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Beste coassistenten van Nijmegen, 

Het duurde even voordat ik de 

woorden van mijn eerste voorwoord als 

voorzitter op papier had staan. Status 

Co, een blad met een geschiedenis die 

verder rijkt dan mijn geboortejaar 1995. 

Een relaas over veranderingen van 

(papieren) media en de maatschappij 

sindsdien zal ik jullie besparen. 

Wat blijft, is Status Co: een blad voor 

én door coassistenten. In de komende 

edities zijn wij van plan Nijmeegse 

coassistenten te portretteren. Ook zullen 

we terugkerende rubrieken maken 

over, onder andere, specialismen buiten 

het ziekenhuis.  Ik hoop dat jullie aan het 

eind van jullie coschappen twaalf edities 

van Status Co in bezit hebben, waarmee 

jullie later kunnen terugkijken op wat 

jullie bezighield als coassistent in zowel 

de medische wereld als daarbuiten.

In deze editie staat kunst centraal. 

Hoeveel houd ik mij bezig met kunst? Op 

vakantie laat ik mij graag verwonderen 

door musea, stadsarchitectuur en 

concerten.  Schrijven doe ik ook graag. 

Echter, ‘fotograferen’ doe ik met mijn 

smartphone, mijn tekenkunsten heb 

ik na de basisschool laten varen en 

muzikaal zal ik mezelf niet noemen... 

Verderop in deze Status Co kun je je 

echter verbazen over hoeveel talent er 

schuilgaat in sommige co’s onder ons! 

Kunst hoeft niet alleen een vorm van 

ontspanning te zijn. Onderzoek heeft 

aangetoond dat kunst een positief effect 

heeft op je functioneren als dokter. 

Neuroloog Bas Bloem schreef dat 

kunst het vermogen tot observeren en 

empathie verbetert. Zodoende ontstaat 

er betere zorg*. Daarnaast vergt 

dokteren creativiteit om patiëntgerichte 

zorg te realiseren. Tenslotte is creativiteit 

onmisbaar bij zowel wetenschappelijk 

onderzoek, het geven van onderwijs als 

het in standhouden van een gezonde 

balans tussen werk en privé. 

Word dus een betere dokter door 

te investeren in kunst en je eigen 

creativiteit. Laat je inspireren en 

amuseren door de vele vormen van 

kunst. Ik wens jullie veel plezier bij het 

lezen van deze editie. 

Cettela Slootmans

Voorzitter Status Co

“Every child is an artist. The problem is 

how to remain an artist once the child 

grows up”- Pablo Picasso 

*Bloem Bastiaan R, Pfeijffer Ilja L, 
Krack Paul Art for better health 
and wellbeing BMJ 2018;363:k5353 
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WOORD VAN DE VOORZITTER

CO CALAMITEITEN

De telefoon van de specialist opnemen en spontaan zijn/haar naam vergeten

OF

De wachtkamer binnenlopen en de naam van de volgende patiënt vergeten zijn

Snurkend in slaap vallen op je kruk

OF

Slapend van je kruk af vallen

Lege kledingautomaat, dus de hele dag in een veel te kleine jas rondlopen

OF

Een kapotte jas waardoor al je spullen uit de zakken vallen

Vragenvuur tijdens OK

OF

Volledige stilte en alleen klemmen vasthouden

Y Anna de Ruiter

Thomas Heintz
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De afgelopen maanden hebben velen van jullie de enquête 
over kunst ingevuld. Ben je benieuwd naar de resultaten? 

Lees dan snel verder!

CREATIVITEIT

Er lopen heel wat creatieve coassistenten rond op onze faculteit. Muziek wordt met 

afstand het meeste gemaakt (38.7%). De gedeelde tweede plaats gaat naar fotografie en 

schilderkunst/tekenkunst (beiden 24%). Hoewel je zou verwachten dat we in die lange 

treinritten naar het coschap genoeg tijd hebben voor handwerk, wordt dit maar door 

1.3% van de respondenten genoemd. 

MEER, MEER, MEER

Opvallend is dat 70,7% van de respondenten zegt zich meer met kunst 

bezig te willen houden en dat het overgrote deel (86%) vindt dat te 

weinig tijde de belemmerende factor hierin is. Op afstand volgt het feit 

dat het te duur zou zijn (28%). 

Zou er dan meer aandacht voor kunst moeten zijn binnen ons 

curriculum? Een kleine meerderheid vindt van niet. Er is al voldoende 

aandacht voor en er is geen behoefte aan.

CREATIEVE THERAPIE

De meeste respondenten staan positief tegenover creatieve 

therapie. Wel vinden jullie dat het bewezen eff ectief moet zijn 

en niet ten koste mag gaan van andere onderdelen van de 

behandeling. 

KIJKEN & LUISTEREN 

De meesten van jullie zeggen het liefst muziek te luisteren (84%), op de voet 

gevolgd door � lm (80%) en theater en/of musical (62%). Poëzie (9,3%) en 

beeldende kunst (1,3%) zijn het minst populair.

KUNST & COENQUETE

Y Myrna Linders
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ANATOMIE IN BEELD

Wie maakt toch die mooie illustraties in de 
studieboeken of voorlichtingsfolders? Met 

chirurgische precisie zijn de kleinste details 
vastgelegd. Ingewikkelde processen of theorieën 

worden zo versimpeld weergeven dat ze voor 
iedereen te begrijpen zijn. 

De illustraties in onze boeken 

worden gemaakt door medisch 

illustratoren, die in Nederland 

meestal de opleiding Scientific 

Illustration hebben gevolgd. Deze 

opleiding is een samenwerking 

van de Zuyd Hogeschool en 

de Universiteit Maastricht. De 

opleiding werd in 1996 opgericht 

en jaarlijks worden maximaal acht 

studenten toegelaten. Zo raakt de 

Nederlandse arbeidsmarkt niet 

verzadigd. De voertaal is Engels, 

ook talent uit het buitenland kan 

hierdoor in Nederland studeren. 

De drie belangrijke thema’s 

binnen de opleiding zijn: mens, 

dier en chirurgische interventies 

bij mens en dier. Elke student 

heeft zijn eigen vooropleiding. 

Je kunt bijvoorbeeld de 

kunstacademie doorlopen 

hebben, maar ook studenten 

van universitaire opleidingen, 

zoals geneeskunde of biologie, 

kunnen worden toegelaten. De 

studenten van de kunstacademie 

ontwikkelen zich binnen deze 

master op het medische vlak, 

terwijl bij geneeskundestudenten 

bijvoorbeeld het accent op 

tekenvaardigheden ligt. 

