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Beste coassistenten van Nijmegen, 

Deze maand sluiten we een decennium 

af. Vrijwel iedere coassistent bevond 

zich tien jaar geleden op de middelbare 

school. Waar jij al lang en breed wist 

dat je dokter wilde worden, had je co-

collega misschien nog geen idee.

Waarschijnlijk adviseerde de decaan 

je in de derde klas om een profiel met 

natuurkunde te kiezen, want “dat is 

lekker breed” en “dan kun je altijd 

nog geneeskunde doen”. Mijn decaan 

zag voor mij, echter, meer heil in de 

alfavakken. Dit advies legde ik snel 

naast me neer: ik wilde (dieren)arts 

worden. “Ook als je een jaar over moet 

doen?” vroeg hij mij. “Ja, ook als ik een 

jaar over moet doen.” En dat jaar moest 

ik overdoen, maar niet vanwege mijn 

resultaten. Een fietsongeluk gooide 

roet in het eten. Vervolgens werd ik 

toegelaten tot geneeskunde en heb 

ik geen moment spijt gehad van mijn 

profiel- of studiekeuze.

Tien jaar na die profielkeuze staan 

we voor een volgend keuzemoment. 

Wat volgt er na geneeskunde? Aan 

dit onderwerp worden we regelmatig 

herinnerd door patiënten, artsen of 

familie door middel van de bekende 

vraag: “wat voor een dokter wil je later 

worden?” 

Weten in welk vakgebied je dokter 

wilt worden, is één ding, maar niet het 

enige wat je definieert als arts. Ben je 

een echte clinicus? Waarschijnlijk zul 

je je ook met andere dingen gaan bezig 

houden. Heb je interesse in wetenschap? 

Wil je tijd steken in bestuur of innovatie? 

Of schuilt er stiekem in jou ergens een 

opleider? Om dan nog maar te zwijgen 

over hoe jij je later opstelt tegenover 

patiënten en collega’s. 

Met opnieuw een helder doel voor ogen, 

vraag ik me af hoe de weg daar naar 

toe zal zijn. Een seniorkeuze om me al 

helemaal in dat specialisme onder te 

dompelen? Of toch nog een keuzecoschap 

ter verbreding? Hoe word ik extreem 

goed? Het zijn de luxeproblemen waar 

wij in onze coassistentenbubbel mee 

zitten. Ik hoop, dat we goede, maar 

vooral: gelukkige dokters worden.  

Cettela Slootmans

Voorzitter Status Co

“In het extreme heeft het leven zijn 

waarde, in het gemiddelde zijn behoud” 

– Godfried Bomans

WOORD VAN DE VOORZITTER

Introductie
   

Vandaag is de aftrap voor een 

column in het blad StatusCo. Het 

lastige bij het starten van een 

nieuwe column is: hoe te begin-

nen. Ik heb besloten om hierin 

mijn normale werkwijze te ge-

bruiken. Gewoon beginnen. 

Laat ik mezelf eerst maar voor-

stellen. Ik heet Linda ten Hove 

en heb al een heel leven achter 

de rug. Al mijn artsenjaren heb 

ik gewerkt als verzekeringsarts. 

Ik doe dit werk inmiddels al ruim 

32 jaar, bijna net zolang als jullie 

blad bestaat. Ik heb voor dit vak 

gekozen vanwege de mooie com-

binatie van medisch handelen en 

de sociale wet- en regelgeving, 

waarbij het doel is mensen te 

laten meedoen met alle beper-

kingen die ze hebben. Het werk 

doe ik nog steeds met heel veel 

plezier en voldoening. Van ande-

ren hoor ik dat de liefde er vanaf 

spat als ik over mijn werk praat. 

Ik hoop met deze reeks columns 

iets van die liefde over te bren-

gen aan jullie, de arts in spe. Dit, 

in de hoop nieuwe collega’s te 

krijgen.  

Ik zit hier op een mooie locatie, in 

de achtertuin van het bos rond-

om de Lage Vuursche. Soestdij-

kerweg 17 te Den Dolder, goog-

le het maar eens. Mijn laptop is 

geopend en mijn handen weten 

de weg snel te vinden over de 

toetsen. De laptop is mij heilig, 

het vormt mijn toegang tot de 

medische buitenwereld. Voor 

mijn vak heb ik dat nodig. Als 

verzekeringsarts ben ik genera-

list, wat inhoudt dat ik feitelijk 

van alle ziektebeelden af moet 

weten. In deze digitale wereld 

betekent dit vooral dat ik van alle 

ziektebeelden informatie moet 

kunnen vinden. 

De volgende edities ga ik jullie 

meenemen in mijn wereld. Dan 

hoop ik jullie te laten zien dat 

mijn vak veel speurwerk met 

zich meebrengt en nooit saai is. 

Het vraagt om veel medische 

kennis, maar ook om veel sociale 

vaardigheden en besluitvaardig-

heid. Als verzekeringsarts ga je 

door waar de curatieve sector 

klaar is. Je draagt bij aan herstel 

van participatiemogelijkheden. 

Dit was het voor deze keer, een 

introductie. Voor wat betreft 

het thema van deze editie van 

StatusCo besef ik dat ik nagelaten 

heb me aan te passen, alhoewel…. 

het is best wel extreem om 

advertentieruimte te vullen met 

een column. 

Linda 

ADVERTENTIE
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Y Daphne Dikken
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over het reilen en zeilen binnen 

de militaire wereld. Als die 

periode erop zit, begin je aan de 

opleiding. Je loopt stage binnen 

een huisartsenpraktijk en op een 

spoedeisende hulp. Tussendoor 

heb je cursorisch onderwijs, om zo 

goed mogelijk op de breedte van 

het vak voorbereid te worden. Je 

begint al direct met het draaien 

van een eerstelijns spreekuur op 

een kazerne.

Waarom wilde jij bij defensie?

Ik ben aangestoken door mijn 

opa die vroeger altijd hele mooie 

verhalen vertelde over zijn tijd 

bij de luchtmacht. Daarnaast kon 

ik nooit zo heel goed stilzitten. Je 

bent hier ook meer fysiek bezig 

en moet ook als dokter fit blijven. 

Dat ik daardoor buiten mijn werk 

wat minder aan het stuiteren ben, 

vinden ze thuis ook fijn.

Wat vind je het leukste aan je 
werk? 

De verkorte officiersopleiding 

was echt een heel mooie tijd. Je 

ziet af en vraagt je af waar je in 

godsnaam aan begonnen bent. 

Maar als ik er nu op terugkijk, zou 

ik het heel graag nog een keer 

doen. Ook de oefeningen vind 

ik een mooi stuk van mijn werk. 

Lekker buitenspelen, dat is toch 

geweldig?

Wat heeft het werk voor 
keerzijde? 

Je moet je vooraf wel realiseren 

dat je echt weggaat uit de civiele 

wereld en in een eigen wereld 

op zich terechtkomt. Dat moet je 

wel willen. In het werk zelf ligt 

de bedrijfsgeneeskundige kant 

me wat minder. Dat hoort er 

echter wel bij om te voorkomen 

dat een militair zijn werk niet 

meer kan doen en een heel team 

achtergesteld wordt.

Hoe zie je op dit moment de 

toekomst voor jezelf?

Als AMA heb je een aanstelling 

voor vijf jaar. Twee daarvan zijn 

de opleidingstijd. Daarna ben je, in 

principe, gewoon vrij om te gaan 

en staan waar je wilt. Mij spreekt de 

spoedeisende hulp op dit moment 

erg aan. Maar voor hetzelfde 

geld kriebelt het te erg om in een 

ziekenhuis te gaan werken en 

ga ik dat volledig doen. Dat moet 

de toekomst 

uitwijzen.

Werken als arts bij defensie, wat 

houdt dat in?

De militairen krijgen hun 

gezondheidszorg volledig binnen 

defensie. Je draait daarom als AMA 

een soort huisartsenspreekuur 

waar alles voorbijkomt wat je 

binnen een gewone praktijk ook 

ziet. Je bent daarbij niet alleen 

verantwoordelijk voor diagnostiek 

en behandeling, maar denkt ook 

actief mee om iemand zo snel 

mogelijk weer in zijn functie aan 

het werk te krijgen. 

In Nederland ben je ook continu 

bezig met training en gereedstelling. 

