis. Er zijn geen fysieke consulten, 

alles kan via telefoon of via e-mail. Verder ben ik 

een interviewstudie nog aan het afronden. En ik ben 

bezig met nog een ander onderzoek: een case-con-

trol study naar risicofactoren op ernstige CO-

VID-19 bij patiënten met reumatische aandoeningen.” 

En hoe ben je in dat promotietraject verzeild geraakt? 

“Omdat ik al lange tijd interesse had voor de Inter-

ne, begon ik vorig jaar aan een onderzoeksstage op de 

afdeling Reumatologie; dat was in de periode oktober 

2019-januari 2020. Het onderwerp was jicht en diabe-

tes. We hebben gekeken of diabetici met jicht minder 

jichtaanvallen krijgen wanneer ze gelijktijdig met-

formine gebruikten. Deze groep vergeleken we dan met 

diabetici met jicht die geen metformine gebruiken.” 

En kwam er iets uit? 

“Jawel. De promovendus, die mij heeft begeleid, 

had na mijn stage nog meer data verzameld, waar-

uit vervolgens bleek dat metformine het uri-

nezuurgehalte enigszins lijkt te verlagen.” 

En toen..? 

“Vervolgens begon ik aan mijn keuzecoschap op de 

afdeling SEH in Tiel, maar deze werd al in maart af-

gebroken vanwege corona. In april, een paar maanden 

later, werd ik gebeld door een van mijn begeleiders 

toentertijd bij mijn eerste onderzoeksstage. Hij 

wist dat mijn ambities bij de Interne lagen, dat 

ik in mei zou afstuderen en ook interesse had voor 

onderzoek. Hij vroeg mij daarom op de man af of ik 

wilde promoveren op de Reumatologie. En ik zei ja.” 

Had je dat verwacht? 

“Nee, eerlijk gezegd niet. Ik dacht: ik maak mijn 

keuzecoschap lekker af en ga als ANIOS op de spoed 

aan de slag, want dat vind ik ook hartstikke in-

teressant. Gelukkig had ik nog niks geregeld. Ja, 

en toen werd ik toch wel ‘out of the blue’ gebeld 

of ik kon promoveren — er was nog een plekje.”

En toen kwam de coronacrisis. 

“Ja, helaas. Ik kon daardoor niet afstuderen. 

Het was ook net aan: ik hoefde nog tien weken (2 

weken keuzeco SEH + 8 weken keuzeco nefro)! Ik 

koos voor een tweede wetenschappelijke stage, 

maar wel in het kader van mijn aanstaande promo-

tietraject. Het was een interviewstudie kwali-

tatief dus waarbij aan reumapatiënten werd ge-

vraagd hoe zij stonden tegenover het stoppen of 

doorgaan van hun immuun-modulerende medicijnen 

vanwege infectie, en waarom. Het doel was om de 

verschillende motieven te inventariseren. Veel 

patiënten willen liever niet stoppen, omdat ze 

bang zijn dat hun reuma dan weer opvlamt. Sommi-

ge patiënten waren juist uit voorzorg gestopt, 

omdat zij weer bang waren voor het coronavirus. 

Het dilemma is, of het beter is om immuunmodu-

lerende medicatie tijdelijk te onderbreken, of 

door te gebruiken tijdens een infectie. Door me-

dicatie tijdelijk te onderbreken, verminder je 

het immuunsuppressieve effect van de medicatie, 

wat het risico op een (ernstige) infectie weer 

kan verlagen. Tegelijkertijd kan het tijdelijk 

stoppen van medicatie voor actievere ziekte zor-

gen, wat weer een verhoogd risico op infecties 

kan geven. Aan de andere kant kunnen immuum- 

odulerende medicijnen ook een gunstig effect 

hebben op het afweersysteem; veel middelen wor-

den bijvoorbeeld onderzocht als mogelijke be-

handelopties bij ernstige COVID omdat ze werken 

via remming van bepaalde cytokines. Bij ernstige 

COVID, maar bijvoorbeeld ook bij sepsis, kan 

er sprake zijn van een overmatige reactie van 

het eigen afweersysteem: cytokinestorm. Door in 

te grijpen in deze cytokine pathways, kun je de 

overmatige immuunrespons van het lichaam beïn-

vloeden. De tweede onderzoeksstage begon in juni 

en heb ik afgerond in augustus. In september maakte 

ik nog een voortgangstoets, waarna ik afstudeer-

de. Op 1 oktober 2020 ben ik dan offi cieel begon-

nen—met wat voorwerk in september natuurlijk.”

Wat zijn je bezigheden sinds 1 oktober? Ik had bij-

voorbeeld op LinkedIn gezien dat je iets gepresen-

teerd had voor een reumatologiecongres?

“Ik mocht iets vertellen over die case-con-

trol study naar COVID-19 bij reumapatiën-

ten. In die studie gaan we kijken of er ri-

sicofactoren zijn voor ernstige COVID-19 bij 

RA-patiënten die opgenomen zijn geweest ver-

geleken met reumapatiënten met COVID-19 die 

niet opgenomen zijn geweest. Vanzelfsprekend 

ook voor mijn boekje (proefschrift;red.)!

Was vet dat ik dit mocht doen. Het was live 

in een fi lmstudio. Super zenuwachtig. Ge-

lukkig niet voor een grote zaal met men-

sen. Nu was het voor een fi lmcamera. En dat 

ging uiteindelijk best goed. (lacht) Ik 

kreeg niet al te veel ingewikkelde vragen.”

Ik heb de indruk dat je veel achter de pc zit.