Communicatie is daarnaast een 

belangrijk onderdeel van de 

opleiding. Studenten dienen niet 

alleen goed te zijn in tekenen, 

maar moeten ook een verhaal 

kunnen vertellen. Alles voor het 

perfecte plaatje!

Y Myrna Linders Joyce Mccown

KUNSTPORTRETTEN
INTERVIEWS MET 
COASSISTENT-KUNSTENAARS

Loes VosFarah DaanenSuzanne LuikenJenny Tromp
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Voor dit interview heb ik met Farah afgesproken in haar kamer 
in Nijmegen. Bij binnenkomst vallen mij gelijk de schilderijen 
aan de muur op, waar ‘farah’ onder staat. Voorzien van een 
glas drinken en een koekje schuiven we aan tafel aan en begint 
het interview. ‘Ik ben net terug uit Rome, dus als je het over 
kunst wilt hebben...’, opent ze het gesprek. 

Zou je om te beginnen willen vertellen wat jij eigenlijk precies doet?

“Ik heb thuis bij mijn ouders op de hobbykamer een schildersezel staan. 

Als ik tijd en rust heb, schilder ik daar graag. Hier ben ik in 2006 mee 

begonnen, toen ik 10 jaar oud was.”

En in wat voor vorm heb je hier begeleiding bij gehad?

“Ik heb tien jaar lang schilderles gehad. Toen ik in het tweede studiejaar 

op kamers ging en steeds meer vriendinnen uit de groep er mee stopten, 

heb ik besloten om er ook niet meer mee verder te gaan. Later ben ik nog 

één keer bij de schilderleraar van mijn moeder geweest, omdat ik vastliep 

met het schilderij waar ik mee bezig was.”

De schilderleraar van je moeder? Is het er zo met de paplepel inge-

goten?

“Mijn moeder schildert ook, maar is misschien wel later begonnen dan ik. 

Creativiteit zit wel in de familie, met name ook in muziek. Zelf heb ik ook 9 

jaar saxofoon gespeeld, maar omwille van mijn huisgenootjes heb ik mijn 

saxofoon maar niet naar Nijmegen meegenomen.”

Voor wie maak je je schilderijen?

“Ik doe graag opdrachten. Dan zit er een beetje druk achter 

en ga je er ook eerder mee aan de slag. Ook als ik er dan wat 

minder rust voor heb, word ik er vanzelf rustig van. In no-

vember was dat een Berner Sennen voor mijn schoonoom. Die 

wilde graag een schilderij voor zijn 50e verjaardag, een hele 

eer voor mij natuurlijk.”

In hoeverre zie je een verband tussen je hobby en je studie 

geneeskunde?

“Binnen de studie merk ik dat anatomie mij ook erg interes-

seert, toch meer de beeldende kant van het vak. Daarnaast 

kreeg ik tijdens mijn coschap chirurgie te horen dat ik handig 

was. Een vaardigheid die ik aan het schilderen te danken heb.”

Heb je nog tips voor andere 

coassistenten die meer met 

hun creativiteit willen?

“Ja, wat ik eigenlijk zelf ook 

meer zou moeten doen: ge-

woon doen. Zet net� ix uit, pak 

een boek, koop een kladblok 

en ga gewoon wat proberen.” 

Farah Daanen (23)

Cogroep 221

https://www.facebook.com/

farahsgalerij/

Y Daphne Dikken Daphne Dikken
Henny Driessen

dacht dat ik een deel van wat deze opleiding biedt, 

kan leren via andere wegen. Al met al wil ik er niet 

mijn baan van maken.” 

Wat inspireert jou om te tekenen? 

“Ik vind Carravagio en Bernini mooi. Het liefst teken 

ik een realistische paardenportretten. Toch zoek ik 

ook naar een eigen stijl, die wat losser is. Het me-

disch illustreren is anders: het zet je aan het den-

ken. Hoe kan ik dit zo visueel vormgeven dat ieder-

een snapt wat er gebeurt? Hoe je zonder woorden, 

beelden kunt laten spreken. 

Coschappen en tekenen?

“Aan een portret werk ik 20 uur. Door de coschap-

pen wisselt mijn productie dus veel. Daarnaast leert 

het  illustreren mij veel over anatomie. Echter vind 

ik het vooral ontspannend om creatief bezig te zijn! 

Het is ontzettend leuk om mensen blij te maken en 

een half jaar later bericht te krijgen: ‘Kijk! Jouw te-

kening hangt er nog!’ ” 

De liefde voor paarden, creativiteit en heelkundi-
ge ingrepen komen voor Loes samen in tekenen. 
En dat blijft niet onopgemerkt: vanuit het buiten-
land is er belangstelling voor haar portretten en 
haar anatomische kennis zet ze in voor medi-
sche illustraties.

Hoe ben je met tekenen begonnen? 

“Ik heb vroeger veel getekend en ik ben dit altijd leuk 

blijven vinden. Op een gegeven moment zagen mensen 

mijn tekeningen en vroegen ze of ik hun paard wilde 

tekenen. Via mond-tot-mondreclame en social media is 

het steeds verder gegroeid. Het medisch illustreren is 

begonnen met mijn profielwerkstuk waarvoor ik een 

tekening van een knie maakte. Of het anatomietrouw 

was? Bij mijn coschap heelkunde vroeg ik het. Maanden 

later stuurde de orthopeed mij een bericht. Inmiddels 

heb ik twee opdrachten voor ze gemaakt!”

Hoe ontwikkel jij jezelf in het tekenen? 

“Door de jaren heen zie ik dat ik beter realistisch ben 

gaan tekenen. Het illustreren is een nieuwe uitdaging 

voor mij, waarbij je veel digitaal tekent. Ik heb gekeken 

naar de opleiding tot medisch illustrator (tweejarige 

masteropleiding in Maastricht). Uiteindelijk heb ik be-

Loes Vos (24)

Cogroep: 214

website:

  www.loesvos.com 

instagram:

  loesvos_art

Y Cettela Slootmans

Loes Vos
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SUZANNELUIKEN
TEKENT&
BRANDTHOUT

JENNYTROMP
TEKENT

Suzanne Luiken (22)

Cogroep 218

Naam: Jenny Tromp (23)

Cogroep: 218

E-mail: jenny-tromp@hotmail.com

Kun je iets vertellen over je 

werk?