Zo houd je niet alleen je eigen 

skills up-to-date, maar verzorg 

je ook training en scholing van 

de mensen waarmee je werkt. 

Denk aan verpleegkundigen, 

gewondenverzorgers, gewonden-

helpers, maar ook iedere 

soldaat die zijn militaire EHBO-

vaardigheden moet beheersen.  

Ga je mee op een uitzending, dan 

ben je daar ook verantwoordelijk 

voor de eerstelijnszorg. Daarnaast 

kom je terecht in een tent met 

twee brancards en een simpele 

uitrusting, zoals je die op een 

traumakamer van een SEH ziet, om 

een ABCDE te kunnen stabiliseren. 

Hier doe je de opvang van mensen 

die op een uitzending gewond 

raken. Je moet op een hele andere 

manier inschattingen maken dan 

je in Nederland doet. Iemand die na 

een val buiten bewustzijn is, kan 

je niet zomaar door een CT-scan 

schuiven. 

Wat moet je doen om daar te 

komen?

Het sollicitatietraject bestaat uit 

een psychologische keuring, een 

fysieke keuring en een gesprek met 

de Aanname- en Adviescommissie. 

Word je aangenomen, dan staan 

de eerste tien weken in het teken 

van militair worden tijdens de 

verkorte officiersopleiding. 

Je leert allerlei militaire 

basisvaardigheden en hoort 

“Lekker 

buitenspelen, dat is 

toch geweldig?”

“Ik ben aangestoken 

door mijn opa.”

Ook in het artsenbestaan zijn er mensen 
die de extremen opzoeken. Waar kan 

je dat beter doen dan binnen het 
bedrijf dat bijdraagt aan vrede, 
vrijheid en veiligheid wereldwijd? 
Leroy Toonen is bezig met het 
laatste deel van de opleiding tot 
Algemeen Militair Arts (AMA) bij 
de landmacht. Aan mij de schone 
taak om hem hierover het hemd 

van het lijf te vragen. 

We hebben even kort 
telefonisch contact, 

omdat Leroy mij niet kan 
vinden in het restaurant van het Radboudumc. 
Terwijl ik hem in mijn richting praat, kijk ik goed om 
mij heen. Als daar dan iemand in het militaire nette 
pak verschijnt, is het voor mij niet te missen, het 
moet Leroy zijn die ik spot.
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COPORTRET
SURVIVAL

Elise Heuts (25) 
Cogroep 210

Elise is naast haar coschappen sinds 2015 lid van 
NSSV FEL, de Nijmeegse Studenten Survivalsport 
Vereniging. De meeste mensen zouden survivalrun 
omschrijven als een vrij extreme sport. Een gesprek 
met Elise over deze sport.

Y Merel Opdam Elise Heuts

Wat houdt survivalrun precies 

in? 

Als ik het aan mensen uitleg, ver-

tel ik meestal dat het vooral veel 

touwklimmen en apenhang is, 

maar dat vat het niet helemaal sa-

men. Het is een heel gevarieerde 

sport, waarbij je op een parcours 

van een aantal kilometer verschil-

lende hindernissen aflegt. Hierbij 

kun je op verschillende manieren 

over touw klimmen en worden er 

verschillende materialen gebruikt. 

Daarnaast is er vaak ook een on-

derwerp ballastloop: met een zwa-

re tak een stuk rennen, deze moet 

je vervolgens doorhakken of –za-

gen. Ook onderwerpen als kanoën, 

boogschieten en steenwerpen kun-

nen in een survivalrun voorkomen. 

Ondanks dat je met sport bezig 

bent, zijn precisie en techniek bij 

de verschillende onderdelen van 

belang. 

Hoe ben je bij survivalrun geko-
men? 

Ik ben in eerste instantie gaan trai-

nen bij FEL omdat ik met vrienden 

van thuis mee zou doen aan een 

survival run. Ik wilde graag goed 

voorbereid (of in ieder geval beter 

dan de rest van groep) aan de start 

verschijnen. Ook zocht ik nog een 

sportvereniging naast mijn studie. 

Tijdens het trainen merkte ik dat 

het een hele leuke groep mensen 

is, ik er al mijn energie in kwijt 

kan en het een goede uitlaatklep 

is. Qua sport gaat het om zowel 

cardio als kracht en het is buiten, 

iets wat ik echt heerlijk vind. Kort 

nadat ik bij FEL kwam, ben ik be-

stuurslid commissaris activiteiten 

geworden. Omdat FEL nog niet zo 

lang bestond, was het mijn taak om 

leden te binden en activiteiten te 

organiseren. 

Waar staat FEL voor? 

FEL staat voor Fortis et Liber, La-

tijn voor krachtig en vrij. ´FEL´ is 

sowieso een mooi woord; het past 

goed bij de sport die we doen. 

Daarnaast is het natuurlijk leuk dat 

het ook nog krachtig en vrij bete-

kent, omdat je voor survivalrun 

toch behoorlijk sterk moet zijn als 

je door de touwen slingert. Als je 

in die touwen hangt, dan voel je je 

ook wel vrij.

 
Zou je survivalrun beschrijven 

als een extreme sport? 

Ja en nee. Of ja, ik denk het eerlijk 

gezegd wel. Het is vrij pittig. In de 

media wordt het wel eens beschre-

ven als militaire oefening. Bij mi-

litaire trainingen heb je natuurlijk 

ook een hindernisbaan, en de din-

gen die je doet tijdens survivalrun 

zijn ook wel echt zwaar. Wat hier 

zeker ook aan bijdraagt, is dat het 

wedstrijdseizoen loopt van sep-

tember tot en met juni. Je hebt dus 

ook runs in de winter, waarbij je 

door het water moet. Soms ligt er 

ijs in het water of sneeuw op de 

touwen, maar je moet (en wil) de 

hindernis wel doen. De sport zelf 

is extreem, maar de weersomstan-

digheden kunnen het nog een stuk 

extremer maken. Het is dan ook 

“ De sport zelf is 
extreem, maar de 
weersomstandig-
heden kunnen het 
nog een stuk ex-
tremer maken.” 

wel een beetje een strijd tegen de 

elementen. Weer of geen weer: de 

wedstrijd gaat door en je wil graag 

je bandje behouden (aan het begin 

van een run krijg je een bandje om 

je pols, het doel is het gehele par-

cours te doorlopen en je bandje te 

behouden).

Wat is het meest extreme dat je 

ooit gedaan hebt? 

Op het gebied van survivalrun: de 

ultra survivalrun in 2016. Deze run 

ging van Leeuwarden naar de Ach-

terhoek. In een team moesten we 

tien etappes volbrengen, elke etap-

pe duurde twee tot drie uur. Dit be-

tekent dat je drie dagen lang, elke 

dag ongeveer 5 uur aan het spor-

ten was op een hoge intensiteit. Op 

deze prestatie ben ik nog steeds 

heel trots. Het was heel mooi en 

tof om met zijn allen, nadat we hier 

een half jaar naar hadden toege-

leefd, over de finish te komen.

Wat is het meest extreme dat je 
nog zou willen doen? 

Ik zou sowieso nog een keer een 

adventure race van vierentwintig 

uur willen lopen. Adventure race 

is een duurrace, waarbij je in ver-

schillende etappes zo veel mogelijk 

punten moet zien te verzamelen, 

zonder rust of pauze. Hierin is 

naast sport ook tactisch denken 

belangrijk. Vierentwintig uur ach-

ter elkaar racen is denk ik vrij ex-

treem, maar ook een uitdaging om 

te zien hoe ver je kan komen.

Eerste hulp bij survivalrun, waar 

moet je dan aan denken? 

Hierbij denk ik met name aan din-

gen die kunnen gebeuren tijdens 

een survivalrun; enkeldistorsie 

is wel het meest voorkomende 

probleem. Daarnaast kun je door 

onvoldoende grip aan de touwen 

brandblaren op je handen krijgen 

en raken mensen tijdens runs in 

de winter snel onderkoeld als het 

slecht weer is of er hindernissen 

zijn waarbij je door het water moet. 

Zelf zit ik eigenlijk altijd onder de 

blauwe plekken en heb ik wel eens 

de vraag gekregen of ik een stol-

lingsstoornis heb. Het is ook voor-

gekomen dat deelnemers na een 

run gastro-enteritis hadden, omdat 

ze vervuild water binnen hadden 

gekregen. Als laatste moet je, om-

dat je buiten bent, ook rekening 

houden met insecten zoals teken. 

