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Interview met:
de DIERENARTS
Rutger Reurings is dierenarts gezelschapsdieren en 
praktijkhouder in Nijmegen-Zwanenveld. Hij werkt, 
samen met de andere dierenartsen uit de praktijk, 
veel samen met de dierenambulance. Een gesprek 
over de verschillen en overeenkomsten met de 
humane geneeskunde.

“Je bent tegelijkertijd huisarts, 
tandarts, verloskundige en chirurg 

voor een dier”

U werkt in een U werkt in een 
dierenartsenpraktijk voor dierenartsenpraktijk voor 
gezelschapsdieren, wat houdt gezelschapsdieren, wat houdt 
dat in?dat in?
“Als dierenarts gezelschapsdieren 
ben ik er samen met mijn collega’s 
voor alle dieren die mensen in 
huis kunnen en mogen nemen. 
Gezelschapsdieren is natuurlijk 
een vrij oprekbaar begrip, maar wij 
zien voornamelijk honden, katten 
en konijnen. In kleinere aantallen 
zien wij ook de exotischere 
dieren: Afrikaanse witbuikegeltjes, 
kikkers, hamsters of cavia’s.”

Wat maakt het zo leuk om 
dierenarts te zijn?
“De afwisseling! Het leuke – en 
het moeilijke – van dierenarts zijn, 
is dat je tegelijkertijd huisarts, 
tandarts, verloskundige en chirurg 
bent voor een dier. Daardoor 
zie je een breed scala aan 
gezondheidsproblemen bij dieren: 
van vruchtbaarheidsproblematiek 
tot infecties en van sterilisaties 
tot pasgeborenen. Elke dag 
is weer anders. ’s Ochtends 
opereren wij en in de middag 

LINDA TEN HOVE

Daar waar de curatieve geneeskunde inzet op het verbeteren van het 

functioneren door middel van  het doen afnemen van stoornissen en 

belemmeringen, zet de sociale geneeskunde in op het verbeteren van 

het functioneren door middel van het doen afnemen van de handicaps 

en het inzetten op het benutten van de mogelijkheden. Een groter 

verschil is er bijna niet te bedenken. Ik gebruik de parabel van de rugtas 

om dit aan mensen duidelijk te maken. De curatieve arts probeert de last 

uit de rugtas te halen of de rugtas te vervangen door een kleinere. De 

sociaalgeneeskundig arts probeert de draagkracht te verbeteren (of te 

veranderen) waardoor de last beter te dragen is. Langzaam maar zeker 

komt het besef dat als beide bereikt kunnen worden het effect groter is 

dan wanneer je een van beide bereikt. 

Waar het jarenlang, decennialang, zo was dat de curatieve sector 

naast en los van de sociale sector stond, is er nu het besef dat beide 

sectoren belangrijk zijn en elkaar kunnen versterken. Binnen de medisch 

specialisten is er de visie ontwikkeld dat een patiënt meer is dan zijn ziekte 

en dat preventie van ziekte, maar zeker ook behoud van functioneren 

belangrijke taken zijn voor de medisch specialist (Visiedocument 

Medisch Specialist 2025). Vanuit de verzekeringsgeneeskunde wordt er 

thans deelgenomen aan een onderzoek waarin verzekeringsgeneeskunde 

een rol krijgt binnen het zorgnetwerk om reïntegratie en duurzame 

inzetbaarheid een onderdeel van de zorg te maken (bijzondere 

leerstoel AMC-UvA, mogelijk gemaakt door het instituut GAK voor de 

periode 2020-2024). Deze ontwikkelingen maken het waardevol om als 

verzekeringsgeneeskundige te werken. De kennis vanuit de curatieve 

geneeskunde gecombineerd met de kennis over specifi eke beperkingen 

en mogelijkheden vanuit de verzekeringsgeneeskunde maken dat mijn 

dagelijks werk niet slechts het beoordelen van arbeidsongeschiktheid 

of participatieproblemen betreft, maar een opmaat is naar het ultieme 

doel: de individuele client zo lang mogelijk te laten functioneren in de 

diverse maatschappelijke rollen. 

DUURZAME PARTICIPATIE
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draaien wij spreekuur.  Zo is aan het begin van de dag 
je programma redelijk ingekaderd. Vaak komen er 
echter nog spoedgevallen tussendoor, bijvoorbeeld via 
de dierenambulance. De spoedgevallen die wij zien 
zijn enorm divers: van konijnen die een keer moeten 
worden nagekeken, tot dieren die blijven braken, acuut 
benauwd zijn, in een status epilepticus verkeren of zijn 
aangereden. Heel veel spoedgevallen kunnen wij goed 
begeleiden en opvangen op de praktijk. Dit doen wij, 
net als in de humane geneeskunde, volgens de ABCDE 
methode. Als de dieren vervolgens stabiel zijn kunnen 
wij veel kleine ingrepen, bijvoorbeeld het sluiten van 
wonden, zelf doen. Als het heel spannend wordt dan 
verwijzen wij vaak door naar een specialistisch centrum 
met mogelijkheid tot 24 uur opname.”

Brengt de breedte van het beroep ook niet veel 
onzekerheid met zich mee?
“Met onzekerheid moet je zeker kunnen omgaan. Ook in 
de diergeneeskunde wordt steeds meer gespecialiseerd 
– bijvoorbeeld tot internist of dermatoloog, maar de 
meeste zorg vindt nog steeds plaats bij een eerstelijns 
dierenarts. Deze eerstelijns dierenarts heeft vaak wel een 
aandachtsgebied, ik zie bijvoorbeeld veel konijnen, maar 
kan niet alles weten. Dan moet je roeien met de riemen 
die je hebt. Dat betekent dat je vaak de literatuur in moet 
duiken, behandelt via trial and error of behandelingen 
extrapoleert vanuit verwante (goed onderzochte) 
diersoorten. Een dierenarts heeft vaak wel de 
mogelijkheid om door te verwijzen naar specialistischere 
centra, maar in de praktijk stuit dit soms op bezwaren 
van de eigenaar bijvoorbeeld in verband met de kosten 
of vervoersproblemen.”

Voor wie zijn jullie er als dierenarts, het baasje of voor 
het dier?
“Wij handelen in principe in het belang van het dier. Het 
is echter de eigenaar die met een vraag bij ons komt. 
Meestal komen de vraag van de eigenaar en het belang 
van het dier heel goed overeen. Een enkele keer kan het 
schuren: bijvoorbeeld bij euthanasie. Het komt wel eens 
voor dat een eigenaar langs komt met het idee dat zijn 
huisdier toe is aan zijn laatste reis, terwijl wij nog een 

mogelijkheid tot behandeling zien. Andersom komt het 
ook voor: soms zijn wij er niet van overtuigd dat een 
dier een dierwaardig bestaan heeft, terwijl de eigenaar 
denkt dat het huisdier nog wel even mee kan. Op zulke 
momenten is communicatie heel belangrijk. Je moet dan 
duidelijk kunnen maken waarom jij, in het belang van 
het dier, niet mee kunt gaan met het de vraag van een 
eigenaar. Je moet dan samen met de eigenaar tot een 
besluit komen.”

Wat zijn volgens u de verschillen tussen de 
diergeneeskunde en de humane geneeskunde?
“Het grootste verschil zit hem denk ik in de bekostiging 
van de zorg. Net als in de humane geneeskunde kan er 
in de diergeneeskunde steeds meer. Aan al die nieuwe 
behandelingen en onderzoeken hangt echter ook een 
prijskaartje – en in de diergeneeskunde is dit prijskaartje 
meestal voor de eigenaar. In tegenstelling tot de humane 
geneeskunde is het in de diergeneeskunde namelijk niet 
verplicht om een zorgverzekering te hebben. Je hoeft 
niet na te denken over wat een bezoekje aan de huisarts 
jou gaat kosten. Diereigenaren moeten daar wel over 
nadenken.”