“Ik maak realistische portretten 

met kleurpotlood. Eerst zoek ik 

naar een foto op internet en dan 

probeer ik die zo goed mogelijk na 

te maken. Wanneer ik zin [en tijd] 

Na haar coschap gynaecologie 
waren de gynaecologen niet 
alleen enthousiast over Jen-
ny als coassistent. De manier 
waarop Jenny tekende, sprak 
ze erg aan. “Ze vroegen mij om 
tekeningen voor de patiënten-
folders en het jaarverslag te 
maken. Hiervoor had ik wel 
betere potloden nodig. En die 
kreeg ik!”

Waar heb je dit tekenen geleerd? 

“Nergens! Als kind was ik al veel 

aan het maken. Bijvoorbeeld uitno-

digingen voor verjaardagsfeestjes 

en fotoboeken. Je kijkt dan goed 

naar de onderliggende verhoudin-

gen en zo leer je jezelf veel. Van 

een andere coassistent kreeg ik 

tips over kleur en materiaal. Ik wist 

niet dat ik zo gedetailleerd kon te-

kenen, maar het is me toch gelukt!” 

Hoeveel tijd ben je hier mee be-

zig? 

“Ik ben er niet wekelijks mee bezig. 

Ik teken als ik zin en tijd heb. Aan 

een gedetailleerde tekening ben ik 

een paar avonden kwijt.”

Heb je nog tips voor coassisten-

ten die ook creatief bezig willen 

zijn?

“Gewoon beginnen. Kijk wat je wilt 

en maak hier tijd voor. Voor weinig 

geld heb je al goed materiaal. Maar: 

je moet wel zin hebben! Vraag tips 

aan anderen en doe inspiratie op 

bij bijvoorbeeld Pinterest!”

Bij je coschap psychiatrie zag jet 

de positieve effecten van crea-

tieve therapie. Wat heeft teke-

nen jou geleerd?

“Door tekenen leer ik, maar met te-

keningen kan ik ook anderen veel 

uitleggen. Dit hoeft niet eens over 

geneeskunde te gaan, maar bij-

voorbeeld wiskunde! Daarnaast 

ontwikkel je geduld en leer je uit je 

comfortzone te stappen.”

Waarom teken je?

“Ik ben iemand die leert met beel-

den. Zo is het begonnen. Gedu-

rende de bachelor werkte ik in 

schriften: paar schetsjes, kleuren 

of pijlen erbij, resulterend in sche-

matische of gedetailleerde tekenin-

gen. En zo onthoud ik het. Bij het 

mondeling van een coschap denk 

ik aan mijn tekeningen!”  

Binnen geneeskunde wil je graag 

een snijdend specialisme kiezen. 

Wat zou je in de toekomst graag 

met  tekenen willen doen?

“Tekenen is voor mij een combina-

tie van ontspannen en dingen pro-

beren te begrijpen. De opdrachten 

voor de gynaecologie vind ik heel 

leuk, zijn uitdagend en wil ik vaker 

doen. Ook sta ik zeker open voor 

begeleiding in het tekenen.” 

En hoe kwam je bij het realisti-

sche portret?

“Ooit begon ik met Angelina Jolie, 

omdat ik een tekenboek met een 

hoofdstuk over gezichten voor mijn 

verjaardag had gekregen. Verder 

heb ik heuse kunstfamilie, maar 

aan mijn oma heb ik het meest te 

danken. Die schilderde ontzettend 

veel en dat vond ik altijd enorm 

interessant. Ik pikte het vervol-

gens vrij snel op. Op de middelbare 

school had je in de onderbouw ate-

liers, waar je eens in de week twee 

uur met een groepje bijeenkwam. 

Ik heb toen leren etsen, gutsen en 

met houtskool werken. Ook kwam 

er weleens een model. Ik heb daar 

goede herinneringen aan over ge-

houden.”

Zou je er nog iets anders mee 

willen doen?

“Nee. Het is ter ontspanning en af 

en toe ter uitdaging. Ik heb geen 

Facebook of Instagram waarop ik 

het deel. Of mensen moeten er ac-

tief naar vragen. Ik krijg ook regel-

matig verzoekjes van vriendinnen 

voor het branden van hout of het 

maken van portretten.” 

Is er nog iets wat je later heel 

graag wilt tekenen?

“Een zelfportret!” 

heb, werk ik ongeveer 1 uur achter 

elkaar. Soms zijn er stukjes van een 

centimeter doorsnee waar meer 

dan 10 verschillende kleurpotloden 

overheen gaan. Het vergt enorm 

veel van je concentratie. In een 

echt realistisch portret op A4-for-

maat – die maak ik het meest – zit 

zeker zo’n 20-30 uur. Daarnaast 

ben ik begonnen met houtbranden. 

Vorig jaar gaf mijn schoonmoeder 

me een houtbrandset voor mijn 

verjaardag. Eerst teken ik op het 

hout het patroon uit en dan brand 

ik het over.”

liers, waar je eens in de week twee 

uur met een groepje bijeenkwam. 

Ik heb toen leren etsen, gutsen en 

met houtskool werken. Ook kwam 

er weleens een model. Ik heb daar 

goede herinneringen aan over ge-

Zou je er nog iets anders mee 

“Nee. Het is ter ontspanning en af 

en toe ter uitdaging. Ik heb geen 

Facebook of Instagram waarop ik 

Y Nikolaj Baranov

Y Cettela Slootmans

Nikolaj Baranov
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NATIONAAL 
COASSISTENTEN 
CONGRES 
2019
      IN CONTROL

Egmond aan Zee, vrijdagavond, 5 april 2019

Vanuit het hele land reizen groepen coassistenten naar het viersterren-

hotel Zuiderduin voor de start van het tweejaarlijkse nationale coassis-

tentencongres. Iedere twee jaar organiseert een groep coassistenten dit 

congres, waar ook ik met een deel van mijn cogroep aanwezig was. Het 

thema van dit weekend luidde ‘IN CONTROL’. Een weekend vol met inte-

ressante sprekers, leuke workshops en een goed feest in een prachtig 

hotel. Mijn eerste congres was zeker een succes!

V e r s l a g

Wijnproeverij

Op vrijdagavond begon het week-

end met een wijnproeverij in de 

grote zaal van het hotel. Verspreid 

door de zaal kon je verschillende 

soorten wijnen proberen, gesor-

teerd op herkomst. Daarnaast 

liepen er medewerkers met inf-

uuspalen rond, om iedereen van 

een rode-wijn infuus te voorzien. 