Mensen die aan survivalrun doen 

zijn sowieso “buitensportmensen” 

en vinden vaak andere outdoor 

sporten, zoals klimmen, hikes en 

trektochten ook heel tof. Eind ok-

tober was het ‘Outdoor Medicine 

Weekend’, waar ik naartoe ben 

geweest. Bij survivalrun leer je be-

paalde basic survival skills, zoals 

het kunnen knopen van een touw, 

die denk ik ook nuttig zijn als je bij-

voorbeeld een trektocht maakt.

Meer lezen over Outdoor   Me-

dicine? Lees dan het artikel van 

Anna op pagina 12.
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COPORTRET
MEDISCH
CONTACT

Myrna Linders (24) 
Cogroep 207

Een spreekuur meekijken bij Epke Zonderland als 
onderdeel van je coschappen. Myrna deed het. 
Voor haar keuzecochap bij Medisch Contact mocht 
ze de olympisch kampioen en arts het turnpakje 
van het lijf vragen. Een gesprek met ons oud-
bestuurslid over haar tijd bij Medisch Contact. 

Y Cettela Slootmans Myrna Linders

Hoe kwam je stageplek bij Me-

disch Contact tot stand?

Het leek me leuk om iets buiten de 

directe patiëntenzorg te doen. Ik 

zat over een coschap bestuur na 

te denken, maar toen zag ik een 

oproepje op de site van Medisch 

Contact voorbijkomen. Ik schrijf 

al langere tijd voor Status Co en ik 

dacht dat Medisch Contact een goe-

de mogelijkheid zou zijn om mijn 

schrijfstijl te verbeteren en meer 

ervaring in de journalistiek op te 

doen. Ik vond het echt iets wat bij 

mij past.

Wat heb je geleerd?

Tijdens mijn stage heb ik heel veel 

geleerd, meer dan ik in eerste in-

stantie dacht te gaan leren. Ik wil-

de weten hoe een artikel tot stand 

komt en mijn eigen schrijfvaardig-

heden verbeteren. Ik heb veel ge-

leerd over schrijven, iets waar wij 

als dokters in het algemeen slecht 

in zijn. Het eerste wat ik moest le-

ren was actief taalgebruik. Dat was 

erg wennen. Kijk maar eens naar 

een willekeurige ontslagbrief: bij-

na altijd is het passief taalgebruik 

en dat leest niet fijn. Ik heb tijdens 

mijn stage veel tips gekregen. Elk 

artikel wordt door een ervaren 

journalist nagekeken.

Daarnaast was het heel interessant 

om je met de gehele gezondheids-

zorg bezig te houden. Er speelt 

zoveel meer binnen de gezond-

heidszorg dan wat wij in onze op-

leiding of tijdens onze coschappen 

meekrijgen. Door mijn stage weet 

ik meer wat er speelt op verschil-

lende niveaus (bestuurlijk, financi-

eel, etc.). Als je bij Medisch Contact 

bent, krijg je hier heel veel van 

mee.  

Hoe houd je de actualiteit bij als 

je zelf de actualiteit verzorgt?

Ik schreef vooral artikelen voor de 

rubriek ‘Wetenschap’. Hiervoor 

“ Er speelt zoveel 
meer binnen de 

gezondheidszorg 
dan wat wij in 
onze opleiding 
meekrijgen.” 

Myrna werkte twee maanden op 
de redactie van Medisch Contact 
in Utrecht. Tijdens haar stage 
sprak ze o.a. met André Bremers 
over de voortgangstoets en in-
terviewde ze Epke Zonderland. 
Het Medisch Contact is een uit-
gave van de KNMG en verschijnt 
als weekblad. De redactie van 
Medisch Contact maakt in sa-
menwerking met de LAD, de Ge-
neeskundestudent, de KNMG en 
de VvAA het kwartaalblad Arts 
in Spe voor studenten.

hadden we toegang tot ongepu-

bliceerde artikelen van de weten-

schappelijke tijdschriften, zodat we 

hier alvast over konden schrijven 

en het meteen online konden zet-

ten zodra het zogenaamde ‘embar-

go’ verliep. Voor de nieuwsrubriek 

houd je het ANP, andere media, de 

website van de rijksoverheid en 

natuurlijk twitter in de gaten, wat 

speelt er in de gezondheidszorg en 

media? Veel wat voorbijkomt levert 

geen nieuws op, maar soms heb je 

geluk en blijkt na nader onderzoek 

dat iets geschikt is voor een artikel. 

En zoals alle media heeft Medisch 

Contact natuurlijk ook een mailbox 

waar mensen persberichten of tips 

naar toe sturen.

Je hebt Epke Zonderland geïnter-
viewd… Vertel!

Het was spannend! Ik had Epke op 

mijn lijst met ideeën gezet voor ar-

tikelen. Na overleg met de journa-

listen en de hoofdredactie mocht ik 

hem benaderen. En hij bleek nog 

tijd te hebben in mijn stageperio-

de ook! Die dag (van het interview 

red.) hebben we eerst foto’s ge-

maakt, het interview en de podcast 

gedaan en vervolgens mocht ik nog 

bij een patiënt meekijken. Het was 

niet mijn eerste interview, maar 

wel mijn eerst podcast. Bij een pod-

cast moet alles meteen in één keer 

goed gaan. Je wil zo min mogelijk 

hakkelend er doorheen komen, zo-

dat er later niet al te veel geknipt 

en geplakt hoeft te worden. 

Wat biedt een keuzecoschap bij 

het Medisch Contact?

Het is ontzettend leuk als je van 

schrijven houdt. Als je het leuk 

vindt om het nieuws te volgen, in 

de wetenschap te duiken en andere 

mensen te informeren of intervie-

wen, dan is het een hele geschikte 

plek.

Wat zijn je toekomstplannen?

Ik wil heel graag kinderarts wor-

den en ik zou het heel mooi vinden 

als ik dit kan combineren met iets 

buiten de directe patiëntenzorg, 

zoals schrijven of een bestuurlijke 

functie. Ik schrijf nog steeds re-

censies voor Medisch Contact en 

ik ben in oktober als eventreporter 

naar de carrièrebeurs geweest. Ik 

sta open voor andere dingen en 

zoek nieuwe uitdagingen. Ik wil 

meer dan alleen dokteren. 

“ Ik had Epke 
op mijn lijst met 

ideeën gezet voor 
artikelen. Na 

overleg met de 
journalisten en 

de hoofdredactie 
mocht ik hem 
benaderen.” 
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OUTDOOR MEDICINE
Op expeditie naar de Noordpool, een ultrarun in de Sahara begeleiden of 
klimmers behandelen in Base Camp van Mount Everest; voorbeelden van extreme 
geneeskunde in uitzonderlijke situaties waar algemene medische basiskennis 
vaak niet genoeg is. Hiervoor is Outdoor Medicine opgericht, een stichting met 
als doel om (internationale) samenwerking te bevorderen en kennis op het gebied 
van expeditie geneeskunde, wildernisgeneeskunde of geneeskunde in extreme 
omstandigheden te vergroten en delen. Eind oktober werd het eerste Studenten 
Outdoor Medicine weekend georganiseerd, en ik was erbij!

OUTDOOR MEDICINE 

In 2011 richtten Nederlandse artsen Outdoor 

Medicine op. Dit met als doel om medici op te leiden op 

het gebied van wildernis- en expeditie geneeskunde 

door middel van cursussen en trainingen en medisch 

advies te geven ten aanzien van geneeskunde in 

extreme omstandigheden. Er is geen officiële 

specialisatie tot ‘expeditie-arts’, er zijn echter wel 

diverse manieren om je te bekwamen binnen dit 

gebied; waaronder de cursussen van Outdoor 

Medicine. Het team van Outdoor Medicine bestaat uit 

een breed scala van professies: van trauma-chirurgen 

tot huisartsen. Allemaal hebben ze een passie voor 

reizen en buitensport, zoals klimmen, alpinisme, 

duiken en hiken. 

STUDENTENWEEKEND

Het weekend werd georganiseerd door Pieter Simons 

en Marijn Sinkeldam. Zij leerden elkaar kennen toen 

ze samen de sociale media van Outdoor Medicine voor 

hun rekening namen. Bij een congres in Wales zag 

Marijn dat wildernis- en expeditie geneeskunde in het 

Verenigd Koninkrijk ook een groot en actief platform 

voor studenten heeft, iets wat in Nederland nog ont-

brak. Eenmaal terug in Nederland besloten Marijn en 

Pieter om zelf een studentenweekend te organiseren 

namens Outdoor Medicine voor studenten met inte-

resse in buitensport en expeditie- of 

wildernisgeneeskunde. 

