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Beste coassistent,

Zoals jullie waarschijnlijk wel is 

opgevallen heeft ons blad een nieuw 

hip formaat gekregen! We zijn namelijk 

overgestapt naar een nieuwe drukker: 

BladNL. Daarbij is de verpakking 

van biologisch afbreekbaar 

materiaal! Gooi de verpakking 

voortaan dus weg in de groenbak!

Op deze manier zijn we weer een beetje 

beter bezig voor het milieu. 

In deze editie gaan we verschillende 

onderwerpen bespreken die met 

milieubewustheid te maken hebben. 

Denk aan de leuke tiny houses die nu 

helemaal hip zijn of dat al het reizen, 

wat wij als geneeskunde studenten erg 

graag doen, super vervuilend is voor 

onze wereld. 

Om onze volgende generaties ook een 

kans geven te geven op deze wereld 

zullen we anders voor de aarde moeten 

gaan zorgen. Iedereen overtuigen is 

lastig, maar ik geloof wel dat alle kleine 

beetjes uiteindelijk zullen helpen en dat 

begint bij jezelf! 

Daarnaast ga ik tot mijn grote verdriet 

afscheid van jullie nemen als voorzitter, 

mijn tijd zit erop. Ik heb met veel plezier 

deze taak vervuld en zal voorlopig nog 

wel lid blijven van de redactie.

We zijn als redactie nog op zoek naar 

een nieuwe penningmeester en 

versterking voor ons lay-out team. 

Twijfel je of heb je hier vragen over? 

Schroom dan niet om ons te mailen 

naar statusco.rha@radboudumc.nl!

Veel leesplezier!

Diana Abrar

Voorzitter Status Co

WOORD VAN DE VOORZITTER
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Beste lezers,

Per één februari heb ik van 

Janneke het stokje over mogen 

nemen als bestuurslid van de 

Ko-Raad en zal in het verlengde 

daarvan ook bij de StatusCo 

betrokken zijn! Naast deze functie 

en mijn coschappen, werk ik bij 

de huisartsenpost in Ede, sport 

graag en ga er met de motor op 

uit. Een aardig volle boel dus, 

maar stilzitten is niet aan mij 

besteed.

Daphne Dikken

bestuurslid Ko-Raad

DE GROTE STATUS CO REVOLUTIE

De afgelopen maanden hebben een groot aantal 

leden van ons de redactie jammer genoeg verlaten 

om een start te maken in ‘het grote mensen leven’. 

Tobias van Stijn, Bob Reijnders en Jülide Durmuşoğlu 

hebben zich een lange tijd ingezet voor de lay-out 

van ons blad. Zij hebben deze echt op een hoger 

niveau gebracht en zonder hen was de Status Co 

zeker niet geworden zoals deze nu is. Esther Brantjes 

en Eline Kooijmans hebben vele geweldige artikelen 

geschreven en Esthers leuke columns gaan we zeker 

missen.

Wij willen jullie vanuit de redactie heel erg bedanken 

voor jullie inzet! Wij wensen jullie het beste toe in 

jullie toekomst en veel succes met jullie verdere 

carrière!

Daarbij hoort natuurlijk ook weer de komst van 

nieuwe leden. Cettela Slootmans en Nikolaj Baranov 

zullen een deel van het bestuur gaan opvolgen 

vanaf de volgende editie! Nikolaj Baranov zal Myrna 

Linders gaan vervangen als secretaris en Cettela 

Slootmans zal mij (Diana Abrar) gaan vervangen als 

voorzitter. Tenslotte gaat Daphne Dikken vanuit de 

Ko-Raad Janneke Verhoeven opvolgen. 

Wij wensen jullie veel plezier bij de Status Co!

Hallo coassistenten, 

Mijn naam is Cettela Slootmans. 

Naast de coschappen vul ik mijn 

dagen met paarden en schrijf 

ik voor AchterhoekNieuws. Uit 

schrijven haal ik veel plezier 

en dit schrijven wil ik in de 

toekomst graag combineren met 

mijn (medische) interesses als 

voorzitter bij Status Co. Ik hoop 

dat Status Co voor jullie een bron 

van inspiratie, kennis en vermaak 

mag zijn!