Hoe doen jullie klinisch onderzoek?
“Allereerst maak je contact. Een dier laat je meestal 
lekker even snuff elen, of geef je iets lekkers. Daarna hoor 
je van de eigenaar wat het probleem is. Je krijgt meestal 
al wel een goede indruk van het dier wanneer je het uit 
de wachtkamer oproept: hoe staat het dier op? Loopt het 
makkelijk, of juist kreupel? Welke houding neemt het aan? 
Wat voor stemming lijkt het dier te hebben? Die vragen 
geven je al een goed beeld van de gezondheid van het 
dier. Aansluitend doen wij algemeen klinisch onderzoek: 
wij onderzoeken de ademhaling, pols, temperatuur, 
slijmvliezen, lymfeknopen, huidbeharing en hoornige 
structuren (red: nagels of hoeven). Na je algemene 
indruk en algemeen klinisch onderzoek heb je meestal al 
wel een redelijk beeld van het probleem. Afhankelijk van 
het orgaanstelsel waar iets mis mee is, kun je vervolgens 
aanvullend onderzoek doen: bloedonderzoek, een foto 
of echo maken, een biopt nemen, een ecg uitdraaien etc. 
Je kunt er ook voor kiezen om specialistischer onderzoek 

te doen, zoals een CT-scan of een scopie. Soms zouden wij 
wel meer onderzoek willen doen, maar is dit financieel niet 
mogelijk. De behandelingen die wij vervolgens kunnen 
inzetten zijn heel vergelijkbaar met die in de humane 
geneeskunde: denk aan leefstijladviezen, medicatie 
(antibiotica, pijnstillers, hormoonbehandelingen) of 
operaties. Er is van alles mogelijk.”

In de humane geneeskunde komt er steeds meer aandacht 
voor de preventie van welvaarts- en leefstijlziekten. Hoe 
zit dat in de diergeneeskunde?
“Ook in de diergeneeskunde zijn wij steeds drukker 
met preventieve zorg: denk bijvoorbeeld aan 
jaarlijkse gezondheidscontroles, vaccinaties en goede 
parasietenbestrijding. Leefstijlziekten zoals alcohol- en 
drugsverslaving zien wij in onze patiëntengroep niet. 
Wat wij wel zien is een toename van het aantal dieren 
met overgewicht en obesitas. Net als bij mensen geeft 
dit een grotere belasting op gewrichten, meer kans op 
suikerziekte, noem het hele scala maar op. Lastig is dat 
je een dier geen adviezen kunt geven over zijn leefstijl. 
Bij overgewicht van een dier, ben je dus eigenlijk met 
gedragsverandering van de eigenaar bezig. Een van onze 
assistenten is bijvoorbeeld ook diëtiste, zij begeleidt 
eigenaren in de voeding en beweging van hun huisdier.”

U werkt veel samen met de Dierenambulance Nijmegen 
(DAN). Zou u hier iets over kunnen vertellen? 
“De dierenambulance krijgt meestal meldingen van 
particulieren, bijvoorbeeld als mensen overdag een 
egeltje zien. Vervolgens beoordelen de vrijwilligers 
van de dierenambulance of zij zelf een dier kunnen 
helpen, of dat het dier door een dierenarts moet 
worden gezien. Dit doen zij aan de hand van protocollen 
die door dierenartsen zijn opgesteld. Als een dier met 
spoed moet worden gezien door een dierenarts komen ze 
terecht bij de dienstdoende dierenarts. Is het geen directe 
spoed, dan gaan de dieren meestal naar een dierenarts die 
de betreff ende diersoort als aandachtsgebied heeft. In de 
dienst zie je dus dieren die je normaal gesproken niet vaak 
ziet: denk aan egeltjes, duiven of uilen. Je moet dan zelf 
gaan zoeken in de literatuur hoe je het dier het beste kunt 
helpen. Er zijn namelijk niet voor elke diersoort richtlijnen 

beschikbaar, er zijn ook honderden diersoorten natuurlijk. 
Ik haal veel plezier uit het puzzelen en het helpen van deze 
dieren.”

Ten slotte: is uw werk goed te combineren met uw vrije 
tijd?
“Eigenlijk niet, haha! Nee, natuurlijk is het wel te 
combineren, maar de diergeneeskunde is –  net als de 
geneeskunde – een lifestyle. Als je daarnaast ook nog je 
eigen praktijk hebt, maakt dat het soms wel knap lastig om 
genoeg vrije tijd te hebben. Daarom is het vooral belangrijk 
om goed je tijd te bewaken.”

“Je moet soms duidelijk kunnen maken waarom jij, in belang van 
het dier, niet mee kunt gaan met de vraag van de eigenaar.”
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Een oudere patiënt wie delirant wordt wegens een urinewegin-

fectie, de traumatoloog die een oudere patiënt opneemt na een 

gebroken heup en een huisarts die regelmatig een patiënt op 

leeftijd ziet met multiproblematiek. Enkele voorbeelden waar-

bij de geriater de aangewezen medisch specialist is om betrok-

ken te worden. Elisabeth Kahn (AIOS geriatrie) vertelt over haar 

passie voor de geriatrie en waarom jij als coassistent je voordeel 

moet doen met een coschap ouderengeneeskunde in Nijmegen.  

Wat was je motivatie voor 
geriatrie? 
“De patiëntengroep! De oudere, 
complexe patiënt trok me al 
vanaf mijn eerste coschappen. 
Tijdens het interne coschap 
merkte ik dat ik goed om kan 
gaan met oudere patiënten. 
Ik kan en wil het geduld voor 
de ouderenzorg opbrengen. 
Richting het einde van mijn 
studie bleef de ouderenzorg 
een onderwerp wat bovenaan 
mijn interesses stond. Ook 
kwam ik tot de conclusie dat ik 
in het ziekenhuis wilde werken. 
Dan is geriatrie een vak waar 
dit allemaal samenkomt.”

Wat maakt geriatrie zo leuk? 
“De complexiteit van ouderen 
en de levenservaring die 
zij hebben. Daarnaast is 
het niet alleen somatische 
problematiek, je moet juist 

het stuk buiten de somatiek 
meenemen. Helaas is daar in 
een heleboel vakgebieden 
geen tijd voor, maar bij 
de geriatrie wél. Behalve 
complexe zorg, zijn er ook 
‘grappige’ ziektebeelden. Een 
delier of dementie kunnen heel 
confronterend zijn, maar je 
kunt in die situaties soms mét 
die mensen heel erg lachen.”

Wat zijn de verschillen tussen 
een geriater en een specialist 
ouderengeneeskunde (SOG)?
“De geriater is meer bezig met 
acute en kortdurende zorg, 
waarbij de geriater ook een 
meer somatisch behandeldoel 
heeft dan de SOG. De 
SOG behandelt met name 
chronische zorg. Wat betreft 
de opleiding komt de geriater 
tijdens de opleiding niet in het 
verpleeghuis, maar een SOG 

Geriatrie

van acute zorg tot chronische 
multiproblematiek

Elisabeth Kahn 

26 jaar 

Cogroep 198 

afgestudeerd in 

maart 2019 

Nu werkzaam bij 

Slingeland ziekenhuis 

Doetinchem, afdeling 

Interne Geneeskunde 

als onderdeel van de 

opleiding geriatrie. 

wel zes maanden in het ziekenhuis.”

Wat maakt iemand een geschikte geriater?
“Een geriater is geduldig, breed nadenken, houdt 
van een uitdaging en kan verder kijken dan  de 
eerste indruk. De beschouwende vakken als interne 
geneeskunde, neurologie en psychiatrie moeten je 
wel liggen, er is veel overlap met het werk van een 
geriater en deze gebieden.”

Wat zijn vooroordelen over geriaters die voorgoed 
de wereld uit geholpen dienen te worden? 
“Haha, dat geriaters altijd met oude delirante 
patiënten werken. Er zijn een heleboel andere 
geriatrische syndromen! Ook wordt er erg onderschat 
hoeveel acute zorg er bij geriatrische patiënten komt 
kijken. Daarnaast dienen sommige artsen hun blik 
te veranderen: een 87-jarige verdient geen minder 

goede zorg dan een dertig jarige, maar ándere zorg. 
Oh ja, geriaters zouden su� e, sto�  ge mensen zijn. Dat 
vind ik niet, maar dat is natuurlijk the inside looking 
out, dus dat oordeel laat ik aan anderen over.”