Het weekend bestond uit onderwijs over geneeskun-

de in extreme omstandigheden en simulatietrainin-

gen, gecombineerd met sportieve activiteiten op de 

survivalbaan. Verschillende sprekers met ervaring in 

expeditie- en wildernisgeneeskunde gaven onderwijs 

over het vak en waar je als arts tegenaan loopt en 

wat je meeneemt in de wildernis. Zo vertelde anes-

thesioloog Geert Meese liever twee liter extra desin-

fectiemiddel mee te nemen bij het begeleiden van de 

marathon des Sables dan een AED, een overweging 

die je niet snel tegenkomt!

MARCH EN MED-WAR

Tijdens het weekend waren er simulatietrainingen om 

de MARCH, een eerste-opvang methode die lijkt op de 

bekende ABCDE-methode, goed aan te leren en uitvoe-

ren. De MARCH staat voor: Massive hemorrage, Air-

way + C-spine, Respiration, Circulation en Hypother-

mia/Hyperthermia en Hike/Heli. In de wildernis geldt, 

net zoals bij acute trauma-opvang: ‘treat first what kills 

first’. Een slagaderlijke bloeding moet daarom als al-

lereerst gestelpt worden voordat je verder gaat. Een 

ander verschil is Hike/Heli, hoe kan de patiënt na stabi-

lisatie geëvacueerd worden naar de bewoonde wereld 

voor verdere medische zorg?

De zondag van het weekend draaide volledig om de Me-

dical Wilderness Adventure Race (Med-WAR), waarbij 

teams zowel medische scenario’s als sportieve 

uitdagingen zo goed en snel mogelijk moesten 

uitvoeren. Een onderkoelde trailrunner op een smal 

bergpad in het donker, een kitesurfer met een 

slagaderlijke bloeding door een haaienbeet en een 

klimmer in de bergen met twee gebroken enkels; hoe 

pak je dit aan, zonder de medische middelen die je in 

een ziekenhuis tot je beschikking hebt? 

Dit vroeg om een andere manier van denken en doen, 

waarbij je moest leren te handelen met alleen datgene 

wat je tot je beschikking had. Zo werden

 slachtoffers gestabiliseerd met behulp van een 

backpack en vervoerd in zelfgemaakte brancards, wat 

vroeg om een goede samenwerking en communicatie. 

Al met al een zeer leerzaam en succesvol weekend met 

enthousiaste studenten en begeleiding!

CONGRES ‘MEDICINE IN EXTREMES’ - 31-01-2020

Enthousiast geworden en wil je meer weten over 

Outdoor Medicine? Op 31 januari 2020 staat de vierde 

editie van het Medicines in Extremes op de planning in 

Amsterdam. Dit jaar ligt de focus op sporten in extreme 

omstandigheden. Verschillende (internationale) 

sprekers zullen hun expertise delen op het gebied van 

fysiologie bij extreme fysieke omstandigheden. Voor 

meer informatie en tickets, zie de site van Outdoor 

Medicine: https://outdoormedicine.org/ (voor studen-

ten geldt een korting van 100 euro op vertoon van een 

geldige collegekaart!) 

Y Anna de Ruiter Outdoor Medicine, Seb Mooze
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Onze kerntemperatuur is erg belangrijk voor 
de gehele homeostase en regulering van alle proces-

sen in ons lichaam. Verschillende enzymen werken 
bij verschillende temperaturen om alle processen 
te optimaliseren. Bij de avondlessen Vaardigheden 
Acute Geneeskunde hebben we geleerd hoe te han-
delen bij extremen van onze lichaamstemperatuur. 
Tijd om het eens op te frissen.

Hot ‘n 
Cold

HYPERTHERMIE
De veel voorkomende verhalen 

van marathonlopers die oververhit 

raken bij een zomerse dag van 30 

graden kent iedereen. De zorgver-

leners staan klaar om deze mensen 

te hulp te staan. Wat is precies het 

stappenplan? En welke soorten hy-

perthermie zijn er?

HITTEKRAMP

Recognize: Hierbij krijgt men pijn 

in de spieren van de extremiteiten. 

What to do: Het doel hierbij is om 

het slachtoffer minder te laten in-

spannen, naar een koele plek te 

begeleiden en te zorgen dat het 

slachtoffer extra drinkt. Vergeet 

hierbij niet dat aanvullen van 

zout ook belangrijk is! Denk aan 

ORS-dranken, bouillon of cola. 

WARMTESTUWING OF WARMTE-

UITPUTTING

Recognize: Het slachtoffer gaat 

hevig transpieren, krijgt een bleke 

huid (soms een rode, droge huid), 

voelt zich misselijk, krijgt hoofd-

pijn en wordt duizelig. Hierdoor 

kan een collaps ontstaan. 

What to do: Ook hierbij is het be-

langrijk om het slachtoffer naar 

een koele plek te verplaatsen en 

vocht en zout aan te vullen door 

extra te laten drinken. Dit kan ook 

gemakkelijk door een theelepel 

zout op te lossen per één liter wa-

ter. 

HYPOTHERMIE
Op de Spoedeisende Hulp komt 

zaterdagnacht een jongen van 23 

jaar met de ambulance binnen. De 

ambulance was gebeld door een 

omstander die deze jongen bewus-

teloos heeft aangetroffen op straat. 

Het is midwinter en de temperatu-

ren buiten zijn gedaald tot -5 gra-

den Celsius. Wat nu?

ONDERKOELING

Onder 35 graden Celsius spreekt 

men van ‘echte’ onderkoeling, 

onder 30 graden is er sprake van 

‘ernstige’ onderkoeling.

Recognize: Het slachtoffer is mo-

gelijk suf/slaperig wegens de kou. 

Ook kan deze agressief worden of 

overdreven opgewekt reageren. In 

deze situatie kunnen de vitale func-

ties gestoord raken. 

What to do: Het doel van de be-

handeling is om verdere afkoeling 

te voorkomen en voornamelijk 

hierbij de vitale functies veilig te 

stellen. Breng het slachtoffer naar 

een warme, beschutte omgeving. 

Verwijder natte kleren zonder 

het slachtoffer te veel te laten be-

wegen, dit kan namelijk leiden tot 

ventrikelfibrilleren. Bij bewegen 

wordt het koude bloed richting de 

centrale circulatie gepompt. Het 

hart moet al hard werken door 

de perifere vasoconstrictie en is 

hierdoor extra gevoelig voor ver-

anderingen. Als uitkleden zonder 

bewegen niet kan, dek het slacht-

offer dan toe. Op de SEH kan dit 

gebeuren met een alu-deken waar-

door 80% lichaamswarmte wordt 

teruggekaatst. Vergeet hierbij niet 

het hoofd ook toe te dekken! Warm 

het slachtoffer niet actief op, want 

hierdoor zal de perifere vasocon-

strictie afnemen. Dit zal aanvan-

kelijk leiden tot een nog grotere 

daling van de kerntemperatuur en 

tevens is er risico op het optreden 

van een distributieve shock. 

STOLLINGSSTOORNISSEN

Bij hypothermie ontstaan stollings-

stoornissen en gaan cellen slechter 

functioneren. Echter zijn de cellen 

hierbij beter bestand tegen zuur-

stoftekort. Vandaar dat reanima-

ties bij drenkelingen altijd langer 

doorgaan, want bij hypothermie 

geldt: ‘nobody is dead until warm 

and dead’.  

Wegens deze risico’s is in deze si-

tuaties absoluut professionele hulp 

nodig, dus schakel deze in! 

HITTEBEROERTE 

Recognize: Bij deze derde fase ont-

staan gedragsveranderingen en 

kan men verward worden. Hierbij 

kunnen bewustzijnsdalingen ont-

staan. Eventueel kunnen toevallen 

of een shock volgen en in een zeer 

ernstig geval kan een stilstand van 

de circulatie optreden. 

What to do: Hierbij is het belang-

rijk om het slachtoffer naar een 

koele plek te verplaatsen en actief 

te koelen. Dit kan met behulp van 

een ventilator, door de persoon in 

een nat laken te wikkelen of met 

een natte spons te deppen. Let 

op! Koel niet met ijskoud water! 