Cettela Slootmans

voorzitter

Geachte lezers,

Mijn naam is Nikolaj Sergejitsj 

Baranov en vanaf 1 februari 

2019 bekleed ik de functie van 

secretaris van de Status Co: 

een prachtblad met een rijke 

geschiedenis. Ik beschouw het 

daarom een eer ook zelf menig 

schrijven te mogen aanleveren, 

variërende van journalistiek 

en recensies tot poëzie en 

kookrecepten. 

In de hoop dat ik mijn positie 

waar mag maken,

De nieuwe secretaris

Nikolaj Baranov

secretaris

Y Diana Abrar
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STATUSCOENQUETE
Wij hebben jullie gevraagd om jullie mening te geven over de Status Co. We willen 

immers dat jullie ons blad lezen en daarbij willen we zo goed mogelijk aan jullie wen-
sen voldoen! Tijdens een vergadering hebben we de reacties besproken en hieronder 

staan een aantal punten waar we aan zullen werken voor onze volgende edities. 
Bedankt voor het invullen!

¾van de reacties vindt onze lay-out leuk zoals deze nu 

is, dat is fi jn om te horen! We zullen eraan werken 

om er nog meer samenhang in te creeëren, minder druk te 

maken en altijd de interessante outsiders van onze artikelen 

op de cover te blijven vermelden.

Naar aanleiding van één van jullie ideeën wordt het 

thema van de juni editie: Kunst!

We blijven doorgaan met de verschillende 

enquêtes onder de co-assistenten om leuke 

weetjes van onze collega’s te kunnen belichten.

Heb je specifi eke vragen over de coschappen, dan kan je terecht bij 

de Ko-Raad! Vraag tevens jouw cogroepvertegenwoordigers om altijd 

een samenvatting van de Ko-Raad ALV naar de cogroep door te sturen. 

Mocht je de Status Co toch niet willen lezen of wil je samen met je 

geneeskunde huisgenoten samen een exemplaar per editie ontvangen, 

neem dan contact met ons op via: statusco.rha@radboudumc.nl. 

Voor andere vragen, tips, opmerkingen of als je een keer 

interesse hebt om zelf een stuk te schrijven dan kan je 

ons altijd bereiken via ons e-mailadres of onze Facebook!

Daarbij zullen we vanaf juni steeds een ander sociaal specialisme

bespreken in onze volgende edities, om jullie meer informatie te geven over 

deze ondergeschoven kindjes binnen de geneeskunde. 

Onze bekende terugkomende thema’s zoals nu de ‘co-calamiteiten’ zullen 

we mee verder gaan! 

Ten slotte zullen we het idee: bedrijfsvoering van 

ziekenhuizen meenemen voor een andere keer.

STATUS CO  |  5    

Y Diana Abrar



koffiedikkijken
Na het zetten van koffie blijft er koffiedik over.  De meeste 
mensen gooien dit bij het restafval of hooguit bij het GFT. 
Maar wist je dat koffiedik een oplossing kan bieden voor 
talloze problemen?

VAN HET OPWEKKEN VAN ENERGIE… 

Jij krijgt niet alleen energie van koffi  e, maar 

je kunt er ook energie van maken. Koffi  edik 

heeft als eigenschap dat er bij verbranding 

veel warmte vrijkomt, die gebruikt kan wor-

den om stoom of warmte te maken. De 

start-up Bio-bean verwarmt in Londen en Bir-

mingham 15.000 woningen met behulp van 

koffi  edik. Het bedrijf verwerkt het koffi  edik 

tot pallets. Deze worden in biomassaboilers 

verbrand om zo energie te produceren.

…TOT HET PRODUCEREN VAN NIEUWE STOFFEN…

Met behulp van koffi  edik kunnen ook verschillende 

nieuwe stoff en worden gemaakt. Zo kan koffi  edik 

gebruikt worden voor de voedselproductie, bij-

voorbeeld als voedingsbodem voor de groei van oes-

terzwammen. Maar je kunt koffi  edik ook gebruiken 

voor de productie van bioplastics of het maken van 

meubels. Een Duitse start-up is er zelfs in geslaagd 

om koffiekopjes en –schotels te produceren uit 

koffi  edik. Door het te mixen met houtvezels en een 

bepaalde lijmstof, is dit servies ook geschikt voor de 

vaatwasser. 

…TOT HET NEUTRALISEREN VAN METHAAN.