Hoe is je loopbaan gegaan? 
“Het coschap ouderen deed ik in een verzorgingstehuis, 
maar mijn seniorcoschap was bij de geriatrie in 
Apeldoorn. Daar wist ik dat geriatrie het écht voor 
mij was. Toch heb ik nog een keuzecoschap interne 
geneeskunde gedaan, maar de diepgang bij de 
geriatrie mis je bij de internist-ouderengeneeskunde. 
Zo vind ik geheugendiagnostiek heel leuk: welke 
cognitieve stoornis is er? In welk vlak? En hoe kun je 
iemand daar dan bij helpen en ondersteunen? Dát is 
ook geriatrie. Ik werd gevraagd te solliciteren voor 
een ANIOS baan geriatrie in Apeldoorn, daar heb ik 
anderhalf jaar gewerkt. Vervolgens ben ik in opleiding 

Bruno Aguirre
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gegaan in Nijmegen. Nijmegen 
voelde vertrouwd en kende ik al.”

Hoe was de overgang van coassistent 
naar basisarts? 
“De verantwoordelijkheid was 
heftiger dan ik me voor had kunnen 
stellen. Maar je doet eindelijk waar 
je voor opgeleid bent, dus dat is heel 
leuk. Je gaat met plezier naar je werk!” 

Waar werken de meeste geriaters?
“Geriaters gaan werken in het 
ziekenhuis. Het gros van de 
ziekenhuizen heeft alleen een poli 
en consultensein geriatrie. Maar 
steeds meer ziekenhuizen hebben 
een klinische afdeling. Zo zijn er 
ziekenhuizen met een geriatrische 
trauma unit, waar meestal 
samenwerking is tussen chirurgie, 
orthopedie en geriatrie. De geriater is 
vaak hoofdbehandelaar. Dit zijn hele 
leuke multidisciplinaire units wat 
leerzaam is voor beide vakgebieden.”

Waar zou jij later willen werken?  
“Ik hoop later ook op een klinische 
afdeling terecht te komen. Het steeds 
meer klinisch werken vind ik zeker 
een pluspunt! Het puzzelen bij een 
complexe patiënt of de acute patiënt, 
die je ook bij de geriatrie veel ziet, 
vind ik het allerleukst. Men denkt 
altijd dat de geriater alleen delirante 
patiënten ziet. Maar juist door een 
aspeci� eke presentatie kunnen 
ouderen veel zieker binnen komen 
dan je denkt. Ook ben je als geriater 
veel bezig met kwaliteit van leven en 
niet per se kwantiteit van leven.”

Hoe zie jij de toekomst van de 
geriatrie? 
“Er komen denk ik meer geriatrische 
verpleegafdelingen, omdat men 
nog meer behoefte heeft aan 
ouderenzorg. Ik denk dat het goed 
is als er naast gespecialiseerde 
dokters, ook gespecialiseerde 
verpleegkundigen komen. Ook hoop 
ik op meer “anderhalvelijnszorg”, 
waarbij huisartsen, specialisten 
ouderengeneeskunde en geriaters 
steeds meer samenwerken.”

Is er iets dat je anders zou doen als je 
weer coassistent was? 
“Ooit deed ik een keuzecoschap 
Medische Microbiologie, omdat ik er 
dacht wat van te leren. Maar snappen 
doe ik het eigenlijk nog steeds niet, 
haha. Een keuzecoschap bestuur was 
interessanter geweest.”

Wat moet je als coassistent 
meenemen van je coschap geriatrie?
“Ik denk drie dingen. Ten eerste, ervaar 
de atypische presentatie van oudere 
patiënten. Ten tweede, probeer 
onderscheid te kunnen maken tussen 
een cognitieve stoornis en een delier. 
En als laatste: zie de kwetsbaarheid, 
maar ook de veerkracht van ouderen 
patiënten.”

Heb je tips voor coassistenten?
“Probeer zo veel mogelijk van 
alles mee te krijgen. En ga kijken 
bij de geriatrie! In Nijmegen 
hebben we geluk met een coschap 
ouderengeneeskunde! Doe er je 
voordeel mee.”

De opleiding geriatrie

Duur: vijf jaar

Opbouw opleiding: 

- Tweejarige vooropleiding 

op afdeling Interne Genees-

kunde  

- Drie maanden neurologie 

en negen maanden psychi-

atrie 

- Eén jaar geriatrie perifeer

- Eén jaar geriatrie acade-

misch 

Sollicitatieprocedure: 

Bij het cluster Zuidoost Ne-

derland vanuit het Radboud-

umc schrijf je een sollicitatie-

brief, waarin je passie voor 

de geriatrie en je motivatie 

voor de regio moeten blij-

ken. Met name waarom jíj 

geriater moet worden, is van 

belang. Je dient affi niteit 

met de geriatrie te hebben 

en ANIOS ervaring is nooit 

verkeerd, al worden er ook 

veel mensen rechtstreeks 

vanaf de studie geneeskun-

de aangenomen.

Cettela Slootmans

Elisabeth Kahn

“ (...) zie de kwetsbaarheid, maar ook de veerkracht van 
ouderen patiënten.”

10  |  STATUS CO STATUS CO  |  11    STATUS CO  |  11    

MEDISCH LEIDERSCHAP

 van NU
Rosan Klunder volgde in het laatste jaar van haar bachelor de minor Me-
disch Leiderschap. Samen met 14 andere enthousiaste geneeskundestu-
denten, die deze minor volgden, vormt ze het netwerk Jong Medisch Lei-
derschap. Ze bundelden 35 inspirerende verhalen over medisch leiderschap 
tot een boek: Medisch Leiderschap van NU.

Wat versta jij onder medisch leider-
schap?
“Medisch  leiderschap is een ontzettend 
breed begrip, dat zie je ook terug in de bun-
del, ieder verhaal geeft je weer een nieuwe 
inkijk in medisch leiderschap. De leider-
schapsstijl die mij het meest aanspreekt is 
vooral transformationeel leiderschap.  Door 
de groep te inspireren, werk je samen aan 
een bepaald doel. Daarbij vind ik de Gol-
den Circle van Simon Sinek erg toepasselijk: 
het gaat erom dat je begint met wáárom je 
iets doet, vervolgens hóe je dat gaat doen 
en uiteindelijk wát je gaat doen. Vaak doen 
we het juist andersom: wat gaan we doen? 
Maar door te bedenken waarom je iets doet, 
kun je uiteindelijk veel meer gericht werken 
aan een doel. Zo krijg je je team en volgers 
veel beter mee, de neuzen staan dan alle-
maal dezelfde kant op.”  

Ik las dat het netwerk Jong medisch 
leiderschap is ontstaan vanuit de mi-
nor Medisch Leiderschap, klopt dat?
“Klopt, de minor bestaat al een aantal jaar. 
De insteek was om met een groep enthousi-
aste medisch studenten een netwerk te vor-
men, waarin aandacht wordt besteed aan 
medisch leiderschap. Aangezien medisch 
leiderschap zo’n breed begrip is hebben 
Kees van Laarhoven, Koos van der Velden en 
Karine van ‘t Land afgelopen jaar het initia-
tief genomen om samen met de studenten 
inspirerende verhalen over medisch leider-
schap te bundelen tot een boek: Medisch 
Leiderschap van NU.” 

Rosan KlunderLotte van Lier 

“Door te bedenken waarom 
je iets doet, kun je uiteindelijk 
veel meer gericht werken aan 

een doel. ”  
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Kun je iets meer vertellen over de bun-
del?  
“Voor deze bundel zijn 35 mensen geïn-
terviewd, van de raad van bestuur van het 
ziekenhuis tot verpleegkundigen tot stu-
denten. Door korte verhaaltjes proberen 
we de lezer een kijkje in de keuken van 
het medisch leiderschap te geven. Er is 
zowel door de studenten als door de be-
geleiders hard aan gewerkt! Ontzettend 
gaaf dat wij, studenten die pas net komen 
kijken, zulke inspirerende en ervaren me-
dische leiders mochten interviewen. De 
bundel is als pdf te downloaden op de 
website www.medischleiders.com.” 