Hierdoor ontstaat vasoconstrictie 

waardoor de warmteafgifte juist 

afneemt.

Y Diana Abrar

Nathan Dumlao, Andrey 
Andreyev, rawpixel
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ARTSEN ZONDER GRENZEN
Y Verin Boerrigter Archief

EEN DUIK DE GESCHIEDENIS IN

Artsen zonder Grenzen werd opge-

richt in 1971, tijdens een bloederi-

ge burgeroorlog in Nigeria. Twee 

Franse artsen die daar werkten 

voor het Rode Kruis zagen met lede 

ogen aan dat de regering bepaalde 

welke slachtoffers wél geholpen 

mochten worden en welke niet. Dit 

had alles te maken met de politie-

ke partij waar de slachtoffers voor 

vochten. Vanuit het idealistische 

denkbeeld dat alle mensen, onge-

acht ras, huidskleur, religie of po-

litieke voorkeur recht hebben op 

een gelijke medische behandeling, 

hebben deze artsen bij terugkomst 

in Frankrijk ‘Médecins sans Fronti-

ères’ opgericht. 

VANDAAG DE DAG

Artsen zonder Grenzen opereert 

vandaag de dag nog steeds volledig 

volgens deze opvatting en ziet dit 

als één van de belangrijkste voor-

waarden voor hulpverlening. Mis-

sies vinden plaats in crisissituaties; 

voornamelijk oorlogsgebieden. De 

geleverde hulp varieert van basis-

zorg, vaccineren, begeleiding van 

zwangerschappen en bevallingen 

tot mentale ondersteuning en spe-

cialistische chirurgie. Hoewel de 

naam anders doet vermoeden, wer-

ken er niet alleen maar artsen voor 

Artsen zonder Grenzen. Ook disci-

plines als verloskunde, verpleeg-

kunde, psychologie en farmacie zijn 

vertegenwoordigd. 

Op dit moment is Artsen zonder 

Grenzen actief in ontzettend veel 

verschillende gebieden. Gebieden 

waarover je ongetwijfeld in het 

nieuws iets hebt gehoord. Zo wordt, 

naast tientallen andere projecten, 

in Congo ebola bestreden en wordt 

er hulp geboden aan de slachtoffers 

van de oorlog in Syrië in Noord-Sy-

rië zelf en omringende landen waar 

vluchtelingen naartoe gevlucht zijn.

Als je naast je liefde voor geneeskunde wel in bent voor wat avontuur, kun je 
ervoor kiezen om te gaan werken in één van de gebieden ter wereld waar medi-
sche hulp misschien wel het hardst nodig is. Werken in extreme omstandigheden 
waarin je eigen grenzen keihard op de proef gesteld zullen worden.

BEKWAAM OF NIET BEKWAAM?

Naast medisch specialisten, heeft 

Artsen zonder Grenzen ook altijd 

basisartsen nodig. Om aan de slag 

te kunnen, moet je echter wel aan 

een aantal voorwaarden voldoen: 

minimaal twee jaar werkervaring 

als A(N)IOS, minimaal drie maanden 

reis- of werkervaring in ontwikke-

lingslanden, Engels op minimaal 

B2 niveau, ervaring hebben in het 

geven van supervisie, je moet mi-

nimaal negen tot twaalf maanden 

beschikbaar zijn en ten slotte moet 

je ertegen kunnen om in stressvolle 

situaties de enige arts te zijn en een 

team aan te sturen. 

Als je aan de slag wilt voor Artsen 

zonder Grenzen moet je er volgens 

hun website zeker rekening mee 

houden dat je leefomstandigheden 

niet al te luxe zullen zijn. Werk- en 

woonomstandigheden kunnen vari-

eren van stenen gebouwen tot ten-

ten of hutten van klei, en er is geen 

garantie op stromend water. Je 

hebt zelf geen invloed op het gebied 

waarnaar je op missie uitgezonden 

zult worden, je zult geplaatst wor-

den waar je het hardst nodig bent. 

Zoals eerder genoemd zul je hier 

minimaal negen tot twaalf maanden 

blijven. Contact met het thuisfront 

vindt vaak plaats via e-mail en om-

dat Artsen zonder Grenzen opereert 

in relatief gevaarlijke gebieden, kun 

je je familie of geliefde niet meene-

men of langs laten komen. 

Mocht je voldoen aan alle boven-

staande criteria en nog steeds en-

thousiast zijn om jouw hulp en ex-

pertise te bieden aan mensen die 

het hard nodig hebben, dan is wer-

ken voor Artsen zonder Grenzen 

wellicht perfect om zo de wereld 

een klein beetje beter te maken.
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EXTREEM DIK 
EXTREEM DUN
De helft van de volwassenen van 18 jaar of ouder had 
in 2018 overgewicht en 15% viel zelfs in de categorie 
obesitas. Tegelijkertijd komen er per jaar ongeveer 
1300 personen met anorexia nervosa bij. In Nederland 
lijden zo’n 5500 mensen aan anorexia nervosa. Dat 
wil zeggen: de gemiddelde huisarts heeft ongeveer 
één patiënt met deze ziekte in zijn praktijk. Enerzijds 
is er sprake van een consumptiemaatschappij waar 
verleidingen opdringerig aanwezig zijn, anderzijds 
heerst er een schoonheidsideaal waar slanke modellen 
de covers van bladen sieren. Wat zijn de gevolgen van 
deze twee extremen? 

ANOREXIA NERVOSA 

Kan je je voorstellen dat je wel hon-

ger hebt, maar dat je zo’n intense 

angst hebt om aan te komen, dat 

je niet meer gaat eten? Patiënten 

met anorexia nervosa eten bijna 

niets, maar daarnaast verzinnen 

deze patiënten ook allerlei trucs 

om voedsel weer zo snel mogelijk 

uit het lichaam te krijgen. Dit doen 

ze bijvoorbeeld met laxeermidde-

len of door te braken. Een andere 

manier is chewing and spitting: het 

kauwen op voedsel en het daarna 

weer meteen uitspugen. Ook trai-

nen ze overmatig om extra gewicht 

te verliezen.  Vaak ontdekt de om-

geving dit gedrag pas laat. Hoewel 

de oorzaken van anorexia vooral 

psychisch zijn, spelen ook omge-

vingsfactoren en erfelijke aanleg 

een rol. 

 

SLECHTE VOEDINGSTOESTAND 

De slechte voedingstoestand bij pa-

tiënten met anorexia veroorzaakt 

kenmerkende afwijkingen, zoals 

bradyfrenie (traag denken), acro-

cyanose (blauwverkleuring van de 

acra), hypothermie, bradycardie, 

amenorroe, hypotensie, een droge 

huid met lanugobeharing, dof haar 

en haaruitval. Na blootstelling aan 

hitte ziet men vaak erythema ab 

igne, een grillige pigmentatiere-

actie van de huid. Men denkt vaak 

dat deze kenmerken samenhangen 

met alleen een slechte voedings-

toestand, maar ze lijken ook samen 

te hangen met de snelheid van het 

gewichtsverlies. Met name een 

gewichtsverlies van >1,5 kg/week 

vormt een risico. 

 

AFWIJKINGEN IN HET BLOED 

In het bloedonderzoek kunnen ver-

schillende dingen opvallen, al blijft 

de interpretatie lastig vanwege on-

dervoeding, purgeren en laxeren. 

Hierdoor hangt de mate van af-

wijkingen niet altijd samen met de 

ernst van ondervoeding. Zo kan er 

sprake zijn van beenmergdepres-

sie. Vaak ziet men in eerste instan-

tie een leukocytopenie, gevolgd 

door een trombocytopenie. Hierna 

laat bloedonderzoek vaak een ane-

mie zien, al kan door uitdroging het 

hemoglobinegehalte  fout-normaal 

of zelfs verhoogd zijn. Daarnaast 

kunnen de leverwaarden (ASAT en 

ALAT) sterk verhoogd zijn. Door 

overmatige vochtinname (water-

loading) of een te lage inname van 

zout kan het natrium verlaagd zijn. 

Bij braken is het bicarbonaat ver-

hoogd, maar bij laxeren is dit juist 

verlaagd. Bovendien kunnen er 

afwijkingen in het zuur-base even-

wicht ontstaan. Bij braken of diure-

ticagebruik ontstaat een metabole 

alkalose, bij laxeren of dehydratie 

juist een metabole acidose.  