“Ja, nu eigenlijk wel continu. Het plan is wel 

“Ik ben op 1 oktober dit jaar offi cieel begonnen aan een promotietraject op de afdeling Reumatolo-

gie. Het onderwerp is infecties en gebruik van immuunmodulerende medicatie bij patiënten met reu-

matoïde artritis (RA), artritis psoriatica of de ziekte van Bechterew (axiale spondyloartritis).” 

Interview met Merel Opdam over 
haar promotieproject

Merel  Opdam, arts-onderzoeker 

reumatologie

>>

I n t e r v i e w
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Met ‘Talent aan Tafel’ biedt TalentCare de mogelijkheid aan groepen geneeskundestuden-
ten om samen met ons het gesprek aan te gaan over je toekomst, je ambities en je plannen als 
dokter. Tijdens dit digitale evenement zorgt TalentCare ervoor dat het je aan niets ontbreekt. 

Wat kun je verwachten?
Een ontspannen avond met heerlijk eten en drinken dat bij jou thuis wordt afgeleverd. We gaan het gesprek aan met jou 
over het belang van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zo wordt er met elkaar gesproken over hoe de 
zorg er volgens jou in de toekomst uit moet komen te zien en hoe jij als arts hier een bijdrage aan kan leveren.

Gedurende de avond is één van onze TalentCare-artsen aanwezig om zijn/haar ervaringen te delen. Samen bespreek je 
hoe je de juiste focus en mindset komt om jouw doelen en ambities te bereiken. Daarnaast heb je de gelegenheid om 
deze arts het hemd van het lijf te vragen. 

Om direct inzicht te krijgen in wat jou gelukkig maakt en hoe je dit kan realiseren ga je met praktische opdrachten aan 
de slag. Aan het eind van de avond heb je een concreet beeld van:

• Welke handvatten er zijn om jezelf doelgericht te ontwikkelen als arts en hoe je deze kan inzetten;
• Hoe je een toekomstbestendige keuze maakt, zowel professioneel als persoonlijk;
• Hoe de zorg vanuit binnenuit verbeterd kan worden;
• Hoe jij kan leren om zelf al snel impact te maken op het huidige zorgsysteem.

Voor wie?
TalentCare organiseert al enkele jaren met succes Talent Aan Tafel events, speciaal voor 5e- & 6e-jaars geneeskunde 
studenten die vooruit willen kijken naar de volgende stap na hun 
studie. Vanwege corona bieden wij dit unieke programma nu ook 
digitaal aan.

Wat moet je doen?
Ken jij een groep van minimaal 10 personen die net als jij de beste 
keuze willen maken voor hun toekomst in de zorg, en meer willen 
weten over persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling op weg 
naar een opleidingsplek? Dan kunnen wij voor jouw groep kosteloos 
een digitale Talent Aan Tafel organiseren. Neem snel contact met ons 
op en wij zorgen voor een mooi programma vol inhoud en gezellig-
heid.

dat ik straks een dagdeel per week poli mag 

draaien. Als ANIOS op de poli Reumatologie. Ik 

weet het ook nog niet precies, maar ik denk dat 

ik van alles wat ga zien. Natuurlijk onder super-

visie. Anders was het echt alleen maar computer-

werk. Maar, promotie is niet alleen dingen doen 

[ook leren]. Ik ben er nog niet aan toegekomen. 

Maar het is wel het plan om cursussen te gaan 

volgen. Waar ik sowieso niet onderuit ga ko-

men is een cursus statistiek-niet mijn sterkste 

kant... Ze verwachten hier namelijk dat je best 

wel veel zelf doet. Alleen als het echt ingewik-

keld wordt, kun je de statisticus inschakelen.” 

Zou je later reumatoloog willen worden? 

“Ik weet het nog niet. In ieder ge-

val richting de Interne-kant, maar mis-

schien wil ik wel gewoon internist worden.” 

De algemene internist bestaat toch niet meer? 

“Nee, dat klopt. Je hebt acuut-internisten, 

waarbij je bijvoorbeeld zelf mag echoën, dus 

dat lijkt me super leuk. Maar of ik dat uit-

eindelijk ga doen, weet ik nog niet. Infec-

tiologie is ook reuze interessant! Reumatolo-

gie zelf vind ik wel interessant, vanwege al 

die bijzondere systeemziekten, maar het heeft 

te weinig raakvlak met de acute interne.”

Waarom zou je promoveren afraden, dan wel 

aanraden? 

“Ik zou het afraden als je het echt alleen maar 

doet om doctor te worden. Toch zijn er best 

veel specialisaties waarvoor je gepromoveerd 

moet zijn [wil je in de opleiding komen]. Maar 

als je het promotieonderzoek sec niet inte-

ressant vindt, dan zijn het lange jaren. Je 

moet het leuk vinden om te doen. Ik zou het 

dus met name afraden om alleen het papiertje 

te halen, omdat het dan moeilijk is om gemo-

tiveerd te blijven. Ik zou het met name doen 

als je het leuk vindt om je ergens in vast te 

bijten. Voor mij persoonlijk is de link met 

de kliniek ook belangrijk—meer basaler onder-

zoek op celniveau zou mij minder aanspreken. 

Wat zou je coassistenten zeggen als je een promo-

tietraject overweegt? 

“Het begint al bij je stage. Stel je wilt bij 

de neurologie iets doen, dan zou ik daar vra-

gen of zij iets voor een stage hebben. En dan 

aanbieden dat je wel open staat voor iets meer, 

bijvoorbeeld promotie. Ook als je je laat zien, 

en aantoont dat je het goed doet en interes-

sant vindt, zullen ze sneller geneigd zijn aan 

jou te denken wanneer er behoefte is aan een 

nieuwe promovendus. Mijn begeleider vroeg het 

al best snel: al bij mijn eerste onderzoeks-

stage. Toen heb ik gezegd, dat ik er wel open 

voor stond, maar het nog niet zeker wist. Hij 

bleef het mij vervolgens regelmatig vragen.” 