Vooral de bio-industrie en de intensieve vee-

teelt hebben via de uitstoot van methaan een 

grote impact op het milieu. Koffi  edik kan ook 

hierbij een oplossing bieden. Het kan name-

lijk gebruikt worden om methaan te vangen 

en op te slaan. Normaal gesproken worden 

hiervoor duurdere en schadelijkere metalen 

en chemicaliën gebruikt. Koffi  edik is dus een 

duurzaam alternatief.

Y Myrna Linders

Lukas Blazek 
Soshannah de Rooij

Bronnen zijn op te vragen bij de redactie

Medicinale
 Cannabis

Y Esther Oude Engberink Unsplash.com
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MEDICINALE CANNABIS 

Medicinale cannabis, wat houdt dit nou precies in? En 

hoeveel maken we er al gebruik van in Nederland? 

Sinds september 2003 kunnen artsen in Nederland 

bij bepaalde indicaties cannabis voorschrijven voor 

medicinaal gebruik. De levering en productie gaat 

via een centraal orgaan, namelijk het Bureau voor 

Medicinale Cannabis (BMC).

CANNABIS VOORSCHRIJVEN

Medicinale cannabis is in Nederland in vijf soorten 

verkrijgbaar. De soorten verschillen in samenstelling 

en daardoor in werking en bijwerkingen. Het zijn 

samenstellingen van dronabinol (THC) en cannabi-

diol (CBD). THC werkt op beide hiernaastgenoemde 

receptoren. De keuze van het middel hangt af van 

de indicatie en toedieningsvorm. Dit wordt bepaald 

door de voorschrijvend arts. Gezien de vaak beperkte 

ervaring met dit soort middelen, kan advies worden 

ingewonnen bij het BMC.

WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN INDICATIES

Er loopt nog veel wetenschappelijk onderzoek naar 

de indicaties voor het voorschrijven van medicinale 

cannabis. Op dit moment is het nog geen geregis-

treerd geneesmiddel, waardoor behandeling alleen 

een optie is wanneer de gangbare behandelingen on-

voldoende of geen eff ect hebben. Voor enkele ziekte-

beelden is er al wel wetenschappelijke onderbouwing 

die aanwijzing geeft dat de stoff en in cannabis 

werkzaam kunnen zijn als behandeling. Voorbeelden 

van deze ziektebeelden zijn Multipele Sclerosis, chro-

nische pijn, misselijkheid en braken als bijwerking 

van chemotherapie, Gilles de la Tourette, therapiere-

sistent glaucoom en epilepsie. Super interessant dus! 

Er lopen nog vele onderzoeken naar het gebruik van 

cannabis. Dus wie weet is over een paar jaar het 

gebruik van medicinale cannabis � ink gestegen. 

Wil je meer weten over het 

gebruik van medicinale can-

nabis, de lopende onderzoe-

ken en hoe je het middel nou 

moet voorschrijven? Kijk 

dan eens op de site van het 

BMC onder het kopje ‘artsen 

en apothekers’. Wij wachten 

ondertussen rustig af wat de 

toekomst op dit gebied gaat 

brengen!

Hoe werkt het?

Het lichaam bevat verschillende 
cannabinoïdreceptoren, de receptor 
waarop cannabis aangrijpt. De meest 
bekende zijn de CB1- en CB2-recep-
tor. Stimulatie van de CB1-receptor 
in het centrale zenuwstelsel zorgt 
voor pijnmodulatie en heeft een 
anti-emetisch eff ect. De CB2-recep-
toren komen met name perifeer voor 
op de cellen van het immuunsys-
teem (met name in de milt). Stimula-
tie heeft een immunologisch eff ect. 

REGELGEVING EN LEGALISERING

In Nederland hebben we een gedoogbeleid als het 

aankomt op het bezit van cannabis en 

de verkoop in coff eeshops. Een ge-

doogbeleid is het beleid van een 

bestuursorgaan om overtredin-

gen van een bepaalde wet niet 

te vervolgen. Cannabis is 

dus niet legaal in Neder-

land maar gebruik en 

verkoop worden niet 

strafrechtelijk ver-

volgd, mits er wordt 

voldaan aan de regels. 

Zo mag je in ons land maxi-

maal 5 gram cannabis bezit-

ten en maximaal 5 hennepplan-

ten houden. Ook voor coff eeshops 

gelden er strenge regels. Verkoop 

van wiet of bezit van grote hoeveelhe-

den is dus wel strafbaar.