Y Myrna Linders Olenka Kotyk, soira photography

OBESITAS 

Bij overgewicht en obesitas is er 

juist te veel overtollig vet in het 

lichaam opgeslagen, wat leidt tot 

meer gezondheidsrisico’s. De mate 

van het overgewicht wordt vast-

gesteld door de Body Mass Index 

(BMI) te berekenen met behulp 

van de lengte en het gewicht. De 

manier van berekenen is voor alle 

leeftijden hetzelfde, de afkapwaar-

den wanneer gesproken wordt van 

ondergewicht, overgewicht of obe-

sitas zijn bij kinderen per leeftijds-

groep en geslacht verschillend. 

Obesitas op jonge leeftijd is geas-

socieerd met overgewicht op latere 

leeftijd. 

 

VAN HUID TOT HOOFD 

De meestvoorkomende comorbidi-

teit die is geassocieerd met obesi-

tas is hypertensie. Een huidafwij-

king die men vaak ziet bij mensen 

met obesitas is acanthosis nigrans, 

een hyperpigmentatie van de huid 

in de plooien. Dit is een teken van 

insulineresistentie. Obesitas gaat 

ook vaak gepaard met striae, een 

huidafwijking die deels mecha-

nisch wordt veroorzaakt (oprek-

king van de huid), maar ook deels 

door hormonale factoren. Ook 

hidradenitis suppurativa (ontste-

kingen in de huidplooien) ziet men 

vaak bij obese patiënten. Let ook 

goed op bij kinderen met obesitas 

en hoofdpijn: idiopatische intra-

craniele hypertensie (pseudotumor 

cerebri) is zeldzaam bij kinderen, 

maar de prevalentie is verhoogd 

bij kinderen met obesitas. De voor-

naamste klacht is hoofdpijn, maar 

daarbij komen ook misselijkheid, 

overgeven, pijn achter het oog, 

verminderd zicht en dubbelzien 

voor. Bij het oogspiegelen valt pa-

piloedeem op.   

 

AFWIJKINGEN IN HET BLOED 

Bij mensen met overgewicht en 

obesitas, in het bijzonder bij men-

sen met voornamelijk buikvet, is 

vaak sprake van dyslipidemie. 

Subklinische insulineresistensie 

komt vaak voor bij adolescenten 

met obesitas. Dit is een belangrijke 

voorspeller voor het ontwikkelen 

van diabetes mellitus type 2.  De 

meestvoorkomende oorzaak van 

leverziekten bij kinderen is nonal-

coholic fatty liver disease (NAFLD). 

Deze ziekte is geassocieerd met 

obesitas. 
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in gesprek 
met de 

amanuensis
Met ruim 40 dienstjaren op onze medische faculteit is 
Michel Eichhorn een bekend gezicht voor meerdere 
generaties coassistenten. Andersom kan de amanuensis 
zich na al die jaren nog vele coassistenten herinneren. 
Indien een van je ouders ook in Nijmegen coassistent 
is geweest, zou bij het noemen van je naam zomaar 
de vraag: “Zeg, ben jij een dochter/zoon van?” kunnen 
volgen. Waarna Michel verbazingwekkend veel over je 
ouder(s) weet te vertellen.  

Hoe ben je bij de medische facul-

teit begonnen?

Ik ben hier werkzaam sinds mei 

1978. Ik kwam uit militaire dienst 

en iemand van het voetballen 

vroeg mij of ik op de Radboud wil-

de werken. Aanvankelijk voor de 

schoonmaakdienst. Diegene bij 

wie ik ging solliciteren zei dat dát 

niks voor mij was, maar dat hij een 

mooie ander baantje voor mij had. 

Zo werd ik zaalassistent.

Zaalassistent? 

Vroeger werden alle colleges gege-

ven in drie grote zalen in de och-

tend. In die zalen zat een mooie ca-

bine, waarin de zaal-assistent zat. 

De zaalassistent kreeg het beeld-

materiaal van de docent aangereikt, 

die hij van bovenaf mocht laten 

zien. Dit waren dia’s, tekeningen, 

röntgenfoto’s of bladzijdes uit boe-

ken. Natuurlijk waren er ook veel 

vieze plaatjes van brandwonden of 

verkeersongelukken. Elk college 

moest je er zijn. Als de docent geen 

plaatjes had, konden we als zaalas-

sistent even puzzelen, lezen of kof-

fie drinken. Ik stak er veel van op, 

met name medische terminologie. 

En net als vele coassistenten, kreeg 

ik iedere klacht die tijdens het col-

lege besproken werd. Bijvoorbeeld 

als het ging over hoofdpijn, kreeg 

ik ook hoofdpijn! Ik vond het echt 

een hele mooie tijd. Je leerde de 

studenten écht kennen. Met name 

de studenten die rondom de cabine 

zaten natuurlijk, daar kon je gezel-

lig mee kletsen.

In 1986 kwamen er bezuinigingen: 

de docenten konden zelf de dia’s 

Y Cettela Slootmans

JFL, Status Co

bedienen en de zaalassistenten 

werden afgeschaft. Het praktisch 

klinisch onderwijs (PKO, toen nog 

ALCO, voorloper van het huidige 

CKO) werd opgestart. Professor 

Metz vroeg of Michel daar onder-

steunend in wilde zijn. 

We zijn in dit gebouw (het huidi-

ge opleidingsgebouw aan de Ka-

pittelweg) begonnen. Vervolgens 

hebben wij in het gebouw waar nu 

de huisartsenpraktijk (UGC Heyen-

daal, red.) zit, gezeten en tussen 

1999 en 2019 in het Klinisch Trai-

ningscentrum (KTC). Iedere twee 

weken was er een instroommo-

ment voor twaalf studenten. Deze 

moesten zich bij mij melden, waar-

na ik ze inschreef. Dat ging allemaal 

in schriftjes. Vervolgens waren er 

vaak 1  tot 5 weken voorbereiding 

op een coschap. Deze weken zijn 

erg uitgebreid sindsdien.”(het aan-

tal weken is gestegen van 9 in 1987 

tot 34 weken in 2019). Nog steeds 

is Michel betrokken bij deze voor-

bereidingsweken

Wat is de taak van een ama-

nuensis? 

Als amanuensis zijn we aanwezig 

tussen 7.30 en 18.15 uur. We ope-

nen en sluiten de ruimtes en treffen 

voorbereidingen voor het onder-

wijs. We maken de indelingen voor 

de CKO blokken wat communica-

tietraining betreft  en zorgen voor 

de benodigde materialen. Als het 

onderwijs eenmaal loopt, wachten 

wij op dingen die niet goed gaan 

waar onze hulp bij nodig is. Daar-

naast hebben we administratieve 

taken. Je hebt pieken in de och-

tend, het begin van de ochtend en 

tijdens het afsluiten. Er komen tus-

sendoor allerlei dingen bij kijken. 

Bijvoorbeeld het roosteren, dat 

vind ik heel complex, dat wil je niet 

weten… Ik heb vijftien jaar geleden 

weleens gedacht om wat anders te 

gaan doen. Maar deze baan biedt 

mij veel vrijheid. Met mijn telefoon 

op zak kan ik rustig wandelen of 

een praatje gaan maken. Al met al 

is het heel leuk en rustig werk.

Wat maakt het leuk?

De deur staat altijd open en ieder-

een kan ons vinden. De docenten 

ken ik vaak nog van hun coassis-

tententijd. Ze komen vrijwel altijd 

een praatje maken. De studenten 

steeds minder helaas. Ik ben op-

recht geïnteresseerd in hoe het 

met mensen gaat. Ik hoor weleens 

verhalen dat het niet goed gaat met 

een coassistent, dat vind ik dan 

heel sneu. Het contact met mensen >>>
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RECENSIES
column

Net zoals in de series?
door Anna de Ruiter

‘Wat is er nou echt allemaal van waar, An?’ Ik 

zit bij een vriendin op de bank die de afgelopen 

weken 11 seizoenen Grey’s Anatomy heeft 

gebingewatched. ‘Mag je als coassistent echt zelf 

opereren en is er inderdaad zoveel drama tussen 

collega’s?’ 