Is er nog iets wat je kwijt wilt? 

“Ik vind dat er te weinig aandacht is voor on-

derzoek in onze studie. Ik merk dat, nu ik be-

zig ben, BMW’ers toch enige voorsprong hebben 

op dat gebied en dat ik bepaalde dingen mis. 

Vooral methodologie en statistiek, maar ook 

schrijven. Als je dat nog nooit hebt gedaan, 

dan is dat best pittig. Je merkt dat je nog 

best veel dingen moet leren. Misschien daarom 

had ik in het begin zoiets van: ik weet niet 

of ik dat wel echt wil—omdat er zo weinig aan-

dacht aan wordt besteed tijdens onze studie.”

Talent Aan Tafel

Voor (aan)vragen kan je direct contact opne-
men met Quirijn Kanters (TalentCare) 

E-mail: q.kanters@talent-care.nl 
Telefoon: 06 398 336 24

Of bezoek onze website: www.talent-care.nl  “Ze verwachten hier namelijk 
dat je best wel veel zelf 
doet. Alleen als het echt in-
gewikkeld wordt, kun je de 
statisticus inschakelen.”

14    15    



Longbloeding na inhaleren vrieskou
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“Hier knapten haar longen open.”

Basale fysiologie van de longen 
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Vrieskou en longbloedingen 
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Voorkómen van luchtwegirritatie door lage temperaturen
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“There is no risk you 
will freeze your lungs running 

anywhere on Earth.”
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Psychiatrie in de COVID-tijd

. 

We dagdromen allemaal wel eens, 
maar bij sommige mensen is het 
zo erg dat ze in het dagelijks leven 
niet meer normaal functioneren. In 
een angstige situatie kan je reageren 
met � ight, � ght and freeze maar 
mensen met dissociatieve stoornissen 
gebruiken dissociatie op onvrijwillige 
basis. In de persoon ontstaat een 
afwisseling tussen twee of meer 
verschillende persoonlijkheidsstaten. 
Persoonlijkheidsstaten kan je  zien als 
twee personen in hetzelfde lichaam 
met hun eigen karakter. Het wisselen 
tussen de twee persoonlijkheden 
in, vertaalt zich in geheugenverlies. 
Het is vaak voor deze mensen niet 
mogelijk de andere persoonlijkheid 
te herinneren. Het is natuurlijk wel 
zo dat voor ieder individu een andere 
presentatie kan zijn. De schatting is dat 
1% van de algemene bevolking aan een 
dissociatieve identiteitsstoornis lijdt.

Ego vs Alter 
Er zijn twee vormen van dissociatie. 
De eerste is de ‘ego state’, daarin zijn 
het gedrag en de ervaringen nog 
steeds dicht tegen de persoon zelf 
aan. Terwijl bij de tweede vorm ‘alters’ 
er afzonderlijke autobiogra� sche 
geheugens zijn, die onafhankelijk van 
elkaar initiatief hebben. Hierbij hebben

de persoonsstaten ieder een eigen idee 
over wat goed en fout is op het 
gedrag. Het geheugenverlies bij 
dissociatieve identiteitsstoornis is 
geen normale vergeetachtigheid.  Het 
is het onvermogen om persoonlijke 
informatie op te roepen met verlies 
van tijd, zelfgevoel en bewustzijn. Van 
de patiënten heeft 50% minder dan 10 
identiteiten, maar dat betekent dat er 
ook een hele groep is met tot wel 100 
verschillende persoonsstaten. In de 
cijfers komt terug dat het gemiddeld 
aantal identiteiten in de afgelopen 
decennia is toegenomen van twee 
tot drie naar 16. Waarschijnlijk 
omdat er meer acceptatie is binnen 
de psychiatrische gemeenschap.

Oorzaak
De oorzaak is net kort benoemd ‘angst’, 
maar de meeste patiënten hebben  
seksueel of ander lichamelijke misbruik 
in de kindertijd doorgemaakt. Dat 
maakt dat patiënten zich snel schamen, 
angstig zijn en terughoudend zijn in het 
bespreken van de symptomen. Daarnaast 
hebben patiënten gemiddeld vijf tot zes 
comorbide psychiatrische stoornissen 
en dat maakt de diagnose niet makkelijk.  
De meest voorkomende diagnoses 
zijn depressie, middelmisbruik, 
eetstoornissen, angststoornissen, PTSS 
en borderline persoonlijkheidsstoornis. 
Echter bij actueel middelenmisbruik 

kan de dissociatieve identiteitsstoornis 
niet de� nitief vastgesteld worden, 
volgens de DSM-V. Uit verdere literatuur 
wordt ook meer dissociatie gezien bij 
patiënten met psychotische symptomen 
zoals schizofrenie. Je zou ook kunnen 
zeggen dat dissociatie een gevolg is 
van de ernst van de psychiatrische 
aandoeningen die de persoon heeft. 
In het testen van de bewuste controle 
van aandacht en geheugen laten deze 
mensen tekortkomingen zien, eveneens 
als een verhoogde en aanhoudende 
waakzaamheid en schrikreacties. Er 
zijn vele onderzoeken geweest naar 
structurele hersenveranderingen bij 
patiënten met dissociatie, maar er zijn 
geen enkele aanwijzingen gevonden. 