CANNABIS IN HET BUITENLAND

Sinds afgelopen jaar is er nog een land bijgekomen 

waar marihuana ‘legaal’ verkocht mag 

worden. Canada heeft in 2018 de ver-

koop van cannabis gelegaliseerd. 

Wel binnen bepaalde grenzen, 

maar vrijer dan in Nederland. 

In Uruguay is de teelt, dis-

tributie  en verkoop van 

cannabis geheel in 

handen van de staat. 

Ergens (deze locatie 

is geheim) heeft hij een 

grote plantage. Na de teelt 

komt de wiet in de lokale apo-

theek terecht, waar je het voor 

een spotprijsje kunt kopen. Een 

gram wiet kost hier gemiddeld 1,12 

euro, in vergelijking met Nederland 

waar je voor een gram gemiddeld 9,50 euro betaalt. 

Een kleine ervaring van 
mijn tijd in Toronto voor-

dat wiet daar legaal werd. 
In die tijd was er op elke straat-

hoek wel iemand die zijn jointje 
opstak, maar het meest opvallend: 

medicinale wiet was in Canada al legaal. 
Dus wat deed mijn toenmalige huisgenoot? 

Ze ging naar een arts en zei dat ze niet 
goed sliep en kreeg ‘medicinale’ can-

nabis voorgeschreven. Aangezien 
iedereen dit deed is de legali-

sering hier misschien niet 
zo’n slecht idee.

Cannabis is niet legaal in 
Nederland, maar er vindt 

meestal geen strafrechtelijke 
vervolging plaats bij gebruik.
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Snoeien met een petit, goudkleurig schaartje of speciale plantenvoeding met een complex 

bewateringsschema… Sommige planten gebruiken meer zorg dan het opvoeden van een 

kind. Een groene droom die niet voor iedereen weggelegd is, laat staan voor een coassistent 

die de helft van de tijd in het ziekenhuis te vinden is. Om van jouw studentenkamer toch een 

echte jungle van planten te maken, hebben wij wat bebladerde vrienden op een rijtje gezet 

die tegen een stootje kunnen. 

Y   Carolien Tolsma

Vandaag is GROEN
de kleur van 
studentenkamerplanten

DE CACTUS

Een klassieker. Hoe minder water, hoe beter is wat voor deze woes-

tijnbewoners geldt; eens per maand een scheutje water en tussen-

door de grond goed droog laten vallen. Cactussen zijn er in allerlei 

soorten en maten te vinden. Leuk wanneer je een bonte variatie 

van deze stekelige plant in een pot doet. Een cactus kan ook bloei-

en! Dit kan gebeuren na een ‘overlevingsperiode’. Hierbij heeft de 

cactus tijdens een langere periode geen water gekregen, bijvoor-

beeld tijdens de wintermaanden.  Probeer het eens uit!

Lena Rose

LUCHTPLANTJES

Een plant die weinig water en geen potgrond nodig heeft? Jazeker, ze 

bestaan echt. De luchtplant is in staat om zelf voedingstoff en uit de 

lucht te halen. Een vereiste is dus wel dat ze gemakkelijk bij lucht 

kunnen. Een plekje met bewegende lucht is het beste, maar liever 

niet op de tocht en niet direct boven de verwarming. Afhankelijk 

van de luchtvochtigheid in huis zul je de planten af en toe moeten 

besproeien met wat water.

Jeff  Sheldon

KLIMOP

De klimop is familie van de lianen; perfect dus om het jungle gevoel in 

huis te halen. De plant is vrij gemakkelijk binnenshuis in een pot te 

houden. Wateren wanneer de bodem droog is plus (in)direct zon-

licht zorgen ervoor dat deze plant een leuke eyecatcher is, zon-

der dat je je al teveel zorgen hoeft te maken dat hij vroegtijdig bij 

het GFT terecht zal komen. Leuk wanneer je de bladeren als een 

waterval naar beneden kunt laten vallen vanaf de bovenkant van je 

Billy-kast!  