Welk verhaal is je het meest bijgeble-
ven?
“Ik heb zelf Sjaak de Gouw, directeur pu-
blieke gezondheid, mogen interviewen. 
Hij had het natuurlijk super druk met 
alles omtrent COVID-19, maar hij nam 
wel echt de tijd voor ons! Er waren drie 
dingen die hij ons mee wilde geven. Ten 

eerste: probeer altijd eenheid en loyaliteit 
te creëren, wat nog niet altijd zo gemak-
kelijk is in een omgeving met alleen maar 
slimme koppen. Ten tweede: weet dat lei-
derschap niet van het ene op het ande-
re moment ontstaat. Je wordt een leider 
door veel ervaring en verdieping. En ten 
slotte: gebruik een polderwoordenboek! 
Als personen of groepen er niet uitko-
men kan dit soms in één klein woordje 
zitten. Door met woorden te spelen ko-
men mensen vaak weer op dezelfde lijn. 
Dit laatste neem ik dan weer mee in mijn 
coschappen, want ook in de spreekkamer 
is taalgebruik heel belangrijk!”

Wat heeft de minor je opgeleverd als 
coassistent en als toekomstig arts? 
“De minor richtte zich ook erg op per-
soonlijk leiderschap. Wat wil ik doen? 
Waar ben ik goed in? Ga datgene doen 
waar je het beste in bent, zo kun je het 
meeste bijdragen aan de zorg. Maar de 
minor was ook een echte eyeopener. Ge-
neeskunde is veel breder dan het zieken-
huis alleen, ervaringen die je opdoet in 
het ziekenhuis kan je ook daarbuiten ge-
bruiken. Kijk bijvoorbeeld naar Sjaak de 
Gouw. Ook hij heeft geneeskunde gestu-
deerd, maar is uiteindelijk de bestuurlijke 
wereld in gegaan.” 

Heeft dit jouw blik op de toekomst 
veranderd? 
“Ik denk van wel! Voor de minor dacht ik 
sowieso arts te worden, maar nu heb ik 
gezien dat er zo veel meer is. Ik blijf pa-
tiëntencontact het leukste vinden, maar 
ik denk dat ik dit niet fulltime wil gaan 
doen. Het lijkt me leuk om er wat naast 
te doen, zoals een bestuursfunctie of iets 
met onderwijs. Daarnaast heeft de minor 
me verder gebracht in m’n keuze over 
wat ik echt wil en wat ik leuk vind; er is 
meer dan alleen arts zijn!” 

Hebben jullie met het netwerk Jong 
Medisch Leiderschap nog plannen 
voor de toekomst? 
“Ik  denk niet dat dit het einde was. Het is 
natuurlijk opgericht als netwerk om met 
elkaar ervaringen te delen over medisch 
leiderschap. Ik zou het zelf leuk vinden 
om nog meer inspirerende mensen te 
spreken. Daarnaast zijn een aantal van 
ons nog steeds betrokken bij de minor 
Medisch Leiderschap waar we nu pro-
beren onze kennis en ervaringen over te 
dragen aan de nieuwe studenten!” 

“Ga datgene doen waar je 
het beste in bent, zo kun je 
het meeste bijdragen aan 

de zorg.”  

Het online interview met Sjaak 
de Gouw. Wat vanzelfsprekend 
plaatsvond vanuit ons koude 
kikkerlandje in plaats van een 
tropisch eiland, wat de achter-

grond doet vermoeden. grond doet vermoeden. 

De cover van de bundel 
Medisch Leiderschap van 

NU. 

Download gratis via
medischleiders.com
Download gratis via



Rotatieplastiek 

als behandeling 

van 

osteosarcoom 

bij kinderen

Pathofysiologie
Verschillende factoren dragen bij aan het ontstaan 
van osteosarcoom, maar het precieze mechanisme 
is onbekend. Gezien een piekincidentie tijdens de 
puberteitsfase, waarbij het kind een groeispurt doormaakt, 
ligt het voor de hand te veronderstellen, dat versnelde 
botgroei een rol speelt. Blootstelling aan verhoogde doses 
straling veroorzaakt een klein deel van de osteosarcomen. 
Osteosarcoom wordt ook geassocieerd met erfelijke 
syndromen, zoals bij het syndroom van Li-Fraumeni, 
waarbij het p53-tumorsuppressorgen gemuteerd is. (2)

Epidemiologische gegevens
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 150 maligne 
beentumoren gediagnosticeerd. (3) Osteosarcoom is  het 
meest voorkomende type primaire, maligne bottumor bij 
kinderen en jongvolwassenen. Osteosarcoom kent twee 

piekincidenties: tussen het 10e en 14e levensjaar, daarbij 
suggestief voor een verband tussen het ontstaan van 
osteosarcoom en de puberteit (groeispurt), en na het 
65ste levensjaar, meestal als secundaire maligniteit ten 
gevolge van de botziekte van Paget (osteïtis deformans). 
In de meeste gevallen (71%) ontstaat osteosarcoom in de 
pijpbeenderen (femur, tibia, humerus) ter hoogte van de 
metafyse, waar de groeischijf zich bevindt. Osteosarcoom 
in het distale femur (t.h.v. de knie) komt het meeste voor 
(31,5%). Het osteosarcoom is bij ongeveer 80% van de 
patiënten bij diagnose reeds uitgezaaid. De algehele 
vijfjaarsoverleving is 68%. 

Osteosarcoom, een vorm van osteogeen sar-
coom, is een maligne tumor die primair uit-
gaat van botweefsel. Het woord bestaat uit 
de delen osteo-, Oudgrieks ὀστέον (ostéon, 
“bot”) en –sarcoom, van Latijn sarcoma, 
van Oudgrieks σάρκωμα (sárkōma), van σάρξ 
(sárx, “vlees”) + -ωμα (-ōma, “proces”), in de 
huidige betekenis van kwaadaardige tumor, 
die uitgaat van mesenchymale cellen (bind-
weesfel- en steuncellen). (1)

Referenties te vinden op 
www.statusconijmegen.com

Anamnese en lichamelijk onderzoek
Aan een beentumor denke men in de regel bij nachtpijn 
en toenemende zwelling van delen van het skelet. 
In de regel presenteert een patiënt zich met doffe, 
persisterende pijn t.h.v. de tumor; de pijn kan verergeren 
bij beweging. Ook kan een massa bij voldoende 
tumorgroei worden waargenomen. Systemische 
symptomen, zoals koorts of gewichtsverlies, doen zich 
ipas voor als de ziekte vergevorderd is. 

Evaluatie en diagnose
Bij verdenking op een botproces, wordt eerst een 
conventionele röntgenfoto in twee richtingen gemaakt 
om vast te stellen of er sprake is van een maligne dan 
wel benigne afwijking.

Lytische laesie  van het distale femur links, lateraal, die door de groeischijf loopt

 Beeldvormende diagnostiek

Indien meer gedacht wordt aan een maligne afwijking, maakt 
men een MRI-scan. Met behulp van MRI kan de mate van 
doorgroei in de mergholte en de algehele omvang van de tu-
mor worden vastgesteld. Op basis van de MRI-beelden stelt 
de chirurg vast hoe uitgebreid de resectie moet zijn om ade-
quate resectiemarges te kunnen behalen. Ook wordt met MRI 
vastgesteld of er sprake is van ‘skip lesions’: tumorweefsel 
dat op het oog geen continuüm vormt met de primaire tumor. 
Deze duiden op uitzaaiingen op afstand, wat prognostisch 
gezien ongunstig is. Vervolgens maakt men in de regel een 
CT-thorax, omdat de longen voorkeurslocatie zijn van meta-
stasering, en een technetiumscan (skeletscintigrafie) om po-
tentiële, ossale uitzaaiingen in kaart te brengen. De uiteinde-
lijke diagnose wordt gesteld op grond van analyse van het 
biopt verkregen met percutane naaldbiopsie. Tumorstadiëring 
geschiedt volgens Enneking. Het traject dat de biopsienaald 
heeft afgelegd, moet ruim kunnen worden gereseceerd, an-
ders is er geen sprake van vrije resectiemarges.