Behandeling
Hoe kunnen de psychiaters deze 
personen het beste helpen? De 
behandeling is gericht op het verbeteren 
van het persoonlijk functioneren. 
Het doel is een werkbare vorm van 
integratie of harmonie tussen de 
alternatieve identiteiten creëren. 
Voor deze patiënten is er een mix 
aan cognitieve gedragstherapie, 
inzichtsgerichte therapie, dialectische 
gedragstherapie, hypnotherapie en 
EMDR. Omdat slaap ook in verband 
wordt gebracht met dissociatie kunnen 
er behandelingen voor de slaap 
gestart worden. Medicamenteuze 
behandeling wordt alleen gebruikt 
als comorbide aandoeningen zorgen 
voor verergering. Het traject duurt 
meerdere jaren en in de meeste gevallen 
wordt er geen uniforme identiteit 
bereikt. Symptomen kunnen afnemen 
en de prognose is het meest gunstig 
als de stressfactoren afwezig zijn.

. 

Voor ons als coassistenten is deze periode niet altijd even makkelijk of 
leuk geweest. We hebben onze coschappen opzij moeten zetten en plaats 
moeten maken voor werk of andere nevenactiviteiten. Dit heeft voor ons 
veel � exibiliteit gekost en daarbij ook nog eens een toekomstarm perspec-
tief. De gemaakte plannen moesten worden gecanceld en een gedeelte van 
onze vrijheid moest worden ingeleverd. Maar wat als je school en je werk 
het enige moment waren waarop je kon vluchten van thuis? Wat als je leven 
bestaat uit angst? Een psychiatrische aandoening die wij willen belichten is 
de dissociatieve identiteitsstoornis

Van de patiënten heeft 50% minder dan 10 identiteiten, maar dat betekent 
dat er ook een hele groep is met tot wel 100 verschillende persoonsstaten. 

18 19    

Valentina Kouwenberg



Wat doet de Ko-Raad?

“De Ko-Raad is de vertegenwoordigende in-

stantie van alle aan de Radboud Universiteit 

ingeschreven coassistenten. In algemene zin 

houdt dit in dat wij de belangen van coassis-

tenten behartigen. In speci� ekere zin betekent 

dit dat wij een aanspreekpunt zijn voor coassis-

tenten en dat wij nauwe banden onderhouden 

met het onderwijs management team van de 

master geneeskunde (OMT-2). Zij nemen uit-

eindelijk de beslissingen over veranderingen 

in de master geneeskunde. In dit beslissings-

proces laten wij als Ko-Raad de stem van de 

coassistent horen. Wij doen dit bijvoorbeeld 

door klachten van coassistenten aan te leveren, 

of door de mening van coassistenten over 

bepaalde onderwerpen te inventariseren.”

Waarom heb jij ervoor gekozen in de Ko-Raad 

te gaan?

“Omdat de Ko-Raad het verschil kan maken 

voor coassistenten. Ik merkte dat in het nieu-

we curriculum, waar ik het eerste jaar van ben, 

nog best veel kinderziektes zaten. Zaken waar 

mensen tegenaan liepen en waar nog ruimte 

was voor verbetering. En juist in het nieuwe 

curriculum worden wij opgeleid om feedback 

te geven; om mee te denken over hoe dingen 

beter kunnen. Via de Ko-Raad wilde ik daar-

om helpen het curriculum en de logistieke 

zaken rondom de coschappen te verbeteren.”

Hebben jullie de stem van de coassistent 

voldoende kunnen laten horen tijdens de 

COVID-19 crisis?

“Ja. In het begin van de crisis was het echter 

even zoeken. Normaal gesproken hebben wij 

maandelijks een ALV waarin wij precies horen 

wat er onder coassistenten speelt. Deze proble-

men kunnen wij dan direct oppakken. Toen 

tijdens de COVID-19 crisis de ALV’s geen door-

gang konden vinden, was het voor ons veel las-

tiger om te peilen wat coassistenten belangrijk 

vonden. Uiteindelijk hebben wij inventarisaties            

gedaan via vragenlijsten en een digitale ALV. De 

vragen die voortkwamen uit deze inventarisaties 

hebben wij geordend neergelegd bij het OMT-2. 

Het OMT-2 heeft deze vragen allemaal opgepakt.”

Hoe was jullie communicatie met de oplei-

ding?

“In eerste instantie verliep de communicatie 

niet soepel. Dit is natuurlijk te begrijpen, omdat 

de COVID-19 crisis een situatie schepte waar 

niemand ervaring mee had. Alles moest snel 

geregeld worden, omdat de master door moest. 

Tegelijkertijd had de communicatie naar de 

studenten echt beter gemoeten. Nu wisten stu-

denten vaak niet waar ze aan toe waren en wat 

zij moesten doen tijdens het voorjaar. Wij heb-

ben daarom samen met het OMT-2 

gekeken naar hoe de communica-

tie de in toekomst beter geregeld 

kan worden. Daar is het studen-

tencrisisteam uit voort gekomen. 

In dit team zitten leden van alle 

medezeggenschapsorganen van de master ge-

neeskunde: de Ko-Raad, het OMT-2, de facul-

taire studentenraad, de opleidingscommissie 

en de student assessor. In dit team houden alle 

gremia elkaar wekelijks op de hoogte van ont-

wikkelingen. Op deze manier kunnen wij snel 

problemen aankaarten bij het OMT-2, en kan 

het OMT-2 snel de beslissingen die zij maken 

aan ons doorgeven. Maar ik hoop natuurlijk dat 

wij weer snel terug kunnen gaan naar de norma-

le situatie, waarin wij via een ALV elkaar op de 

hoogte houden van dingen die niet goed lopen.”