Manja Vitolic

DE PANNENKOEKPLANT

Eten kun je deze plant helaas niet, maar dat maakt hem niet minder 

leuk. De platte, ronde bladeren maken het wel duidelijk waar de naam 

vandaan komt. Oorspronkelijk komt de plant uit China, maar tegen-

woordig is hij in menig huis niet meer weg te denken. Water ge-

ven wanneer de grond droog aanvoelt is voldoende. Daarnaast 

is de plant makkelijk te stekken wanneer er kleintjes bijgroeien, 

waardoor in de nabije toekomst niet alleen jij, maar ook je huisge-

noten mogen genieten van dit leuke plantje... Of je houdt ze voor jezelf 

om een heel plantenemporium te maken op je kamer.
Squarely

ALOË VERA

De aloë vera plant is het epitoom van veelzijdigheid. Knalrood verbrand 

na een dagje op het Waalstrandje? After sun met aloë vera. Katertje 

na een goede vrijdagmiddag borrel in de Aesculaaf? Groen sapje 

met aloë vera vruchtvlees. Wallen wegwerken na weken korte 

nachten slapen tijdens een coschap? Huidcrème met aloë vera… 

Hoewel de wetenschap nog niet helemaal uit is over feit en fi ctie 

rondom de toepassingen van deze plant, zijn wij er in ieder geval 

wel over uit dat deze plant een goede aanwinst is voor in huis. Af en 

toe water wanneer de grond goed droog is, op een plek in de zon of 

schaduw is voldoende om deze stoere plant in leven te houden. Aneta Pawlik
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Radboudumc
voorloper op 

het gebied van 
duurzaamheid

Het was 2011 toen Cathy van Beek toetrad tot de Raad 

van Bestuur van het Radboudumc, als portefeuillehou-

der duurzaamheid. Tot die tijd stond het onderwerp 

duurzaamheid nog niet erg hoog op de agenda van veel 

zorginstellingen; zolang er aan de wet- en regelgeving 

werd voldaan was men tevreden. Dit in tegenstelling 

tot veel andere sectoren, waar er al langer innovatief 

en actief met het onderwerp werd omgegaan. In haar 

welkomsinterview in de Radbode gaf Van Beek aan dat 

ze met het Radboudumc wilde gaan voor ‘het groen-

ste ziekenhuis van Nederland.’ Dit was een opvallend 

nieuw geluid en betekende het startschot voor een 

actief en vooral breed duurzaamheidsbeleid, geba-

seerd op de drie bekende pijlers: ‘people, planet and 

profit’.

“In totaal zijn er jaar-
lijks ongeveer 70 

projecten op het gebied 
van duurzaamheid in het 

ziekenhuis”

DUURZAAM DENKEN EN DOEN

‘Wij willen duurzaamheid in de breedste zin van het 

woord benaderen, op zowel sociaal, ecologisch als 

economisch vlak’ vertelt Laurijsen. Dit beleid wordt 

ingezet over de volle breedte van de werkzaamheden. 

Denk hierbij aan bedrijfsvoering, energievoorzienin-

gen en afvalverwerking, maar ook het personeelsbe-

Voor dit artikel spraken wij met Harriette Laurij-
sen. Zij is beleidsadviseur duurzaamheid van het 
Radboudumc en werkte lange tijd samen met Cat-
hy van Beek. Van Beek gaf in 2011 het startschot 
voor de nieuwe duurzame weg die het ziekenhuis 
is ingeslagen. Laurijsen is sinds 2001 werkzaam bij 
het Radboudumc en werkt sinds 2012 als beleids-
adviseur. Haar passie voor milieu en duurzaamheid 
begint bij haarzelf en breidt zich uit om ons zie-
kenhuis een stapje de goede richting in te helpen.

leid en het onderwijs worden verduurzaamd. In totaal 

zijn er jaarlijks ongeveer 70 verschillende projecten op 

het gebied van duurzaamheid actief in het ziekenhuis. 

Hierbij is de visie dat een duurzamer Radboudumc al-

leen bereikt kan worden met een andere ‘mindset’ en 

de daar bijhorende gedragsverandering. Alle mede-

werkers en studenten moeten hier actief mee aan de 

slag. ‘Duurzaam denken en doen’, dat is het idee. 

AMBITIES

Dat het Radboudumc met dit beleid ambitieus is, blijkt 

uit de doelstellingen die gesteld zijn voor de toekomst: 

het Radboudumc wil in 2030 CO2-neutraal zijn en een 

circulaire economie hebben opgezet. Voor elektra lijkt 

dit doel in 2025 bereikt te worden. Daarnaast wordt er 

gefocust op een ‘living environment’ om een gezond-

heidsbevorderende campus te realiseren met vitale 

en tevreden medewerkers. Toch blijft Laurijsen rea-

listisch over de haalbaarheid van deze doelstellingen 

en deadlines: ‘We spreken liever van ambities dan 

doelstellingen, maar we hebben tegelijkertijd de lat 

bewust hoog gelegd om de urgentie te benadrukken 

en de duurzame innovatie te stimuleren.’ 