‘Het osteosarcoom is bij 
ongeveer 80% van de 
patiënten bij diagnose 

reeds uitgezaaid.’ 

Zeer suggestief voor 

osteosarcoom is de 

zgn. Codman’s trian-

gle, een driehoekje 

nieuw stuk bot aan 

de rand van het tu-

morproces als gevolg 

van de aggresieve 

onderbreking van het 

periost door de tumor
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Osteotomie t.h.v. het proximale femur
Als eerst incideert de chirurg het bovenbeen. Vervolgens zoekt hij de hamstring-
-spieren (mm. biceps femoris, semitendinosus en semimembranosus) en de twee 
koppen van de m. gastrocnemius op, de a./v. poplitea, en de nn. tibialis en pero-
neus communis. De hamstrings snijdt hij door op een hoogte die voldoende re-
sectiemarge t.o.v. de tumor garandeert. De m. gastrocnemius maakt hij los van 
beide femurcondylen; hierbij zorgt de chirurg ervoor dat hij de kuitarteriën (aa. su-
rales) – de vier tot vijf arterietakken die ontspringen vanuit de a. poplitea – ontziet, 
aangezien zij de primaire bloedvoorziening van de m. gastrocnemicus verzorgen. 
Vervolgens prepareert de chirurg de n. ischiadicus en a. femoralis vrij van het om-
ringende weefsel, van craniaal (proximale femur) tot de plek waar de osteotomie 
plaatsvindt. Hierna vindt osteotomie plaats van het proximale femur.
Het segment tussen de osteotomie t.h.v. het proximale femur en de osteotomie 
t.h.v. de proximale tibia heet het ‘intercalaire’ segement. Een dergelijke resectie 
heet dan ook ‘intercalaire resectie’.

Osteotomie t.h.v. de proximale tibia
De m. soleus maakt de chirurg los van zijn origo 
(tibia), en het anterieure en laterale comparti-
ment (de spieren incluis) snijdt hij door t.h.v. de 
osteotomie van de proximale tibia. Vervolgens 
verricht hij de osteotomie. Het intercalaire sege-
ment stuurt hij op naar de patholoog voor diag-
nostiek.

Osteosynthese
Het resterende onderbeendeel draait de chirurg 
180 graden om zijn lengte-as op zo’n wijze, dat 
de vaten en zenuwen (n. ischiadicus voorna-
melijk) zich naar mediaal bewegen zonder op 
spanning te komen. De chirurg kan de tibia ver-
volgens aan het femur op verschillende wijzen 
fixeren, waaronder d.m.v. een plaat, een flexibele 
intramedullaire nail of een rigide intramedullai-
re nail—bekend voorbeeld van de laatste is de 
gamma nail.

Voorwaarden voor de uitvoering van rotatieplastiek
Rotatieplastiek is gecontraïndiceerd in de volgende gevallen: structureel zichtbare aan-
doening van de n. ischiadicus en/of aa. femoralis, poplitea en/of surales door tumorinva-
sie of anderszins en dysfunctie van de n. ischiadicus. Kortom: de chirurg moet er zeker 
van kunnen zijn dat (1) de functie van het onderbeen volledig intact is, en daarmee de 
toekomstige functie van het nieuwe kniegewricht, en (2) dat zich geen tumorweefsel 
bevindt in het te sparen weefsel; vaten zouden in principe opnieuw geanastomoseerd 
kunnen worden, maar dit is niet mogelijk bij de n. ischiadicus. Vaststelling van tumorin-
vasie kan per MRI, maar ook direct tijdens resectie: het pathologisch te onderzoeken 
stukje weefsel wordt met spoed beoordeeld—net zoals bij micrografische huidchirurgie 
volgens Mohs.

Rotatieplastiek
Hierbij wordt het deel van het onderbeen en bovenbeen waar de tumor zich be-
vindt, gereseceerd, waarna het resterende deel van het onderbeen 180 graden om 
zijn lengte-as draait en aan de stomp van het resterende deel van het bovenbeen 
wordt vastgezet. Het enkelgewricht wordt het nieuwe kniegewricht, en de voet 
wordt het aangrijpingspunt voor een onderbeenprothese.

De operatie in een notendop

De circulaire incisie t.h.v. het femur en de circulaire incisie t.h.v. de tibia worden zo verricht, dat de omtrek van 
beide incisies ongeveer overeenkomen, opdat het overgebleven onderbeendeel met een oorspronkelijk kleinere 
doorsnede dan het bovenbeendeel (in dezelfde as!) uiteindelijk past op het bovenbeendeel. 

Laatste stappen 
De chirurg, met dikke hechtdraden, verbindt de quadriceps-
pees met de, op dat moment, loshangende gastrocnemius-
koppen en soleusflap, en de hamstrings met de peroneus-
spiergroep en de m. tibialis anterior. Tijdens het verbinden 
van de spiergroepen bevindt de enkel zich in een neutrale 
dorsiflexiehouding om optimale spanning tussen de spie-
ren te garanderen. De vaten en zenuw worden gelust en 
voorzichtig teruggeplaatst in de weke delen. De compar-
timentfascie’s worden niet gesloten om het risico op een 
later compartimentsyndroom te verlagen. De huid wordt 
spanningsvrij gesloten.

Postoperatieve vooruitzichten
De belangrijkste voordelen van rotatieplastiek t.o.v. bijv. 
amputatie, is het feit dat het bot met de leeftijd meeg-
roeit—reoperatie is dus om die reden i.p. niet nodig—, het 
relatief lage complicatierisico, het principieel uitblijven van 
fantoompijn (!), en de verbeterde functie nadien: de meeste 
patiënten zijn in staat om actief deel te nemen aan sport 
op hoog niveau. Een nadeel kan zijn dat de omgekeerde 
voet een sterk negatief eff ect kan hebben op het lichamelijk 
zelfbeeld. Psychosociale begeleiding is daarom een vereis-
te voor kinderen die een dergelijke operatie ondergaan. (9)
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    o begint Bas Bloem in 1985 aan de studie 
geneeskunde in Leiden. Een studie die tegemoet 
komt aan zijn ‘honger naar kennis’, vertelt 
Bloem. “Op de middelbare school noemden ze 
mij ‘het filtreerpapiertje’: ik absorbeerde zoveel 
mogelijk informatie die ik tegenkwam.” Na drie 
jaar geneeskunde onderbreekt Bas Bloem zijn 
studie. Op eigen kosten vertrekt hij een jaar naar 
Californië om onderzoek te doen naar de Ziekte 
van Parkinson, het ziektebeeld waar hij zijn verdere 
carrière aan zal wijden. “Ik vertrok naar Amerika 
en kwam op mijn 21ste terug met reeds drie á vier 
publicaties.” De weg naar een promotietraject 
tijdens de coschappen is geboren. “Ik maakte in 
die tijd 80-90 uur per week. Zo schreef ik tijdens 
de nachtdiensten van het coschap gynaecologie, 
indien er geen bevallingen waren, mijn artikelen.” 