Medische televisieseries zijn al decennia 

ongelooflijk populair en als je wilt kan je 

honderden seizoenen van bijvoorbeeld House, 

Grey’s Anatomy, Code Black of de Nederlandse 

series Centraal Medisch Centrum en De 

Coassistent streamen. Het leven van een arts 

(in opleiding) is hierin altijd heldhaftig en vol 

sensatie, met dagelijks grote ongelukken met 

meerdere slachtoffers, romances tussen artsen 

en schijnbaar dagelijks dienst met iedereen 

(let maar eens op, er heeft nooit iemand een 

dagje vrij). Niet gek dus, dat mijn vrienden ook 

verwachten dat mijn leven er zo uit ziet. 

De werkelijkheid is toch wel duidelijk anders. 

Tenminste, bij mij wel. Zo heldhaftig en 

zelfverzekerd als Cristina Yang ben ik niet en 

grote catastrofale rampen komen gelukkig 

weinig voor. Ook lijkt het me een slecht idee 

als een coassistent net als George in Grey’s 

Anatomy een thoracotomie verricht in een 

falende lift. Oh, en van een sensationeel 

liefdesleven is ook geen sprake, aangezien ik 

al jarenlang de meest stabiele single van mijn 

vriendengroep ben.  

Bovendien zijn de meeste series niet erg 

accuraat als het gaat om de medische kennis. Zo 

hebben de meeste tv-dokters hun stethoscoop 

verkeerd om in, weten ze een asystolie vrijwel 

altijd miraculeus met succes te defibrilleren 

en lijken verpleegkundigen niet te bestaan, 

aangezien de artsen werkelijk al het werk doen. 

En ook al is het in het echt niet zo sensationeel, 

toch blijf ik houden van het leven als coassistent, 

met of zonder McDreamy.

Mini-dramaserie over 

de medewerkers 

van het Berlijnse zieken-

huis Charité ten tijde van 

WOII. Een van deze me-

dewerkers is Ferdinand 

Sauerbrauch, een zeer 

invloedrijke chirurg in de 

20ste eeuw. De serie geeft 

weer hoe het naziregime 

ten tijde van de Tweede 

Wereldoorlog de gezond-

heidszorg en omgang met 

zwakbegaafden of psychi-

atrische patiënten beïn-

vloedde.

• Meer voor de histori-

sche liefhebber dan voor 

de fan van medische se-

ries. 

• Veel personages zijn his-

torische figuren, hun ver-

haallijn is waargebeurd 

• Weergave van onder-

drukking en vervolging 

in medische wereld met 

daarnaast dramatische en 

romantische subplots 

• Binge-waardig 

 

Historisch drama / Netflix

Charité at War

Y Cettela Slootmans  

Neflix

Eleanor Oliphant leeft 

een simpel leven. Ze 

draagt elke dag dezelfde 

kleding naar haar werk, 

eet elke dag dezelfde meal 

deal voor lunch en koopt 

elk weekend dezelfde 

twee flessen wodka om te 

drinken. 

Eleanor Oliphant is ge-

lukkig. Er mist niets in 

haar met zorg geplande 

bestaan. Behalve, soms, 

alles…

Eleanor Oliphant is een 

29-jarige dame die in je 

allergiehoek zit, of je sluit 

haar in je hart. In het begin 

moet je je door het boek 

heen worstelen, maar op 

een gegeven moment voel 

je dat er iets niet klopt en 

wil je weten wat dat is. De 

filmrechten zijn verkocht, 

releasedatum onbekend.

fictie / Gail Honeyman

Eleanor Oliphant is completely fine

Y Soshannah de Rooij

bol.com

maakt het werk super leuk. En de 

reuring! In dit kleine gebouw is het 

met tien mensen al een heel gekakel, 

dat vind ik gezellig.

Wat is er veranderd? 

Eerder gingen we samen met coas-

sistenten naar cabaret of uit eten. In-

middels zijn we als amanuensis ou-

der en zijn de coassistenten steeds 

jonger. Studenten krijgen nu eerder 

in de opleiding al 

klinisch onderwijs. 

Voorheen waren 

de coassistenten 

rond de 24 jaar bij 

aanvang van de 

coschappen. Wat 

mij opvalt is dat 

studenten steeds 

minder bij onder-

wijs aanwezig zijn. 

Wel zie ik een veel 

grotere persoonlij-

ke groei die coas-

sistenten doorma-

ken dan vroeger. 

Ook zijn er meer 

vrouwen. In de 

jaren tachtig wa-

ren er van de 125 

studenten per jaar 

hooguit acht vrou-

wen. Ik heb bijge-

houden wat het 

aandeel vrouwen 

is sinds 1999, dat 

is 67.8%. Dit maakt de dynamiek an-

ders, maar ik vind het heel gezellig!

41 dienstjaren… 

Toen ik in 1978 begon dacht ik aan 

stoppen rond mijn 62ste, maar het 

werk blijft hartstikke leuk en fysiek 

vol te houden. Ik werk nu vier dagen 

tussen 7.30 en 15.00 uur. Als ik thuis 

kom ga ik een uur sporten. Vervol-

gens ben ik om 18.00 uur klaar en 

dan heb ik de hele avond nog. Het 

geeft mij veel rust. Als we teruggaan 

naar het KTC krijgen we geen eigen 

kamer meer en verandert onze func-

tie gedeeltelijk. Hoe dat zal gaan, zal 

ik nog moeten aanzien, maar stop-

pen? Nee. Ik vind het heel gezellig 

om onder de mensen te zijn. Ik heb 

nu invulling voor mijn vrije dag, 

maar ik weet niet wat ik de rest van 

de week zou moe-

ten doen.

Geen ideeën?

Ik vind het heel 

leuk om naar de 

film te gaan, dus 

ik denk dat ik een 

abonnement neem 

voor de Lux bij-

voorbeeld. Mo-

menteel ga ik elke 

dag spinnen of 

hardlopen. Daar-

naast lees ik heel 

graag en kijk ik 

graag documentai-

res. Maar daar kan 

ik niet hele dagen 

mee vullen. Ik hoef 

niet op vakantie, 

thuis heb ik alles 

wat ik wil hebben. 

Misschien schaf ik 

een hond aan. Mijn 

jeugddroom was 

op een boerderijtje wonen. Maar 

dat is allemaal niet meer betaalbaar. 

Toch ga ik er wel vanuit dat ik een 

keer een grote prijs win! Dan is het 

eerste wat ik doe een mooi huis ko-

pen. Maar zo ver is het nog niet.

<<<
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EXTREME RESULTS
Tijdens coschappen komen we allemaal wel bijzondere 
of gekke casuïstiek tegen die geweldig is om aan je 
co-llega’s te vertellen. Hieronder hebben we een lijst 
waar extreme uitslagen worden weergegeven uit 
onze coschappen. 

Het is per ziekenhuis verschillend wat de 
normaalwaarden zijn, maar hierbij staat een 
gemiddelde van het NVKC, zodat het verschil met de 
gemeten waarde in één oogopslag zichtbaar is.

WAARDE UITSLAG NORMAALWAARDE

Elektrolyten

Natrium 95

175

135 - 145 mmol/l

Kalium 2,1

9,3

3,5 - 5,0 mmol/l

Nierfunctie

Ureum 52
< 7,5 mmol/l

Kreatinine 2440 < 130 umol/l

Cardiale biomarkers

CK
243.050 < 200 U/l

Troponine-T 30.000 < 0,1 ug/l

NT-proBNP 28.000 acuut hartfalen >400pg/ml

Enzymen en leverfunctie

ASAT 3.151 < 45 U/l

Lipase 2,5

11.427

20 - 180 U/l

CHEMIE

WAARDE UITSLAG NORMAALWAARDE

Leucocyten 127 < 5 mmol/l

Hemoglobine 2,5
7,5 - 11 mmol/l

Trombocyten 1.147 * 10^9 2,8 - 6,0 * 10^9 mmol/l

HEMATOLOGIE

WAARDE UITSLAG NORMAALWAARDEpH
6,75 7,35 - 7,45pCO2 17,3 4,7 - 6,4 kPaHCO3- 50,7 21 - 27 mmol/l

BLOEDGAS

WAARDE UITSLAG NORMAALWAARDE

CRP 515 < 5 mg/l

Glucose > 41,6

98,8*

Niet nuchter: <11 mmol/l

HbA1c 144 20-42 mmol/mol

streefwaarde < 53 bij DM

Ethanol 4,4 risico op coma bij 5 promille

Qtc 671 < 470ms

* In Suriname tijdens Tropico

OVERIG

Y Diana Abrar Vecteezy

r

 j

m
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Huidig bestuur (van links naar rechts): 

Bart van der Leer Voorzitter

Justin Grootenhuis Penningmeester &  

   Cursussen 

Daphne Dikken   Algemeen & Status Co

Jouw naam hier?! Website & PR  

Joline Hendriks  Secretaris

Wil je solliciteren? Of heb je vragen of 

opmerkingen voor de Ko-raad? Mail dan naar 

koraad@gmail.com!