DUURZAME UNIFORMEN

Voorbeelden van de doorgevoerde veranderingen zijn 

goed te zien in de nieuwe bedrijfskleding die in 2017 

is geïntroduceerd. Voor de kleding is gekozen voor de 

duurzame vezel Tencel, dat duidelijk een minder grote 

impact op het milieu heeft in vergelijking met het eer-

der gebruikte katoen. Bij de productie van deze stof 

wordt er namelijk 97% minder water en 46% minder 

energie gebruikt. 

“oude dienstkleding 
wordt gerecycled 

als isolatiemateriaal 
voor de nieuwbouw”

De oude dienstkleding wordt niet weggegooid, maar 

hergebruikt voor het meubilair en als isolatiemateri-

aal in het nieuw te bouwen S-gebouw. Dit is niet de 

enige duurzame toepassing van de nieuwbouw; in fe-

bruari 2018 heeft het Radboudumc het BREEAM-NL 

‘Excellent’ certificaat ontvangen voor het duurzame 

ontwerp van het S-gebouw, de hoogste score van alle 

ziekenhuizen in Nederland. Dit certificaat is toegekend 

vanwege het gebruik van duurzame en onderhouds-

arme materialen, de warmte- en koudeopslag in de 

bodem en de water- en ruimtebesparende maatrege-

len die zijn getroffen.

“het ziekenhuis werkt 
nauw samen met 

de universiteit op 
het gebied van 
duurzaamheid”

Y Anna de Ruiter

Unsplash

12  |  STATUS CO STATUS CO  |  13    



‘DE GROENSTE OK VAN EUROPA’ 

Eén van de ambities binnen het Rad-

boudumc is om in 2022 ‘de groenste 

OK van Europa’ te hebben. Niet alleen 

op het gebied van afvalscheiding en 

het tegengaan van verspilling, maar 

ook wat betreft de vitaliteit en het 

gedrag van de medewerkers.

“de groenste OK 
van europa in 
het radboud-

umc?”

Een pilot om het plastic afval te 

scheiden bleek helaas vervuilender 

te zijn dan de originele aanpak. De 

welbekende breekampullen worden 

echter inmiddels duurzamer ge-

scheiden van ander afval. De eerste 

stappen zijn dus gezet. Op nationaal 

en internationaal niveau ontbreken 

echter de duurzame alternatieven 

en innovaties om hierin grotere 

stappen te kunnen zetten. 

SAMENWERKEN

Het Radboudumc werkt nauw samen met de Radboud 

Universiteit, door middel van een gezamenlijk duur-

zaamheidsbeleid en de uitwisseling van kennis. Samen-

werking met verschillende partners is dan ook onmis-

baar, benadrukt Laurijsen: ‘We zijn ons ervan bewust 

dat wij zelf alleen de verduurzaming niet kunnen reali-

seren, maar dat we afhankelijk zijn van partners om de 

gehele keten te verduurzamen.’ 

De wet- en regelgeving zorgt helaas regelmatig voor 

vertragingen in de processen, hierdoor vergen wijzi-

gingen veel tijd. Als voorbeeld: het project om de af-

valvaten voor specifiek ziekenhuisafval van gerecycled 

plastic te laten maken, kostte vanwege de juridische 

procedures ruim drie jaar. 

Iedereen heeft als kind weleens een schoenendoos gevuld ter gelegenheid van een inzame-
lingsactie voor de derde wereld. Ons oude speelgoed, overgebleven schoolspullen en andere 
spullen die wij in overvloed hadden, verdwenen erin om een minder bedeeld kind gelukkiger 
te maken. Ook de medische wereld kent een scheve verdeling in toegang tot medische zorg, 
apparatuur en voorzieningen. Er zijn vele organisaties die medische spullen naar minder be-
deelde landen brengen. Wat voor een spullen zijn dit? Wat is er nodig om dit tot een succes 
te maken?  En maakt dit de wereld echt ‘groener’?

SHARING
IS CARING

Y Cettela Slootmans

SKB4Gambia

SKB4Gambia: medisch instumentarium 
van Winterswijk naar Gambia

STUDENTEN GEZOCHT!