Zou jij studenten nog iets mee willen geven?

“Het is tijdens de coschappen belangrijk om 

voor jezelf op te komen. Dit betekent niet al-

leen dat je assertief moet zijn als je patiënten 

wilt zien, of wanneer je iets nieuws wilt leren. 

Voor jezelf opkomen betekent ook goed voor 

jezelf zorgen door op tijd wat te gaan eten of 

drinken! Daarnaast is het belangrijk om te laten 

weten wanneer je iets niet wilt doen. Bijvoor-

beeld het aantal uren van je coschap; hier zijn 

afspraken over gemaakt in het diensttijdendo-

cument wat je op onze website kunt vinden. 

Als je geen overuren wilt ma-

ken, kom dan voor jezelf op. 

Een ziekenhuis mag namelijk 

niet van jou vragen om meer 

uren te maken dan in dit docu-

ment is vastgelegd (momen-

teel: max. 46 uur per week). 

Zorg goed voor jezelf !”

Interview met de Ko-Raad voorzitter:

Bart van der Leer

De communicatie naar de studen-
ten had  echt beter gemoeten. Nu 
wisten studenten vaak niet waar 
ze aan toe waren en wat zij moes-

ten doen tijdens het voorjaar.

I n t e r v i e w

Hebben jullie de stem van de coassistent 

voldoende kunnen laten horen tijdens de 

COVID-19 crisis?

“Ja. In het begin van de crisis was het echter 

even zoeken. Normaal gesproken hebben wij 

maandelijks een ALV waarin wij precies horen 

wat er onder coassistenten speelt. Deze proble-

men kunnen wij dan direct oppakken. Toen 

tijdens de COVID-19 crisis de ALV’s geen door-

gang konden vinden, was het voor ons veel las-

tiger om te peilen wat coassistenten belangrijk 

vonden. Uiteindelijk hebben wij inventarisaties            

gedaan via vragenlijsten en een digitale ALV. De 

vragen die voortkwamen uit deze inventarisaties 
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Zij die 100 jaar eenzaamheid hebben gelezen of iets anders 

van Marquez, zullen hun hart ophalen bij Het grote bagger-

boek: het relaas van een baggeraar, die ervan verdacht wordt 

tijdens een opdracht in het Midden-Oosten een bemannings-

lid te hebben vermoord en een kind van negen te hebben 

ontvoerd met mogelijk pedo� ele (“pederastische”) motieven. 

De goedhartige man die enkel leeft voor zijn ‘Babse� aps’ en 

het baggerwezen, wordt door de rechter ter uitsluiting ván, 

verwezen naar een psychiatrische kliniek. Omdat hij aanvanke-

lijk niet mee wil werken, geeft zijn psychiater hem de opdracht 

een boek over het baggerwezen te schrijven om te proberen 

alsnog inzicht te krijgen in zijn persoonlijkheidsstructuur. Het 

boek van de ‘observant’ en de verslaglegging van de psychiater 

is wat de lezer uiteindelijk voorgeschoteld krijgt: telkens een 

hoofdstuk psychiater, afgewisseld met een hoofdstuk bagge-

raar. 

De baggeraar strandt met zijn baggerschip voor de kust van 

een stad in het Midden-Oosten (“Kamelistan-City”) doordat 

een baggerwerktuig stuk gaat. In de zinderende hitte krijgt de 

bemanning ‘sjorlief ’ en gaat op zoek naar het dichtstbijzijnde 

bordeel. Door een samenloop van omstandigheden raakt onze 

hoofdpersoon vroegtijdig buiten en treft een klein jongetje 

aan dat door drie dreigende mannen met donkere baarden en 

lange messen achtervolgd wordt. Geleid door zijn kleine hartje, 

slaat hij met het jongetje op de vlucht. Samen belanden ze op 

het baggerschip, vanwaar de rest zich volgens het verwachte 

ontplooit. Op het schip verstopt hij het kleine jongetje zich 

toevallig in de locker van het pispaaltje van de bemanning, Van 

Piepenborgh, wat niet lang daarna ontdekt wordt. Zijn collega 

krijgt hier ten gevolge een gruwelijke afstra�  ng van de hele 

bemanning, waar onze baggeraar jolig aan meedoet waarna 

Van Piepenborgh — het wordt nooit duidelijk hoe — in een 

maalmachine valt: dood. De psychiater in kwestie meent in 

zijn avonturenverhaal samen met een wat ‘abnormale’ jeugd, 

meer dan genoeg materie te vinden voor een spraakmakend 

artikel voor de New Passadena Review, een (helaas niet be-

staand) gerenommeerd vakblad. 

Boekrecensie
“Ilja Leonard Pfeijfer is de meest interessante en actuele schrijver van dit moment, en 

misschien ook wel van de afgelopen tien jaar” — aldus mijn oud-leraar Nederlands tijdens 

de reünieles begin november twee jaar geleden. Hij (Pfeijfer) schrijft het liefst vanuit de 

ik-persoon en beheerst de kunst zijn personages zo onuitstaanbaar te maken, dat het de 

lezer vaak moeite kost om door te lezen – tot het punt, waarop het hele personage onder-

uit wordt gehaald en meteen iets komisch-tragisch krijgt, en de lezer dan denkt: ik ben 

benieuwd waar dit heen gaat. 

Door het om-en-om hoofdstukkéren doet het boek 

verfrissend aan en leest het grotendeels als een trein. 