Bloedprikken 
Na terugkomst in Nederland begint de 
coassistententijd bij de interne geneeskunde 
van het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag. Als 
jongste coassistent ontvangt Bloem de prikpieper 

en gaat vervolgens het ziekenhuis rond om bloed- 
of infusen te prikken. “Je was nodig en hierdoor 
heel welkom. Hier heb ik ervaren dat je overal 
welkom wordt ontvangen, als je je maar proactief 
opstelt.” 
Tijdens een van deze bloedprikrondes vindt de 
eerste ontmoeting met Inge Boers plaats. Een 
ontmoeting waar Bas Bloem verliefd over napraat. 
“Ik zag haar lopen en ik was instantaan verliefd. 
Ik had nog nooit zo een mooi iemand gezien!” 
Inge volgt op dat moment haar verpleegstage als 
eerstejaars geneeskundestudent. “Ik dacht, ik doe 
het enige wat ik kan: ik leer haar bloedprikken!” 
Dit werd een eff ectieve versiertruc – drie dagen 
later hadden ze verkering – en daarmee was de 
eerste stap in een leven samen gezet. 

Coschappen in de jaren 80: van vissenvoer tot 
wereldboom 
Omdat Bas Bloem al zo vroeg wist dat hij neuroloog 
wilde worden, besefte hij dat elk coschap binnen 
een ander specialisme, de enige mogelijkheid was 
om over dát specialisme te leren. “Als coassistent 

DE 
COASSISTENTEnTIJD 

    VAN Prof. Dr. Bas Bloem
Al op driejarige leeftijd wist Bas Bloem, professor neurologie, dat hij 

neuroloog wilde worden. Zijn moeder had multiple sclerose en zat tijdens 

haar bruiloft in een rolstoel. Bas Bloem: "Ik wilde dokter worden om mijn 

moeder beter te maken".

Z

heb ik elk coschap heel actief en bewust doorlopen. 
Bijvoorbeeld bij het coschap dermatologie, wist ik dat 
ik daar al mijn basale dermatologische kennis moest 
vergaren, die ik later als neuroloog moet kunnen 
gebruiken. Je moet een kwaadaardige moedervlek 
kunnen herkennen én de mogelijke neurologische 
complicaties van de behandeling daarvan.” 
Coschappenlopen was anders in de jaren tachtig. 
“Op vrijdagochtend kwam je in huis, je werkte de hele 
vrijdag en had aansluitend nachtdienst. Vervolgens 
draaide je dat weekend dag- en nachtdiensten. Op 
maandagochtend meldde de jongste coassistent zich 
ruimschoots voor de ochtendoverdracht: om de koff ie 
te zetten. De oudste co mocht op dat moment de vissen 
van de opleider voeren.” vertelt Bas Bloem lachend. “Het 

was een andere tijd, maar het was geen verkeerde tijd.” 
Bas Bloem liep bewust in verschillende, veelal kleinere, 
ziekenhuizen zijn coschappen. Zijn advies luidt: ga in 
uiteenlopende ziekenhuizen kijken om verschillende 
ziekenhuisculturen te beleven. “In het ene ziekenhuis 
ging het bij de ochtendoverdracht over wat er in de 
medische bladen geschreven was. Als je die niet gelezen 
had, stond je voor aap. Bij het volgende ziekenhuis 
ging het in de ochtend juist over Van Kooten en de 
Bie, het voetbal en wat er die dag in de krant stond.” 
Behalve verschillen in sfeer of onderwerpen, zul je ook 
verschillende manieren van zorg zien. Hierbij is het een 
niet beter dan het ander, licht Bloem toe: “Er is niet één 
manier of waarheid. Er zijn allerlei manieren! En door 
het zien van verschillende benaderingen van de zorg, en 

Bas Bloem �1967� is professor 

neurologie aan het Radboudumc. 

Ook is hij �mede��oprichter 

van ParkinsonNet en het 

Expertisecentrum voor Parkinson 

en Bewegingsstoornissen, 

twee organisaties die in 

binnen� en buitenland grote 

bekendheid en erkenning 

genieten. Bas Bloem ontving de 

Radboudpenning wegens zijn 

bijzondere verdiensten en werd 

in 2011 uitgeroepen tot Nationale 

Zorgheld.
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daar steeds uit te halen wat het beste past bij jòu, vorm 
je jezelf als arts.”
Ook het belang van een coassistentengroep mag 
volgens Bas Bloem niet onderschat worden. “Het is 
een hele dierbare en kostbare tijd samen: je ontwikkelt 
kameraadschap. Sommige zijn nog steeds mijn beste 
vrienden.” Daarnaast woonde Bas Bloem met 19 studenten 
in het studentenhuis Yggdrasil (‘Wereldboom’). “We 
hadden een ontzettend leuk huis samen! Ook hier heb 
ik hele mooie vriendschappen opgebouwd.” Bovendien 
lukte het om naast al deze activiteiten, tijd te maken 
voor volleyballen. Als oud-eredivisievolleyballer, speelde 
Bloem tijdens zijn coschappen in de eerste en tweede 
divisie. 

Dokter en wetenschapper 
“Ik was en ben heel actief. Dat was de reden dat ik een 
promotieonderzoek kon combineren met de coschappen.” 
Een promotieonderzoek tijdens de coschappen raadt 
Bas Bloem nochtans niet aan. “Het is een kostbare tijd 
die je moet koesteren, en optimaal moet gebruiken voor 
je klinische vorming.” Maar het doen van onderzoek op 
enig moment tijdens je geneeskundeopleiding is echter 
een must. Hij refereert hierbij aan een artikel uit 1993 
in de Lancet, getiteld Does research make for better 
doctors?1 “De eindconclusie was: ja. Elke dokter zal 
een stukje wetenschap moeten doen om te weten dat 
de evidentie waarop we ons handelen baseren, maar 
beperkte waarde heeft. Door onderzoek leer je omgaan 
met onzekerheden. En als iets het artsenvak kenmerkt, 
is het onzekerheid. Een goede dokter kan omgaan met 
onzekerheden. Durven toe te geven dat je iets niet weet, 
is een groot goed voor iedere dokter.” 
Tegenwoordig is Bas Bloem nog steeds te 
enthousiasmeren voor een volle agenda. “Ik houd 
ervan om mezelf druk te maken!” klinkt het uitbundig. 
De week bestaat grofweg uit patiëntenzorg, onderzoek 
en innovatie. “Dinsdag is polidag, die is heilig! 
Daar kan niks tussenkomen.” Op woensdag is het 

onderzoeksdag. “Met dertig promovendi is het een drukke 
dag met vele updates over de lopende onderzoeken: een 
soort deurtje-open-deurtje-dicht.” De overige dagen 
bestaan uit vele vergaderingen over zorginnovatie, 
congressen, het schrijven van subsidieaanvragen voor 
onderzoek en (inter)nationale lezingen. “Ik zit vol met 
ideeën! Maar ik kan niet alles doen. Zodoende is er 
helaas relatief weinig tijd voor onderwijs.” 
Toch is er meer dan werk. “Ik ben niet alleen een 
workaholic. Ik maak tijd om te sporten, wandel veel met 
mijn vrouw en een van de hoogtepunten van de week is 
zaterdag: dan zijn de wedstrijden van onze oudste zoon, 
hij speelt sinds kort ook eredivisievolleybal!” 

Kies je helden 
Met vele warme en goede herinneringen denkt Bas 
Bloem terug aan zijn coassistententijd. Zowel vele 
artsen, uit uiteenlopende disciplines, als patiënten zijn 
hierbij inspirerend geweest om de dokter te worden 
die hij vandaag de dag is. Bas Bloem vat het krachtig 
samen: “Kies je helden en pik van al die helden iets 
moois. Voeg daar vervolgens je eigen saus aan toe. Want 
dát maakt jou als dokter.” Hij sluit af met het volgende 
advies: “Wees een filtreerpapiertje, èn geniet ervan!” 
Nostalgisch voegt Bloem er aan toe: “Ik zou zo graag 
weer een dag die coassistent met de prikpieper in het 
Rode Kruis Ziekenhuis willen zijn....” 