De wijn vloeide rijkelijk en een 

live-band zorgde voor een gezelli-

ge sfeer om het weekend goed te 

beginnen.

Lach en een traan

De zaterdag begon door de wijn-

proeverij voor velen wat aan de 

vroege kant, maar dagvoorzitter 

Ernst van der Pasch kreeg ieder-

een snel wakker met zijn humor. 

Van der Pasch klinkt misschien 

als een onbekende naam, maar 

waarschijnlijk ken je hem wel; hij 

presenteerde namelijk jarenlang 

‘Het Klokhuis’. Hij heeft een aantal 

jaar als cabaretier gewerkt en 

inmiddels is hij huisarts. Aan de 

hand van grappige anekdotes en 

een lied over het leven als coassis-

tent praatte hij de dag aan elkaar 

en zorgde voor veel herkenbare 

De zaal wacht nieuwsgierig op de volgende spreker.

>>>

Y Anna de Ruiter
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KOOKKUNST
OUD RECEPT IN EEN NIEUW JASJE

BENODIGDHEDEN VOOR CA. 10 MINI-BOTERKOEKJES

• 250 gram bloem

• 200 gram suiker

• 200 gram roomboter

• 8 gram vanillesuiker

• 2 eieren

• snufje zout

• 10 muffi  nvormen

• Eventueel een positioneer-ring

WHAT TO DO?

1. Haal de roomboter 5-10 minuten van te voren uit de koelkast 

om op kamertemperatuur te komen.

2. Snijd de roomboter in kleine stukken, zodat het gemakkelijker 

te mixen is.

3. Verwarm de oven voor op 180 graden.

4. Mix de vanillesuiker en de suiker met de roomboter.

5. Mix 1,5 ei en een snufje zout met het roombotermengsel. 

6. Klop het overgebleven halve ei in een apart kommetje los en 

bewaar dit voor stap 9.

7. Voeg de bloem in delen toe aan het deeg en mix alles goed door.

8. Verdeel vervolgens het deeg over 10 vormpjes. Druk het deeg 

goed aan. Om een mooie, ronde vorm te behouden kun je eventu-

eel een positioneer-ring gebruiken (zie foto rechtsbovenaan). 

9. Bestrijk het deeg met het overgebleven halve ei uit stap 6. Maak 

eventueel nog een motief in de koek met een vork.

10. Bak de mini-boterkoekjes 30-35 minuten in een voorverwarm-

de oven. Laat de boterkoekjes afkoelen voor je ze serveert. 

Boterkoek is niet alleen lekker, maar ook simpel zelf te maken. Maak nu zelf dit 
oeroude recept in een modern jasje in tien simpele stappen.

Y Myrna Linders

momenten. 

De rest van de zaterdag stond 

in het teken van verschillende 

parallelle sessies, waarbij er 

diverse workshops gegeven 

werden. Onder andere de ver-

schillende oorzaken van obesitas, 

eHealth, tuchtrecht, de balans 

tussen werk en privé, neurochi-

rurgie en bedrijfsgeneeskunde 

kwamen voorbij. Tussendoor kon 

je terecht op de carrièrebeurs om 

je te oriënteren op de toekomst 

met verschillende specialisten en 

medische bedrijven. Met een spe-

ciale app kon je connecties maken 

met bedrijven en medestudenten, 

om zo loten te verdienen voor de 

prijsuitreiking aan het einde van 

het weekend.

Aan het einde van de middag 

sprak longarts Sander de Hosson; 

schrijver van het boek ‘Slot-

couplet’. Zijn verhaal over pallia-

tieve zorg en stervensbegeleiding 

maakte veel indruk en zorgde 

hier en daar voor tranen op de 

gezichten.

Gezondheidseconoom Matthijs 

Versteegh was de laatste spreker 

van de dag, met een fascinerend 

verhaal over de betaalbaarheid 

van medicatie bij zeldzame ziek-

ten. Een op het eerste gezicht wat 

stoffi  g onderwerp, maar Ver-

steegh bleek een sterke verteller 

met een verhelderend verhaal dat 

enthousiast werd ontvangen.

Strand en feest

Na een drukke dag was het voor 

velen tijd voor een strandwande-

ling, een moment van rust of om 

ervaringen te delen met coassis-

tenten uit andere delen van het 

land.

Na een uitgebreid diner werd de 

grote zaal in no-time omgebouwd 

tot feestzaal en was het tijd voor 

een optreden van de Hottub 

Heroes. De voetjes gingen van de 

vloer en er werd tot in de vroege 

uurtjes doorgefeest.

Hoe kom ik in opleiding?

Op zondagochtend bleek dat lang 

niet iedereen de wekker had gezet 

na het feest van de zaterdag. Gy-

naecoloog Mieke Kerkhof opende 

de dag en sprak over haar rol als 

coassistentenbegeleider in het 

Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den 

Bosch. De rest van de dag waren 

er workshops met specialisten 

waarbij werd ingegaan op de ver-

schillende opleidingen tot medisch 

specialist of huisarts. Een mooie 

kans om opleiders alles te vragen 

over toelatingseisen, -kansen en 

tips. 

Het congres werd afgesloten met 

cabaret door Kasper van der Laan, 

winnaar van de publieksprijs van 

het Leids Cabaretfestival 2018. 

2021

Het volgende coassistentencon-

gres zal in 2021 zijn, opnieuw 

georganiseerd door een groep 

enthousiaste coassistenten. Iedere 

stad levert één lid voor het dage-

lijks bestuur en met de bijbehoren-

de commissies bestaat de gehele 

organisatie uit 30 coassistenten. 

Mocht je enthousiast zijn gewor-

den over dit leerzame en gezellige 

weekend in een luxe hotel, zorg 

dan dat je erbij bent in 2021!

‘De voetjes 
gingen van 
de vloer en 
er werd tot 
in de vroege 
uurtjes door-
gefeest.’