Helemaal als blijkt dat de psychiater op een gegeven 

moment besluit misbruik te maken van de situatie. En 

daarmee is dát ook een van de lijnen in het verhaal: 

de baggeraar, aanvankelijk onsympathiek, blijkt een 

held, de psychiater, aanvankelijk droog en carriérebe-

lust, blijkt een smerig sujet. Dit uit zich ook in de taal 

die vooral de psychiater bezigt: naar mate zijn ware 

motieven bovenkomen, neemt hij meer en meer van 

het oneigenlijke taaltje van de baggeraar over. 

Opvallend, en tegelijkertijd teleurstellend, genoeg 

is de wisselende consistentie van het boek. Het lukt 

Pfeij� er niet de geniale rioolnatuur van onze bag-

gerheld vol te houden, waarbij het ‘stream of cons-

ciousness’-deel van hoofdstuk 19 ‘Touwen’ mijns 

inziens als dieptepunt geldt. Ik heb het boek meerma-

len moeten neerleggen, voor ik het verder las – niet 

vanwege de gorigheid. Het was de onleesbaarheid en… 

gekunsteldheid. Daarbij moet tevens gezegd worden, 

in lijn met mijn oud-leraar Nederlands, dat Pfeij� er vooral stilist is, minder sprokenwrochter. Zeker vergele-

ken met, bijvoorbeeld, Marquez. In dit licht beschouwd, zou het boekje als een bijna pedante oefening in de 

stijl kunnen worden gezien – bijna, omdat het verdomd goede stijl is: het is een ware schat aan studentikoze 

one-liners.

De achterkaft vraagt zich af “Of [we het hier] hebben over ons eigen 

ondraaglijk bestaan waarin we gedoemd zijn tegen wil en dank de 

rol van held op ons te nemen?” Het antwoord lijkt mij: neen. Pfeijf-

fer laat met dit boek zien, dat hij een meester van de taal is en louter 

op basis daarvan ons tweehonderd pagina’s lang bezig kan houden. 

Hij geeft hiermee tevens de indruk, en dat siert hem, ook niet te 

pretenderen een dergelijk meerlagig werk af te hebben geleverd. 

Zou men toch iets omhoog willen trekken, dan zou men zichzelf 

moeten spiegelen aan de psychiater: zoeken naar oneigenlijke (let-

terlijk) motieven levert alleen maar bagger.

“In de zinderende hitte krijgt de be-
manning ‘sjorlief ’ en gaat op zoek 
naar het dichtstbijzijnde bordeel.” 

“Het is een ware schat aan 
studentikoze one-liners.”

Re c e n s i e
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S p e c i a l i s m e n  b u i t e n  h e t  z i e k e n h u i s :

Hosmus Synergie is een bedrijfsgeneeskundig adviesbu-

reau in Elst, opgericht door Karin Hosmus. “Ik wil een 

bedrijfsartsenpraktijk die lijkt op een huisartsenprak-

tijk.” Naast Karin werkt ook Arjen Hoitsma in de prak-

tijk als bedrijfsarts. Het team wordt compleet door secre-

taresse Mariëtte. Een gesprek over bedrijfsgeneeskunde.  
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OVER HOSMUS SYNERGIE:

Hosmus Synergie heeft niet de ambitie 
om een gigantische arbodienst te wor-
den, maar wil een goede, kleine prak-
tijk blijven. “Waar het bij de arbodienst 
ophoudt, begint het bij ons. We kijken bui-
ten de protocollen en denken out of the 
box, op zoek naar maatwerk.” Hosmus 
Synergie werkt vanuit passie en crea-
tiviteit, gericht op kwaliteit. “We willen 
aandacht voor waar ieders kwaliteit ligt.” 

Waar het in het ziekenhuis 
ophoudt, begint het bij de be-
drijfsarts!

B e d r i j f s a r t s bij Hosmos Synergie

Hoe ziet een dag van een bedrijfsarts eruit?

A: “Een dag van de bedrijfsarts begint altijd ’s ochtends, 

dus nooit ’s avonds of in de nacht. De dag bestaat uit 

verschillende activiteiten, zoals spreekuur draaien en 

overleg met leidinggevenden. Ook denken we mee op 

arbobeleidsniveau, zo zijn we betrokken bij arbeidsorga-

nisatie advies. Daarnaast doen we keuringen, toetsen we 

Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) en geven we 

workshops/trainingen. Een bedrijfsarts heeft spreekuur 

in zijn eigen spreekkamer, maar heeft ook veel spreek-

uur op locatie bij de opdrachtgevers.”

Wat maakt bedrijfsgeneeskunde zo leuk?

K: “Je ziet de mens in de maatschappij. Waar het in het 

ziekenhuis ophoudt, begint het bij de bedrijfsarts! Het 

is heel erg mooi om langere periode met iemand mee te 

wandelen en het lichamelijk herstel en de persoonlijke 

ontwikkeling te zien. Ik vind het een bijzonder onder-

deel binnen de revalidatiegeneeskunde.” 

A: “En de diversiteit in activiteiten en werkomgeving!”

Welke vooroordelen bestaan er over de bedrijfsarts? 

A: “Een vooroordeel is dat we mensen aan het werk 

moeten schoppen die niet willen werken. Dit komt zeer 

zelden voor. Mensen willen juist werken! Deze mensen 

op een duurzame manier helpen terug te keren is een 

mooie en dankbare taak.” 

K: “Wat hierbij helpt is om oordeelvrij en oprecht be-

nieuwd te zijn naar de reden waarom iemand niet kan 

of wil werken. Je kunt dan meedenken hoe dan (niet) 

medische probleem opgelost kan worden.”

Wat zijn eigenschappen die een goede bedrijfsarts 

maken?