1 Does research make for better doctors? Lancet. 1993 Oct 30;342(8879):1063-4. PMID: 8105303.
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Tijdens mijn coschappen viel het mij op dat er 
meer zieke mensen in onze samenleving zijn 
dan ik eerder had verwacht. Dit maakte mij 
ongerust omdat ik aanvankelijk de overtuiging 
had dat we goede zorg hebben en dat we 
tegenwoordig veel bewuster leven. Ik vraag 
me dus af wat en waarom het niet goed 
gaat, hoe gezondheidszorg functioneert en/
of er iets is veranderd de afgelopen jaren? Ik 
constateer dat patiënten veel mondiger zijn 
geworden. Dat is met name gekomen door 
de opkomst van internet en kennisplatformen. 
‘Kennis’ lijkt voorhanden en menig patiënt 
denkt het soms zelfs beter te weten dan de 
behandelend arts. Individualisering en het 
eigen belang staat veel meer voorop dan het 
collectief. Hiërarchische structureren vervagen. 
De verwachting bij deze patiënten liggen 
hoog. Bij het minst of geringste klimt men in 
de spreekwoordelijke pen om zijn of haar 
beklag te doen. Het aantal klachtenbrieven en 
aansprakelijkheidsstellingen nemen toe. 
Interviews die ik heb gehouden laten zelfs naar 
voren komen dat men ziekenhuisopnames 
vergelijkt met een ontvangst en verblijf in een 
hotel. Ze verwachten dat verpleegkundigen 
veel tijd hebben om te praten, zij zijn immers 
“gast” en wensen ook als zodanig behandeld 
te worden. Daarbovenop zijn de spreekuren 
van artsen slechts beperkt tot 10 minuten. Hoe 
kun je een patiënt zijn verhaal laten doen en in 
ieder geval het gevoel meegeven daadwerkelijk 
gehoord en beoordeeld te zijn geweest? Hoe 
kan men een slecht nieuwsgesprek menselijk 
en volwaardig goed laten verlopen binnen 
een beperkte tijd? Men heeft immers niet voor 
niets voor dit mooie vak gekozen, namelijk 

mensen zo goed mogelijk helpen. Om te blijven 
bij de patiënt: het is een maatschappelijke 
ontwikkeling dat patiënten mondiger worden, 
ik vind het geen verkeerde ontwikkeling. Het 
leidt tot meer informed consent. 

De zorg moet in zijn algemeenheid anders 
worden ingedeeld en ook beter ingericht 
worden op de groter wordende oudere 
populatie. Het ziekenhuis is immers een 
(bijzonder) bedrijf en moet als zodanig 
bestuurd worden, echter de menselijke maat 
mogen wij nooit verliezen. Ik zou voor mezelf 
willen zeggen dat ik de patiënt niet wil zien als 
klant. Een patiënt is een mens met zijn verhaal 
en reden van oorzaak en komst. 

Om af te sluiten. Welvaart, welzijn en 
gezondheid moeten meer hand-in-hand 
gaan. Dat is nu niet gelijkmatig verdeeld in 
de maatschappij, met name bij de kansarme 
zien we een kortere levensverwachting in een 
slechtere gezondheid. Laten we daar met zijn 
allen beginnen door informatievoorziening, 
onderwijs, goede voorbeelden en stimulering.  

Wat een patient verwacht 
van een arts en jouw acties 

“ ‘Kennis’ lijkt 
voorhanden en 

menig patiënt denkt 
het soms zels beter 
te weten dan de 

behandelend arts.”
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Bij all es geldt: twee maken het leuker dan één. 
Dus ga samen sporten, koken en studeren. 

Hoe overleef ik de coschappen ?
De wekker gaat, de dag begint. Een nieuwe, of misschien wel e erste, dag 
als coassistent staat voor je klaar. Niet elke dag als coassistent is even 
spannend en leuk, maar geniet! Het is voorbij voordat je het weet. Hier 
volgen even zo cliché, maar persoonlijke, tips van e en bijna-co-af. volgen even zo cliché, maar persoonlijke, tips van e en bijna-

Begin de dag met een goed ontbijt. Voo r de 
co’s die in de och tend geen eten wegkrijgen: fruit met 
een cracker of cornflakes. Ga je met het OV naar 
je cosch ap? Eet je ontbijt in de trein! Zo benut je 
je tijd optimaal en kun je die wekker extra snoo zen. 
En net zoals je moeder op de middelbare sch oo l 
adviseerde: pak je tas de avond van tevoren in. 

Gebruik de treinreis terug naar Nijmegen om kort te studeren, te 
ontspann en (lees een boek of download een aflevering van je favo serie) 
of bij te kletsen met de andere coass istenten

Cola is the bad habit onder vele 
ass istenten. Vele malen zoeter, 

maar je tanden verzuren... Zorg 
liever voo r voldoende slaap en 

een goede plann ing
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Tip: gebakken eieren, toast en bananenpann enk oeken 
zorgen ervoo r dat je niet om 10.00 uur met een 
knorrende maag op de poli-kruk zit
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Bij all es geldt: twee maken het leuker dan één. 

Een klein 
notitieboekjeper cosch ap voo r in je witt e jas. Handig om notities te maken en later als overzich t terug te kunn en kijken voo r bijvoo rbeeld je cosch ap bij de huisarts. 

adviseerde: pak je tas de avond van tevoren in. 

“If you make your bed every morning 
you will  have accomplished the first 
task of the day. It will  give you a 
small  sense of pride and it will  en-
courage you to do another task and 
another and another. By the end of 
the day, that one task completed will  
have turned into many tasks completed. 
Making your bed will  also rein-
force the fact that litt le things in life 

matt er.”
                                -W.H. McRaven-

Een slechte dag, maakt geen slecht coschap

Lunch! Zoek op de eerste dag uit of er een koelk ast en 
magnetron aanwezig zijn. Zo kun je iets anders dan een 
oerholl andse boterham met (pinda)
kaas meenemen voo r lunch  (ideetje: 
de restjes van de vorige dag of yoghurt 
met muesli. Trakteer jezelf oo k eens 
op lunch  uit het restaurant (als er een 
kantineverkiezing onder coass istenten 
komt, wordt bij deze het JBZ 
genomineerd). Tip: soepjes zijn vaak 
voo r een euro verkrijgbaar. 

Bedenk  voo r jezelf wat je wilt  leren. 
Leerdoelen zorgen ervoo r dat je weet 
wat je wilt  doen en wat je belangrijk vindt dat cosch ap. 

Kijk de tv�serie “De Coass istent”. Niet om medisch e 
kenn is op te doen, maar om een half uur te lach en. 

De luxe om te kiezen waar je het cosch ap gaat lopen? In perifere 
ziekenhuizen zul je de veelvoo rkomende ziektebeelden van het bijhorende 
specialismen zien en het meest in de breedte leren. Een bijkomend voo rdeel van de 

kleine perifere ziekenhuizen is dat er vaak geen of weinig 
arts-ass istenten zijn, waardoo r je als coass istent veel directe 
supervisie zult  krijgen van de specialist. Het voo rdeel van de 
academie? Veel onderwijsmomenten, casuïstiek voo r in het 

NtvG en op fietsafstand van je kamer.

Maak tijd om 
te studeren. Twee 
weten meer dan één, 
dus......
studeer samen! 

Kijk bij veel onderzoeken en 

behandelingen mee! Zo weet je wat een 

onderzoek of therapie inhoudt als je dat 

aan je patiënt voo rstelt .

Je kunt pas voo r een ander zorgen, als je goed voo r jezelf 
zorgt. Dus maak tijd om te sporten en gezond te eten. 

CV? Doe wat je leuk vindt. Want 

all een dan kun je tijd vrijmaken om dit 

naast je cosch appen te doen. 

1+1=21+1=21+1=21+1=21+1=2
magnetron aanwezig zijn. Zo kun je iets anders dan een magnetron aanwezig zijn. Zo kun je iets anders dan een magnetron aanwezig zijn. Zo kun je iets anders dan een 

supervisie zult  krijgen van de specialist. Het voo rdeel van de 
academie
supervisie zult  krijgen van de specialist. Het voo rdeel van de 
academie
supervisie zult  krijgen van de specialist. Het voo rdeel van de 

 “De Coass istent”. Niet om medisch e 
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Na één maand Ouderenzorg 
en twee maanden 
Huisartsgeneeskunde, 
belandde ik op de afdeling 
Pathologie van het 
Radboudumc voor mijn 
verdiepingscoschap.  Wat 
houdt dat precies in? Hoe kom 
je bij Pathologie? En hoe is 
het daar? Wat wordt er van je 
verwacht? En wat mag jij van 
het coschap verwachten?