<<<

Pepijn van Gastel
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ARTS M&G INFECTIEZIEKTEN
SPECIALISME BUITEN HET ZIEKENHUIS

Weetjes 
• Een beginnend AIOS M&G verdient ongeveer 

€3300,- bruto per maand
• Een werkweek is gemiddeld 36 uur per week

• Meer informatie? Kijk op: www.artsmg.nl

Y Verin Boerrigter

Loes Jaspers

Binnen de geneeskunde zijn er van die specialismen waar je bijna nooit 
iets over hoort. Omdat onbekend vaak onbemind maakt, besloot Status 
Co de artsen op te zoeken die buiten de gebaande paden traden en kozen 
voor een relatief onbekend vak. Wat houdt hun beroep in en wat dreef 
hen tot hun keuze ? Deze editie spraken wij Loes Jaspers, derdejaars AIOS 
Maatschappij & Gezondheid, met als pro� el Infectieziektenbestrijding. 

Wat houdt de opleiding tot Arts 
Maatschappij & Gezondheid in?
Voor de opleiding arts 
maatschappij & gezondheid kun je 
kiezen tussen acht verschillende 
pro� elen . Deze kies je voor de 

start van je opleiding, die in totaal 
vier jaar duurt. Na afronding van 
de opleiding heb je een dubbele 
registratie: arts maatschappij & 
gezondheid en pro� elarts. 
Ik heb voor het pro� el 

Infectieziektenbestrijding gekozen, 
en zit nu in mijn derde jaar van 
de opleiding. Het praktijkgedeelte 
van mijn opleiding doe ik bij de 
GGD regio Utrecht. Daar behandel 
ik meldingen die binnenkomen 

over infectieziekten, verzorg ik 
voorlichtingen aan bijvoorbeeld 
gemeenten, en werk ik als 
achterwacht voor de SOA- en 
reizigerspoli. Een belangrijk 
onderdeel van mijn werk is 
bron- en contactopsporing bij 
infectieziekten, surveillance en 
outbreakmanagement. Ik werk 
daarbij weinig met individuele 
patiënten, maar doe meer voor 
grote groepen op het gebied van 
preventie. 
Wat ik onder meer leuk vind 
aan de opleiding is dat je veel 

keuzevrijheid hebt op het gebied 
van stages en diverse modules 
die je kunt volgen, waardoor je 
je eigen opleiding helemaal vorm 
kunt geven. 

Wat maakt dat deze opleiding zo 
goed bij jou past?
Ik merkte tijdens de coschappen 
dat ik het niet zo naar m’n  zin 
had in het ziekenhuis. Je ziet veel 
individuen, maar er is weinig tijd 
om overkoepelend na te denken: 
waarom zijn deze patiënten 
eigenlijk hier? Hadden we ze niet 
gezond kunnen houden? Na mijn 
master heb ik promotieonderzoek 
gedaan op de afdeling 
epidemiologie, en daar ontdekte ik 
mijn passie voor preventiegerichte 
geneeskunde, om op die manier 
grote groepen mensen te kunnen 
helpen . Ik denk dat mijn bijdrage 

aan de geneeskunde op die manier 
uiteindelijk groter is. 

Zijn er ook mindere kanten aan 
de opleiding of het vak?
Over het algemeen heb je weinig 
patiëntencontact, omdat je veelal 
op groepsniveau werkt. Daarnaast 
is het eff ect van je interventies 
niet altijd zichtbaar, waardoor het 
resultaat van jouw werk minder 
tastbaar is dan het bijvoorbeeld is 
in de kliniek. 

Wat moet je doen om toegelaten 
te worden tot de opleiding?
Kijk bij je keuzestages en onderzoek 
eens of je deze buiten het ziekenhuis 
kan doen. Probeer bijvoorbeeld 
een keuzestage te doen bij de GGD, 
of doe onderzoek gericht op Public 
Health, bijvoorbeeld bij het RIVM. 
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Agenda
Achterwacht infectieziekten GGD
Opleidingsdag 
Supervisor SOA-poli GGD
Supervisor reizigerspoli GGD
Zelfstudiedag

Maandag
Dinstag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag



ARTSEN OP 
SOCIAL
MEDIA

Uitgelicht

Wat ooit begon als een netwerk voor studenten op een 
universiteit, groeide in enkele jaren uit tot een gigantisch social 
media platform en is tegenwoordig niet meer weg te denken uit 
onze huidige maatschappij: Facebook. Tegenwoordig zijn er meer 
dan 1.5 miljard gebruikers dagelijks wereldwijd en een dikke 10 
miljoen gebruikers in Nederland. Naast Facebook zijn er nog tal 
van andere social media zoals Instagram, Whatsapp, YouTube, 
LinkedIn en Snapchat. 

Y  Merel Opdam De komst van social media 
biedt veel voordelen, zoals 
het in contact blijven of 

komen met (oude) vrienden, 
klasgenoten of collega’s, maar er 
zitten ook nadelen aan het delen 
van informatie met de rest van de 
wereld. Als (aankomend) arts is het 
misschien leuk om een grappige 
anekdote die je hebt meegemaakt 
te delen, maar het beroepsgeheim 
moet hierbij natuurlijk in acht 
worden gehouden. En is het wel 
handig dat de patiënt die straks op 
de poli komt jouw foto’s van het 
festival van afgelopen weekend 
heeft gezien?
Er zijn talloze voorbeelden te 
vinden van artsen en andere 
zorgmedewerkers die de mist in 
zijn gaan door foto’s of verhalen te 
plaatsen op social media. Zo werd 
een Amerikaanse verpleegkundige 
ontslagen, omdat zij foto’s van 
zichzelf met patiënten op haar 
Facebookpro� el had staan 

en  kreeg een Amerikaanse SEH-arts een 
berisping nadat zij een verhaal over een 
patiënt plaatste. Weliswaar geanonimiseerd, 
maar met dermate veel details dat de patiënt 
voor buitenstaanders te herkennen was.

Handreiking
Voor sommige artsen zijn alle verschillende 
social media nog onbekend terrein. De 
verwachting is echter dat dit de komende jaren 
zal veranderen en dat het steeds normaler 
wordt om via social media te communiceren 
met collega’s, studenten, kandidaten voor een 
sollicitatie en misschien ook wel met patiënten. 
De KNMG heeft in 2011 de Handreiking Artsen 
en Social Media opgesteld. Hierin staan negen 
aanbevelingen, variërend van ‘word geen 
Facebookvrienden met patiënten’ tot ‘denk 
aan de reikwijdte’ (wie kan een bericht of 
reactie allemaal lezen, en wat zijn de gevolgen 
hiervan?) en ‘toon respect’.