A: “Sociaal vaardig, communicatief sterk, analytisch 

en (niet té) empathisch.” 

K: “Nieuwsgierig! Echt naar de mens kunnen kijken 

die voor je zit. Zakelijk met een warm hart zijn.” 

Wanneer moet je niet voor bedrijfsgeneeskunde 

kiezen?

K: “Als bedrijfsarts is je grootste instrument jezelf, 

jouw communicatie en begeleiding. Als je van 

nature geen mensenmens bent, moet je dit vak niet 

kiezen. Ook als je van korte contacten en ‘afstand’ 

houdt, past dit vak niet.” 

A: “En als je graag in mensen snijdt, dan moet je 

hier ook niet voor kiezen.”

Waarom wilde je bedrijfsarts worden?

A: “Ik heb tijdens een coschap bedrijfsgeneeskunde 

alle facetten van het vak kunnen zien en de diversi-

teit sprak mij meteen aan!”

K: “Ik vond veel disciplines leuk en bij bedrijfsge-

neeskunde kwam alles voor mij samen. Het leuke is 

dat bij dit vak ondernemerschap zit. Je ziet de mens 

in de maatschappij in een totaal beeld. Ook ben ik 

instituut-opleider. Ik vind het leuk om jonge dokters 

op te leiden en te inspireren tot bedrijfsarts. Daar-

naast vind ik het leuk om voor het medisch tucht-

college te werken. Het is � jn om in maatschappelijk 

belang bezig te zijn.” 

Hoe word ik bedrijfsarts?

A: “Allereerst ga je werken als arboarts (ANIOS bij 

een arbodienst). Wanneer je vervolgens tot de con-

clusie komt dat je graag bedrijfsarts wilt worden en 

je werkgever dit ook ziet zitten, kun je je aanmelden 

voor de 4-jarige opleiding. Dit kan op twee plekken 

in Nederland: Nijmegen en Utrecht. Tijdens de 

opleiding krijg je één dag per week les en ben je vier 

dagen per week werkzaam bij je werkgever.” 

Waar en in welke vorm kun je werken na de oplei-

ding?

A: “Over het algemeen blijf je werken bij de arbo-

dienst waar je ook werkzaam was tijdens je oplei-

ding.” 

K: “…óf je wordt zelfstandige. Je hebt dan ruimte om 

je eigen opdrachtgevers te kiezen en zodoende de 

branche waarin je bedrijfsarts bent.”

I n t e r v i e wI n t e r v i e w
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LINDA TEN HOVE

Afgelopen jaar heb ik iets over mezelf verteld, over 

het bedrijf waar ik werk en over de adviezen die we 

geven. Ik wil jullie vertellen dat ik de column nog een 

tweede jaar mag en kan vullen in jullie mooie magazine. 

Ook vanuit mijn beroepsvereniging, 

de Nederlandse Vereniging voor Ver-

zekeringsgeneeskunde (NVVG), wordt 

het belang gezien om aankomen-

de artsen bekend te maken met ons 

mooie vak. Het specialisme, dat om 

de een of andere reden niet gelijk op 

het netvlies verschijnt bij jonge aan-

komende dokters. Ik zal vandaag iets 

over de verzekeringsarts vertellen.

Wat doet een verzekeringsarts? 
Een verzekeringsarts werkt binnen de ka-
ders van de sociale verzekeringswetten. 
Dit betreffen vooral de inkomensverzeke-
ringen, de verzekeringen die uitbetalen 
bij arbeidsongeschiktheid, maar betref-
fen ook sociale voorzieningen, particulie-
re verzekeringen en allerlei andere rege-
lingen waarvoor er een weging gemaakt 
moet worden vanuit ziekte en beperkin-
gen naar mogelijkheden en handicaps. 

Wat heb je nodig om een goede verze-
keringsarts te worden? 
Noodzakelijke vaardigheden zijn een 
behoorlijke dosis medische en van lie-
verlee ook juridische kennis, het helder 
krijgen van de medische problemen en 
het functioneren, analytisch vermogen, 
empathie en het op heldere wijze ver-
banden kunnen leggen tussen de feiten 
en omstandigheden. Lol hebben in de 
zoektocht naar de, voor het te geven advies, noodzakelijke 
bouwstenen helpt, evenals het durven bespreken van zoge-
noemd “slecht nieuws”. Een verzekeringsarts gaat als een 
detective op zoek naar de antwoorden op vraagstellingen, 
waarvan hij tevoren niet van had gedacht dat ze er waren. 

Wat voegt het arts-zijn toe aan deze 
specialisatie?
Allereerst geeft je medische kennis je in-
zicht in de mogelijkheden en beperkin-
gen van het individu. De levensmissie 
van een arts is het niet schaden en het  
beter maken. Beter maken is niet gelijk 
aan het herstellen tot normaal, maar het 
streven naar zo normaal mogelijk functi-
oneren. In de curatieve sector vooral op 
het gebied van lichaam en geest, in de 
verzekeringsgeneeskunde vooral op het 
gebied van zelfredzaamheid en partici-
patie. Passend werk of een voorziening 
kunnen hierin helpen, dit is vergelijkbaar 
met een behandeling of een operatieve 
ingreep. Echter - vergelijkbaar aan de keu-
ze niet te behandelen - kan er ook geko-
zen worden voor het niet geven van een 
aanpassing of voorziening, om te voorko-
men dat er nog meer schade ontstaat. Het 
niet schaden betreft niet alleen individu, 
maar ook de omgeving, de maatschap-
pij. Er is een zekere verantwoordelijkheid 
bij het eerlijk verdelen van de middelen. 