Het
 verdiepingscoschap 
              Pathologie
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Nikolaj Baranov
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Romy Ottens 

Voorzitter Ko-raad

BESTUURMededelingen:

* Het is belangrijk dat het, tijdens de coronacrisis, coassistenten nog steeds 
lukt om hun      leerdoelen te behalen. Wij horen het graag als dit niet meer lukt!

* Nieuw Ko-Raad bestuur: Romy Ottens (voorzitter), Esmee de Jong (secretaris), 
Vera Knigge (penningmeester) en Maaike van de Meene (bestuurslid PR)

AGENDA

Houdt voor meer informatie betre� ende onze cursussen en andere activitei-

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

Facebook:  www.facebook.com/koraadNijmegen 

Website:   www.ko-raad.nl

Romy Ottens 

Voorzitter    
Esmee de Jong 

Secretaris

Maaike van de Meene 

Website & PR

Vera Knigge 

Penningmeester & Cursussen

Die 
ene 
patient

Patiënt: Te snel

Achtergrond: Op �  poli Oogh� lkun�  kwam � n teleurgestel�  patiënt 

op mijn spr� kuur. Hij wil�  sto� en met �  anti-VEGF 
 ginjecties bij 

macula� generatie. De � rste injectie had hem pijn gedaan en hielp nog niets. Bij 

d
 rvragen bl� k hij v
 ral teleurgesteld over �  gang van zaken. Hij vertel�  dat 

hij bi� en 5 minuten op � n stoel werd gezet en geprikt was v
 rdat hij goed 

en wel verd
 fd was. Nadien mocht hij zo snel mogelijk �  ruimte verlaten. 

Ik had dit nog niet � r� r van patiënten geh
 rd, dus dacht dat �  h� r mi� chien 

� n uitzon� ring was op �  rest. Echter toen ik later die w� k m� liep bij �  

injecties op �  OK heb ik nog aan hem gedacht. De prik duur�  in� rdaad 

nog g� n 5 minuten en v
 r iemand was bijgekomen van zijn 

orthostatische hypotensie werd � ze al aan �  arm van �  

a� istente �  kamer uit begeleid. Deze patiënt liet mij in 

mijn laatste jaar coscha� en w� r bese� en dat �  routine 

van � n profe� ional, g� n routine is v
 r �  patiënt. V
 r 

patiënten of coa� istenten die �  ingr� p nog n
 it gezien of 

on� rvon� n he� en,  kan ik  mij v
 rste� en 

dat je overva� en wordt. Inlevingsvermogen, empathie 

en aanpa� en op �  patiënt is in elk specialisme van 

belang. De patiënt besl
 t na ons gesprek toch d
 r te 

gaan met �  injecties, op v
 rwaar�  dat hij �  volgen� 

keren m� r uitleg en verdoving krijgt.

Achtergrond: Zo v
 r mijn � rste coschap had ik verwacht dat je het 

aan mensen kon zien. Dat je mensen aankijkt en ziet dat �  d
 d om �  hoek 

staat m�  te luisteren. Maar bij jou zag ik het niet, jouw overlij� n was niet 

direct bij bi� enkomst te zien. Ach god, ja je voel�  je gew
 n wat ziek. 

Na lang zoeken was daar ein� lijk �  diagnose, je was � n zeldzaamheid. De 

diagnose h� ft je a� � n niks geholpen, want niemand had kaas gegeten van jouw 

zeldzaamheid. On� r� � en werd jij st� ds zieker, maar zodra ik er was l� k het 

st� ds beter te gaan. De w� ken� n, dan ging je on� ruit. Kwam �  Optifl ow 

met zijn slangen uit �  kast. Maar op maandagochtend lag je w� r zon� r 

slangen in bed en kon ik w� r even met je praten. Tot je overplaatsing. In �  

aca� mie was niet �  ruimte maar in ons kleine ziekenhuis niet �  ke� is, dus 

ging je naar � n groter centrum. Ik hield je vanaf ons kleine ziekenhuis in �  

gaten. Tot �  
 rverdoven�  stilte, je was overle� n. Je zeldzaamheid had je 

on� r� � en zo zwak gemaakt en mi� chien wij 
 k wel. Want v
 r vele in 

het ziekenhuis was jij niet m� r jij, maar was jij je zeldzaamheid gewor� n. 

Ik kan nog v
 r mij zien hoe angstig je in bed lag als er w� r � n test gedaan 

moest wor� n of als het je �  a� m benam. Ie� r� n liep �  benen uit het lijf 

v
 r jouw zeldzaamheid maar jij bl� f angstig in het bed achter. En nu, nu 

ben je � n ster aan �  hemel, even zeldzaam als elke an� re ster.

Patiënt:  Een zeldzaamheid

���� ���� ��� ���� ����������� �����������
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Statusco.rha@radboudumc.nl
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AFGESTUDEERDEN
Maart 2021
Ikram Achbar
Maartje van Acht
Bas Adriaansen
Erna Causevic
Maarten Cox
Jesse Davids
Denise Dekker
Marlou Dimmers
Iris van Doormalen
Elisabeth Dulfer
Nadeem Everlo
Janne Heuvelmans
Nadia Himantono
Nynke Kappelle
Maureen Kemna
Korrie Meijer
Morsal Meiwand
Bart Mellink
Sterre van den Oever
Roos Prinssen
Max Roelofs

Dogukan Şimşek
Julinha Thelen
Angie Truijens
Stijn Witte
Naqib Zamani

April 2021
Anne van den Aker
Iris Appelman
Eline Berends
Arvid Bijlsma
Nassim Bouhouch
Sophie Bouwens
Merel te Brake
Eline ten Bruin
Yeng-Yan Chow
Farah Daanen
Judith Dijkstra
Kyra Ekker
Lars Gallée
Mitchell Harker

Bibet ten Harmsen
Joyce van Heeswijk
Janiek Hendriks
Sylvan Janssen
Jules Janssen Daalen
Emma de Jong
Lente van Kessel
Cees klein Tank
Marieke Kolkman
Jamie Körnmann
Willem van Kraaij
Anton Loverbos
Kim Phi Luong
Michiel Maas
Elise Mouw
Stef van Overdijk
Julia Revet
Maartje Rops
Vera Schotman
Anne Vastenburg
Marieke de Vries

Mei 2021
Daniël van As
Emma Baljet
Lynn Braakhuis
Marijke op de Coul
Daphne Dikken
Janneke Dujardin
Sebastiaan Echternach
Anouk van Esch
Chris Hanenberg
Casper van Haren
Carien Hedeman
Heleen Kanne
Jasper Kooijman
Arthur Lemson
Rowi Lugtenberg
Eline van Manen
Annelore Markus
Sylvia van Peer
Koen Peij
Julien Rezek
Laila Saleh

Fleur Strobbe
Martijn Tjan
Tessa Wijninga
Sem de Wijs
Lisa Zonnenberg

VOORZITTER GEZOCHT!
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SOCIAL MEDIA
@statusconijmegen www.statusconijmegen.com statusco.rha@radboudumc.nl

NIEUW! 
Geef je adres(wijziging) 
makkelijk en snel door via 

www.statusconijmegen.com

ADRESWIJZIGING

Status Co
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AFSCHEID

De septembereditie 
is alweer in de maak. 
Nieuwe interviews, 
meer van die ene 
patiënt, en medische 
artikelen! 

En voor nu, names de 
gehele redactie van 
Status Co: fijne zomer 
allemaal!

Dit was de laatste editie 
met medewerking van 

�	����� �	��������
(redactielid Ko Raad) 
en ������� �������
(secretaris, lay out en 
redactielid). Bedankt 
voor jullie inzet, creativi-
teit, ideeën en verhalen!