De dokter als influencer?
Sommige artsen, of geneeskundestudenten, zien 
social media niet als een valkuil of risico maar 
juist als een platform met kansen. Zij gebruiken 
bijvoorbeeld Instagram om buitenstaanders een 
kijkje in hun leven te geven. Mocht jij als lezer nog 
op zoek zijn naar inspiratiebronnen: wij zetten 
er een aantal op een rijtje ter inspiratie #volgen 
#instagram #twitter #medstudent #hashtag.

Doa Shaikhanu (@dokterdo / www.dokterdo.nl)
Deze geneeskundestudent uit Rotterdam begon tijdens haar studie geneeskunde met bloggen over 
haar leven. Deze blogs bleken een groot succes; inmiddels zijn haar verhalen gebundeld in een boek en 
komt er deze zomer een tweede boek uit. Ze schrijft over herkenbare situaties die ze meemaakt in – of 
buiten – het ziekenhuis. 

Mike Varshavski (@doctor.mike / youtube)
Deze dokter is door het Amerikaanse tijdschrift People uitgeroepen tot de knapste dokter ter wereld. Hij 
maakt ook grappige en informatieve youtubevideos, zoek maar op Real Doctor Reacts to. Wij spotten 
op zijn Instagram wel veel foto’s in ziekenhuisout� t met horloge #JCIproof?

Bertho Nieboer (@dokterbertho)
Gynaecoloog in het Radboudumc en tegenwoordig ook hoofdredacteur van Medisch Contact. 

Michael van Balken (@michaelvanbalken)
Uroloog in Rijnstate, #weigeruroloog en eerder opleider van het jaar. Schreef de afgelopen maanden 
wekelijks een column voor Medisch Contact over zorgtaal. Post online over zijn kinderen, zijn haat-
liefdeverhouding met hardlopen en over #urologieisoveral.

Unsplash.com Enkele artsen op social media
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ONDERZOEKSSTAGE 
TORONTO

Steeds meer studenten gaan voor hun studie een semester naar het buitenland. 
Bij de studie geneeskunde lijkt dit, als je geen tropencoschap wilt doen, best lastig. 
Toch zijn er zeker nog meer mogelijkheden om een geweldige buitenland ervaring 
te hebben als je geneeskunde studeert. Zo heb ik mijn onderzoeksstage in Canada 
gedaan. Voor mij absoluut één van de vetste maar ook leerzaamste ervaringen in 
mijn studietijd. Daarom wil ik jullie graag wat vertellen over mijn tijd hier.

Het is alweer drie jaar geleden dat 
ik naar Canada vertrok met 2 grote 
koff ers, m’n handbagage koff ertje 
en een rugzak om zes maanden in 
Toronto te gaan wonen. Ondanks 
dat het al een tijd geleden is, 
ben ik deze ervaring absoluut 
nog niet vergeten. Ik vertrok 
om onderzoek te gaan doen bij 
het SickKids Hospital in Toronto. 

Hier zou ik mij gaan verdiepen 
in de Multiple Breath Washout 
bij kinderen met cystic � brosis, 
dit is een longfunctiemachine die 
ook gebruikt kan worden onder 
de leeftijd van 6 jaar. Voordat 
ik vertrok had ik me al een jaar 
voorbereid in Nederland. Dit 
hoeft natuurlijk niet altijd als je 
onderzoek gaat doen! Ik had het 
geluk dat ik in dit project ben gerold 
vanuit het honoursprogramma 
maar grote onderzoeksinstuten 
zijn altijd benaderbaar als je graag 
onderzoek wilt doen, ze hebben 
vaak wel een project op de plank 
liggen. 

Buitenlandervaring
Een vraag die ik regelmatig krijg is 
waarom zou je onderzoek gaan doen 
in het buitenland? Veel mensen 
hebben weinig zin om onderzoek 
te gaan doen dus waarom zoiets 
saais in het buitenland. Ik wist 
heel eerlijk gezegd ook niet echt 

waar ik aan begon. Maar juist als 
je er tegenop ziet om onderzoek 
te gaan doen, denk ik dat de 
buitenlandervaring het super 
interessant maakt. Hierdoor ben je 
niet alleen met je onderzoek bezig 
maar ook met alles er om heen. 
Ik werd in Toronto ontzettend 
goed opgevangen, ik deed mijn 
onderzoek in een groot instituut 
waar ze veel ervaring hebben met 
wetenschappelijk onderzoek maar 
ook met buitenlandse studenten. Ik 
vond het wel erg � jn dat iedereen 
Engels als zijn moedertaal had. 
Dit helpt je echt om je onderzoek 
schrijfstijl te verbeteren, al zal dit 
vast ook gebeuren in een land waar 
Engels goed wordt gesproken. 
Mijn stage in Toronto heeft me 
zo gemotiveerd dat ik onderzoek 
doen ontzettend leuk ben gaan 
vinden en misschien wel wil gaan 
promoveren! De ervaring kan je 
beeld over onderzoek dus zeker 
veranderen. 

Vrije tijd
Naast dat ik het onderzoek doen 
heel erg leuk vond, was 6 maanden 
buitenland ook een mega vette 
ervaring. Ik kon mijn werktijden 
zelf indelen dus had hierdoor 
veel vrije tijd. Zo maakte ik in het 
weekend regelmatig tripjes om het 

land te verkennen. Tijdens deze 
tours ontmoette ik nieuwe mensen, 
waarvan er vier goede vriendinnen 
zijn geworden. Samen gingen we 
er regelmatig op uit. Hierdoor 
had je een absoluut gevoel van 

vrijheid. Canada is hier ook een 
zeer geschikt land voor: prachtige 
natuur, leuke steden maar ook 
strand om heerlijk te relaxen. 
Daarnaast ben je met een uur 
vliegen in New York, een uur rijden 
bij de Niagara falls en vergeet de 
prachtige natuurparken in de 
buurt niet. De mensen in dit land 
zijn daarnaast heel erg vriendelijk. 
Ze hebben geen haast, zijn altijd 
relaxed en wanneer nodig helpen 
ze je. Mocht je nadenken over een 
onderzoeksstage in Canada dan 
is Toronto ook een zeer geschikte 
stad. Er is altijd wat te beleven aan 
activiteiten maar mocht je behoefte 
hebben aan wat rust dan neem je 
de ferry naar de Toronto Islands 
om te genieten van een klein stukje 
natuur in de stad met uitzicht op de 
prachtige skyline.

Y Esther Oude Engberink

“Waarom zou je 

onderzoek gaan doen 

in het buitenland?”