De verzekeringsarts is een volwaardig spe-
cialist en werkzaam bij UWV, bij adviesor-
ganisaties en bij verzekeringsmaatschap-
pijen. De verzekeringsarts kan ook als ZZP 
werken en zich in laten huren. De verze-
keringsarts kan ook werken ten behoeve 
van bezwaar- en beroepsprocedures of ten 

behoeve van besluitvorming. Al met al een mooi vak en 
bedoeld  voor artsen die midden in de maatschappij staan 
en een bijdrage willen leveren aan de doelstelling van de 
positieve geneeskunde… het realiseren van de mogelijk-
heden ondanks alle beperkingen die iemand kan hebben.

DE VERZEKERINGSARTS

Ad v e r t e n t i e c o l u m n
VAN DE KO-RAADVOORZITTER

Ik vind beoordelingen niet � jn. Ook de korte 

beoordelingen die in de praktijk plaatsvinden niet. 

En ik weet niet waarom. Ik word er defensief van. 

Ik ga de specialist bijvoorbeeld bevragen over de 

feedback die is gegeven zodat ik er zelf niet over 

na hoef te denken. Daardoor ben ik sinds kort - 

als verdedigingsmechanisme - de korte praktijk 

beoordelingen (KPB) gaan zien als een hulpmiddel 

voor de ontwikkeling van specialisten. In de KPB 

kan ik nauwlettend de kwaliteit van feedback 

van specialisten in de gaten houden. Vaak is hier 

een stijgende lijn in te zien, soms zelfs een steile 

leercurve, maar helaas is feedback niet altijd op 

verwacht niveau. Ik probeer de specialist dan 

te helpen. Ik stel vragen en laat hem/haar zelf 

nadenken. Soms zit er echter gewoon niet meer in 

dan dat het “goed” is, dat er ergens nog “ruimte 

voor verbetering” is of gewoon “adequaat”. De 

volgende keer voeren wij het feedback geven dan 

samen uit; slechts mondelinge afstemming is dan 

een brug te ver. Een enkele keer gaan wij tijdens een 

eindgesprek in op de kwaliteit van feedback. Waar 

liggen de verbeterpunten? Heeft de specialist wel 

een persoonlijk ontwikkelplan? En hoe kan deze arts 

zo veel mogelijk uit de volgende coassistent halen?

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

Mededelingen:

* Veel studenten vragen zich af of de coschappen door kunnen blijven gaan. De intentie              
   blijft om de coschappen door te laten gaan tot het écht niet meer kan. Voor nu geldt:   
   geen nieuws = goed nieuws. 

* Tijdens deze 2e coronagolf blijven de verschillende medezeggenschapsorganen  +
   de studentleden van het OMT-2 in nauw contact met elkaar via een crisisteam. Op      
   deze manier blijven wij in samenwerking met het Radboudumc. Relevante updates/
   ontwikkelingen zullen wij met jullie delen via whatsapp, mail of op de ALV.

* In het nieuwe jaar zullen onze cursussen weer opgestart worden!

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
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augustus 2020
Leslie Astro
Lieke Bakkerus
Brian Gilein
Joost Grond
Julie van de Haterd
Alexander Hauth
Vera Hillemans
Yannick Hoftiezer
Yvette Jolink
Mike de Jong
Martijn Leijssen
Tessa Meuleman
Thomas van Schaik
Talitha Schut
Steven Swart

september 2020
Francesco Cinque
Sander Geers
Bram Goris
Luuk Kraaijkamp
Bas Krijnen
Maarten Mosch
Pim Zomer
Ilyas Mustafajev

Anne Til
Yvonne Bekker
Souraya Belkhir
Daisy van Boekel
Lianne Claessen
Roosmarijn Jansen
Nicole Langhout
Lianda Luijpers
Lynn Nieuwenhuizen
Anne-Lotte Nijhof
Fransje van de Rijdt
Britt van Ruijven
Tirsa van Schaik
Eline Sluiter
Lisa Struijvé
Nathalie Vermoet
Dieuwertje 
Westendorp

oktober 2020
Siem van den Berg
Floris Boone
Imke van Brink
Hossein Chaman Baz
Marente van 
Doodewaard

Astrid Feikema
Titia Gijzen
Mylène Gorissen
Emma van Grondelle
Niek van Helvoort
Tom Hendriks
Max Hulsho� 
Laura Klabbers
Twan Kuijpers
Babette Laarhuis
Victoria Lasscher
Joëlle de Leeuw
Tom Nieuwenhuijzen
Merel Opdam
Merve Parmaksiz
Cynthia Pritsch
Nieke Reuver
Tim Rijnhout
Maya Roek
Anna de Ruiter
Barof Sanaan
Ste�  e Schellinkhout
Jasmijn Sijben
Kris Smits
Marc van Unnik
Elise Veeneman
Joost Verhoeven

Dirk-Jan Visser
Nicole Waalders
Michelle Witteveen
Lotte van Zeelst

November 2020
Erwin Beelen
Hidde ten Berg
Wout Claassen
Rabi Danho
Henrieke van Elst
Mirthe Fehrmann
Daniek van Gils
Gijs Heldens
Nina van den Hoogen
Maud van den Hurk
Silje Kooijman
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In de volgende 
editie zullen we weer 
meerdere interviews 
plaatsen. Daarnaast 
bespreken we een 
van de ziektes 
van de toekomst, 
want na Covid-19 
zullen er nog vele 
ziekten volgen. 
Verder proberen we 
de verschillen en 
overeenkomsten met 
diergeneeskunde te 
achterhalen. Dit en 
nog veel meer. Tot 
maart!
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