BESTUUR

VAN DE KO-RAADVOORZITTER

Als ik aan extremen denk, dan denk ik aan 

lange wachttijden. Laatst had ik een patiënt op 

de poli neurologie gezien. Ik had mijn verslag 

netjes uitgewerkt en stond keurig op tijd voor de 

spreekkamerdeur van mijn supervisor. Ik hoorde 

dat hij nog in gesprek was en besloot daarom even 

te wachten. Ik nam plaats op een stoeltje tegenover 

de deur. 

‘Ga er maar eens goed voor zitten, ja,’ sprak een stem 

naast me op geïrriteerde toon. Ik keek opzij en zag 

een wat oudere man me afkeurend aankijken. De rest 

van de wachtkamer keek me ook aan. Een vlugge 

blik op het beeldscherm leerde me dat het spreekuur 

van mijn supervisor maar liefst 45 minuten uitliep. 

Langzaam kwam ik weer overeind, mezelf beseffend 

wat het effect was van dat witte stoffen ding dat ik 

aan had. Deze patiënten vonden het natuurlijk niet 

kunnen dat zij zo lang zaten te wachten en dat je er 

dan als “dokter” rustig bij gaat zitten. Ergens kan 

ik ze die gedachte niet kwalijk nemen, hoewel het 

natuurlijk niet zo werkt. Ik accepteerde mijn lot en 

trok me terug in mijn eigen spreekkamer. Helaas 

kwam ik even later tot de conclusie dat de neuroloog 

zijn volgende patiënt al naar binnen had geroepen en 

dat mijn patiënt (en ik) dus langer moesten wachten. 

Misschien ga ik de volgende keer toch maar even 

aankloppen.

Als ik aan extremen denk, dan denk ik trouwens ook 

aan mijn tijd op de gesloten afdeling van het coschap 

psychiatrie. Daar zat ik met een man te praten 

die vertelde dat hij een profeet was. Hij zei korte 

lijntjes met God te hebben en leefde op een hoger 

bewustzijnsniveau dan de meeste mensen. Het zou 

voor iemand zoals ik derhalve moeilijk worden om op 

één lijn te komen met iemand zoals hij. Maar, omdat 

ik er dan toch uitzag als een vriendelijke jongeman, 

wilde hij wel tien minuutjes van zijn tijd voor mij 

vrijmaken. Ik heb anderhalf uur met hem zitten praten. 

Naast een bijzondere middag, amusante gesprekken 

en nieuwe inzichten over hemel en aarde heb ik er 

ook twee helende handen aan overgehouden. Ik denk 

dat ik die bij mijn coschap heelkunde maar eens uit 

ga proberen.

Bart van der Leer 

Voorzitter Ko-raad

Y Bart van der Leer

AGENDA

03 december 2019: cursus echografie 

06 januari 2020: ALV

03 februari 2020: ALV

02 maart 2020: ALV
Houdt voor meer informatie betreffende onze cursussen en andere activiteiten 

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

klachtenterugkoppeling
Episode 7: Er zijn de laatste tijd 

regelmatig vragen geweest over het 

tijdstip van de farmacotherapietoets in 

het voorblok. Inmiddels weten we dat 

het logistiek niet mogelijk is om deze 

naar de ochtend te verplaatsen. De 

toets zal dus in de middag afgenomen 

blijven worden. Wel zal er aansluitend 

aan de toets een nabespreking worden 

ingeroosterd. Onthoud daarom de 

vragen waar je over twijfelde goed, 

zodat je deze hier in kunt brengen.

Diensttijden

Gezien de frequente klachten hierover, 

ook via deze route de verwijzing naar 

het diensttijden document.  Hier staat 

precies in wat wel en niet is toegestaan. 

Dit document is te downloaden om op 

de betreffende locatie te tonen.

Waak er zelf voor dat deze regels ook 

nageleefd worden. Zonder dit eigen 

initiatief, wordt het probleem ondanks 

de nieuwe regeling in stand gehouden.

?
JH

FOTOPAGINA

Puzzel

1. Aandoening waarbij specifieke geluiden extreme 
gevoelens van walging of woede opwekken.
2. Extreem overgewicht.
3. Syndroom met als voornaamste symptomen droge 
ogen, droge mond en vermoeidheid.
4. Plotselinge hevige schrik of angst.
5. Syndroom dat bekendstaat om extreme vraatzucht.
6. Extreme pijn in aanvallen met bewegingsdrang.

7. Ziekte waarbij de patiënt extreem snel veroudert.
8. Bindweefselziekte waarbij vaak een extreme lengte 
voorkomt.
9. Extreme reactie van het lichaam op een infectie.
10. Langste spier in het menselijk lichaam.

Antwoorden binnenkort op onze facebookpagina! 
facebook.com/StatusCoNijmegen/

1.

2.

3.

4.

5.

_

6.

7.

8.

9.

10.

Speeddate event Koraad
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VOLGENDE EDITIE

AFGESTUDEERDEN
AUGUSTUS 2019
Berfin Bulut
Rick van Dooren
Lia Goltstein
Ayla Grotens
Jasper Kortenhorst
Frederieke van Oorschot
Roderick van den 
Oudenalder
Alice Pereira da Fonseca
Marit Ratering
Kim Schellekens
Nino Schoeber
Cassandra Schuthof
Gijs Ultee
Bas Vreugdenhil
Floor Wilting
Roosmarijn van Zijl

SEPTEMBER 2019
Thijs Barten
Jaap Steensma
Nicole Mekkelholt
Jeanine van Mosseveld

OKTOBER 2019
Merel van der Aa
Nassim Aourag
Simon Crox
Hanna van Dam
Bas ten Elzen
Vera Heesink
Niek te Hennepe
Daan von den Hoff
Cynthia ter Horst
Liesbeth Hunik
Maikel Immens
Ibrahim Kaplan
Adham de Kok
Dino Malagić
Jasper Maters
Paul Metz
Belal Nasimi
Esther Oude Engberink
Judith Peters
Robert Schoenaker
Kelvin Senders
Tim Spronk
Laura Tielemans
Ngoc Hue Tran

NOVEMBER 2019
Mirte van Alst
Hélène Baak
Sanne de Bock
Jessica Borgers
Jana Braakhuis
Lukas Bruggeman
Shelley Dalloyaux
Lukas van Doorn
Roos Ewalds
Lisa van Gemert
Merve Genç
Manon Goossen
Alexander Griffioen
Myrthe van den Heuvel
Rutger de Hond
Mark Huizinga
Nathalja Knijnenburg
Tristan van Leest
Erik Leijte
Sanne Leuwerink
Myrna Linders
Ben van Os
Sjoerd Pustjens
Levi Reijnders
Lars van de Ridder

Dominiek Rutten
Rivka Siebesma
Dries van Sleeuwen
Walter Szweryn
Stan Verberkt
Dominique Vergeer
Margot Visser
Bob de Wilt
Jasper de Wit

Deze editie is de laatste van vele van onze redactieleden. 

Verin Boerrigter, Myrna Linders, Soshannah de Rooij en 

Carolien Tolsma zijn binnenkort dokter en laten daarmee 

Status Co achter zich. Dames, bedankt voor jullie verhalen, 

inzet en creativiteit! Met het vertrek van deze leden 

verwelkomen we tevens nieuwe leden. Zo verwelkomen we 

Valentina Kouwenberg. Zij zal het penningmeesterschap 

overnemen van Merel Opdam.

Het aankomende thema voor de Status Co luidt: 

VRIJE TIJD

Heb jij een leuke hobby? Een gekke bijbaan? Bijzondere 

tijdsbesteding? En wil je je verhaal delen? 

Of wil je van de Status Co jouw vrije-tijdsbesteding maken? 

Mail ons! statusco.rha@radboudumc.nl

Zach Betten