“Mega vette ervaring”

“Absoluut gevoel 

van vrijheid”

>>>
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column

De (on)zekerheden van 
een coassistent
door Anna de Ruiter

Het leven van een coassistent is over het 

algemeen best regelmatig: eat, sleep, coschap, 

repeat. Vroeg op en (als je geluk hebt) rond 

etenstijd weer thuis. Zeker het leven van 

een Nijmeegse coassistent is georganiseerd, 

aangezien de volgorde van de gehele master bij 

de start al vast staat. Zelf houd ik daar wel van, 

van duidelijkheid en zekerheid. 

Toch bestaat het leven van een coassistent ook 

vooral uit onzekerheden of je onzeker voelen. 

Dat begon bij mij al op de allereerste dag van het 

coschap Interne Geneeskunde; toen mijn mede-

co en ik geen idee hadden op welke stoel we 

moesten gaan zitten in de overdrachtsruimte. 

Deze zitplaats-twijfel schijnt trouwens een 

typische coassistentenkwaal te zijn. Daarna 

volgden nog vele momenten van onzekerheid: 

een eerste keer infuus en bloedgas prikken, 

hechten op OK of het moment dat je de arts-

assistent uit het oog bent verloren en geen idee 

hebt wat te doen. 

Daarnaast zijn er gelukkig ook wat zekerheden 

te benoemen. Zo ga je als coassistent zeker 

een keer een infuus mis én raak prikken, zal 

je de naam van tenminste één patiënt volledig 

verkeerd uitspreken, hopeloos verdwalen in 

alweer een nieuw ziekenhuis en vol overtuiging 

de verkeerde diagnose opperen. Mocht jou dit 

allemaal niet overkomen, zou het ook aan mijn 

onhandigheid kunnen liggen, maar dat hoop en 

denk ik van niet. 

Moet je je hierdoor laten afschrikken? Zeker 

niet! Het is normaal om je soms onzeker te 

voelen als coassistent; het hoort er allemaal bij. 

In het begin kan je soms het gevoel hebben dat 

je geen idee hebt wat je aan het doen bent en 

je ieder moment door de mand kan vallen. Dan 

moet je toch maar gewoon doorgaan, wetende 

dat je niet de enige bent. Morgen gewoon weer 

een nieuwe dag. 

BOEKRECENSIES
Alice is een jonge vrouw met 

dromen, zoals ieder ander. 

Maar door cystische � bro-

se is het waarmaken van deze dro-

men net een stukje lastiger. Tom is 

op slag verliefd op Alice, maar het 

wordt hem afgeraden om haar na 

te jagen. Wanneer het lot al niet 

mee zit, wordt het tijd om hun ei-

gen hart te volgen. Gebaseerd op 

een waargebeurd verhaal.

+ leest lekker weg, neemt je mee 

in de wereld van iemand met een 

chronische ziekte en hoe dit een le-

ven kan beïnvloeden, inspirerend

- heel cheesy

Y Soshannah de Rooij

Een New York Times best-

seller over de Amerikaanse 

arts Thomas Mütter; een 

jonge chirurg met revolutionaire 

geneeskundige ideeën. Beschrijft 

op humoristische wijze de genees-

kunde van de 19e eeuw en het bij-

zondere leven van Mütter.

+ Interessant en leerzaam, maar 

ook zeker humoristisch geschre-

ven.

- Niet een boek wat je in een adem 

uitleest, je moet er even voor gaan 

zitten

Y Anna de Ruiter

� ctie

Alice Peterson

A Song for tomorrow

Simon & Schuster Ltd.;

448 pagina’s; €12,99.

non-� ctie

Cristin O’Keefe Aptowicz

Dokter Mütters medische 

mirakels: de opkomst van 

de moderne geneeskunde

de Arbeiderspers;

352 pagina’s; €7,90.

Voornamelijk ‘essays’ over 

kunstenaars, die hun werk 

beïnvloed zien door een 

lichamelijke ‘aandoening’ (in de 

breedste en neutraalste zin van het 

woord) samen met enkele stukjes 

over medisch-ethische onderwer-

pen e.d. wat vervolgens op de een 

of andere manier verwerkt is in 

het een of ander. Het boek is een 

verzameling van 16 schrijvens, 

welke reeds elders gepubliceerd 

zijn, telkens vergezeld van een be-

knopt literatuuroverzicht.

+ enorm gevariëerd

- net te oppervlakkig voor de ge-

neeskundestudent

Y Nikolaj Baranov

non-� ctie

Erik Fokke

Het oog van de meester. de 

Tijdstroom;

232 pagina’s; €27,50.

Goodreads.com

Bol.com

Nice to see around Toronto
• Niagara falls 

• Algonquin park 
• Prince Edward county 

• New York
• Bruce Peninsula 

• Montréal

Must do’s Toronto
• Toronto islands 
• Distillery district 

• Scarborough bluff s 
• Blue jays honkbalwedstrijd

• Toronto city hall

Onderzoek doen in het buitenland 
als geneeskunde student vind ik dus 
zeker een aanrader. Naast dat het je 
helpt je onderzoeksvaardigheden 
te verbeteren, geeft het je ook een 
hele nieuwe ervaring. Je maakt 
kennis met een nieuwe cultuur, een 
nieuw land en ontmoet heel veel 
leuke mensen.  

<<<

22  |  STATUS CO STATUS CO  |  23    



DE HUID ALS CANVAS

Een nieuwe tepel na een borstamputatie of toch een 
kans om dat grote litteken te laten vervagen, het 
kan! De diagnose borstkanker met een mogelijke 
borstamputatie is een groot schrikbeeld van 
vrouwen. Gelukkig bestaat er tegenwoordig een 
mogelijkheid tot borst- en tepelreconstructies. 
Echter mist de tepel zijn kleur hierna. Met behulp 
van medisch tatoeëren, ook wel dermatogra� e
genoemd, kan deze tepel weer kleur gegeven 
worden. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden 
met dermatogra� e.

Redenen voor tatoeages:  
- Dermatogra� e: zowel voor het aanbrengen van kleur (tepels, wenkbrauwen, etc) als het vervagen van littekens, 
brandwonden of wijnvlekken. 
- Esthetisch: als ‘sieraad’
- Herinnering aan een overledene: je kan een tatoeage laten zetten met as erin van een overleden dierbare
- Volwassenwording in bepaalde culturen
- Identi� catie: bij zeelui vroeger zodat ze na verdrinking werden herkend
- Criminele circuit 
- Religie

Unsplash.comY Diana Abrar

Het woord ‘tatoeage’ komt 
van het Tahitiaanse woord ‘tatu’ 
of ‘tattau’ dat streep, vlek of 
markering betekent. Met een naald 
die voorzien is van inkt wordt er 
in de dermis geprikt. Tatoeages 
gaan heel ver terug in de tijd. De 
bekende ijsmummie Ötzi uit de 
alpen had ongeveer 59 tatoeages. 
Hij zou ongeveer 5350 jaar geleden 
geleefd hebben. De huidige 
Europeanen ontdekten de techniek 
bij Amerikaanse indianen en de 
Polynesiërs, één van de eilanden 
van het vroegere Oceanië.

Terug naar de dermatografie.
Dermatogra� e wordt erg breed 
ingezet. Tepelreconstructies zijn 

waarschijnlijk de meest bekende, 
maar denk ook aan liplijncorrecties 
bij een schisis, wenkbrauwen en 
wimperharen na haaruitval bij 
alopecia areata, hypopigmentatie 
bij vitiligo en littekens laten 
vervagen na een trauma of 
brandwonden. Dermatogra� e 
wordt tevens cosmetisch ingezet. 

Een traject bij de dermatogra� st 
bestaat uit meerdere afspraken. 
Hierbij wordt een allergietest 
gedaan voor de kleurstoff en 
en wordt in meerdere sessies 
de beste kleur aangebracht. Bij 
dermatogra� e wordt vaak gebruik 
gemaakt van semi-permanente 
pigmenten, hierdoor vervaagt het 

sneller dan andere tatoeages. De 
kleur zal met de tijd dieper in de huid 
zakken en door blootstelling aan 
UV-straling vervagen. Gemiddeld 
moet de dermatogra� e na drie tot 
vijf jaar worden herhaald. 
De tepelreconstructies kunnen 
door de plastisch chirurg bij 
de zorgverzekeraars worden 
gedeclareerd en worden vaak 
vergoed. De behandelaar moet 
wel in het bezit zijn van een 
schoonheidsspecialiste-niveau 3 
en/of PMU master/masterclass 
diploma (Permanente Make-Up).

Het is zeker een kunst om zo 
een permanente behandeling 
goed bij iemand neer te zetten, of 
het nu na medische problematiek 
of cosmetisch is. Diegene zal er 
jaren, dan wel zijn of haar hele 
leven mee rondlopen. Maar mocht 
het niet bevallen, zijn er voor 
het verwijderen tegenwoordig 
wel opties. De verhalen over het 
weg laten laseren van die gekke 
tatoeage uit je dronken bui kent 
iedereen wel...
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Foto in de Status Co? Mail ons!

statusco.rha@radboudumc.nl

Huidig bestuur (van links naar rechts): 

Chris Hanenberg Secretaris

Johan Wijma  Website & PR 

Nynke v.d. Gaast Voorzitter

Daphne Dikken   Algemeen & Status Co

Justin Grootenhuis Penningmeester &  

   Cursussen

Heb je vragen of opmerkingen voor de Ko-raad? 

Mail dan naar koraad@gmail.com!

BESTUUR

VAN DE KO-RAADVOORZITTER

Kunst is een eindeloos divers onderwerp. Vandaag 

wil ik het hebben over de kunst van het gelukkig 

zijn. Een hele kunst op zich namelijk; hoe vind je 

nu echt je geluk?!

Ik ging eens kijken op internet wat er nu allemaal 

over geschreven wordt. Man wat is dat veel: 

duizenden boeken over hoe je je geluk kunt vinden. 

Van de Dalai Lama tot aan Dennis Storm, iedereen 

heeft wel een verhaal te vertellen over hoe men 

gelukkig kan leven.

Zo heb ik zelf een boek over de Deense lifestyle 

‘Hygge’. De ondertitel luidt als volgt: ‘Gelukkig zijn 

met de kleine dingen in het leven’.

Hy • gge [Hue-gah]

A calm, comfortable time with people you love. 

A complete absence of frustrations, or anything 

emotionally overwhelming, often enjoyed with 

good food and drinks, warm blankets and candle 

light.

In het boek staan allerlei tips over hoe Denen 

‘Hyggelen’ en wat Hygge voor hen betekent. De 

één doet dit door tijd door te brengen met partner 

of familie, de ander werkt aan inspirerende 

projecten, neemt danslessen of gaat mediteren. 

Ook staan er kleine tips in over hoe je Hygge kan 

toepassen aan tafel, in huis, op je werk en staan 

er tips in hoe je het hele jaar door kan ‘Hyggelen’. 

Een heerlijk boek om doorheen te bladeren en te 

bedenken hoe jij op jouw manier Hygge ervaart.

Al metal zeker een aanrader om hier eens wat 

meer over te lezen en zo kleine geluksmomentjes 

te creëren in jouw drukke coschap leven.

Nynke van der Gaast

Voorzitter Ko-raad

Y Nynke van der Gaast

AGENDA

juli 2019
01  Algemene ledenvergadering

Pizza ALV

Houdt voor meer informatie betreffende onze cursussen en andere activiteiten 

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

klachtenterugkoppeling

Episode 6: Vanaf nu worden 

beoordelingsformulieren van KNO 

en dermatologie gewoon bij het 

betreff ende secretariaat ingeleverd. 

Hier wordt voor het verdere vervolg 

gezorgd. 

Het cohuis in Roermond is door 

twee coassistenten opgeruimd en 

schoongemaakt. Aan eenieder de 

oproep om dit ook zo te houden!

Aangepaste master: er wordt hard 

gewerkt om de problemen rond de 

traagheid van het e-portfolio op te 

lossen

Voor meer tips en terugkoppelingen, 

kijk op onze site. www.ko-raad.nl

Cogroep 207

FOTOPAGINA

Pubquiz CoStaCie
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Robert Botterweg
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Jasmijn Hebbink
Jelske van Helden
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Het aankomende thema voor de Status Co luidt: 

PERSPECTIEF

Vaccinatie. Antroposo� sche geneeskunde. Geestelijke 

verzorging. Jehovah’s getuigen en bloed doneren.

Heb jij een interessant perspectief op het leven? Of wil 

je op een andere manier bijdragen aan de Status Co? 

Mail ons! statusco.rha@radboudumc.nl

Anika Huizinga