Wil jij meedenken over duurzaamheid en/of heb je goede 

ideeën om het Radboudumc en de universiteitscampus 

nog groener te maken? Meld je dan aan bij het Radboud 

Green Office, een platform voor de bevordering van 

duurzaamheid op de gehele campus en tevens het 

aanspreekpunt voor studenten en medewerkers op het 

gebied van duurzaamheid. Kijk voor meer informatie op: 

www.ru.nl/duurzaamheid/green-office
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Een van deze organisaties is SKB-

4Gambia, een initiatief van Carla 

Klein Breteler, IC-verpleegkundige 

in het Streekziekenhuis Koningin 

Beatrix (SKB) Winterswijk. Elk jaar 

vertrekt er een medisch team van-

uit Winterswijk naar het General 

Hospital Serrekunda in Gambia om 

daar twee weken te opereren. 

sterilisator naar het ziekenhuis in 

Gambia verhuisd. Deze apparatuur 

is in Nederland afgeschreven 

en wordt nu het gehele jaar 

gebruikt door personeel van het 

Gambiaanse ziekenhuis of andere 

daar werkzame medische teams 

uit bijvoorbeeld Canada. Andere 

benodigdheden zijn operatie-

instrumenten, operatiekleding, 

anesthesiematerialen en 

medicamenten variërend van 

antibiotica tot opiaten. 

Carla vertelt: “Medische apparatuur 

wordt in Nederland na een bepaald 

aantal jaren afgeschreven. Deze 

materialen functioneren veelal 

nog prima.” Medicijnen die over 

datum zijn, worden nooit gebruikt. 

“We willen met goede materialen 

werken, een voorbeeld zijn en 

laten zien hoe wij in Nederland 

willen opereren.”

VERZAMELEN

Een deel van al deze benodigdhe-

den wordt op de operatiekamer in 

Nederland verzameld. Zo zijn er 

veel materialen die na een operatie 

overblijven, welke bewaard kun-

nen worden voor de missie. Ook 

kunnen veel benodigdheden die 

we in Nederland na één keer weg-

werpen, opnieuw gebruikt worden 

nadat deze gesteriliseerd zijn. 

Daarnaast worden vele middelen 

geschonken door zorgverleners 

als huisartsen, tandartsen of thuis-

zorginstellingen. Zo komen er veel 

spullen vrij bij het verhuizen of 

sluiten van een praktijk, verande-

ringen van firma of leveren patiën-

ten niet-aangebroken medicamen-

ten of materialen in. 

Tevens zijn er niet-medische 

spullen die met SKB4Gambia mee 

gaan. Via de Facebookpagina 

van SKB4Gambia kunnen 

geïnteresseerden volgen wat 

het team meemaakt. Veel 

ondernemers en lezers willen hun 

steentje bijdragen en schenken 

bijvoorbeeld T-shirts en pennen 

voor de lokale schoolkinderen. 

BENODIGDHEDEN 

Om gedurende twee weken 

succesvol te kunnen opereren 

heeft het team een goede uitrusting 

nodig. Over de afgelopen jaren zijn 

er een operatietafel, operatielamp, 

beademingsapparatuur en 

Veel benodigd-

heden (...) kun-

nen opnieuw 

gebruikt worden 

nadat deze ge-

steriliseerd zijn.

Tijdens mijn wachttijd voor de coschap-

pen had ik de mogelijkheid om mee te 

gaan met SKB4Gambia. Als voorbe-

reiding liep ik mee met de opera-

tieassistenten in Winterswijk en 

op vrijdag 17 november zat ik 

vanaf Schiphol in het vlieg-

tuig naar Gambia. De volgen-

de twee weken ondersteunde ik 

de operatieassistenten. De eerste 

dag gingen we alle materialen uit-

zoeken die verscheept waren en de 

operatiekamer in orde maken. 

De aanwezigheid van SKB4Gambia gaat 

als een lopend vuurtje door de stad en van 

ver komen mensen in de hoop behandeld te kunnen 

worden door een Nederlandse arts. Gambiaanse pa-

tiënten melden zich met liesbreuken en struma’s, zo 

groot, zo kom je ze als Nederlandse coassistent niet 

tegen. De patiënten zijn heel dankbaar voor de moge-

lijkheid tot een operatie die hen geboden wordt. Een 

Gambiaanse operatieassistent keek mee bij de operatie 

van zijn vrouw en keek zijn ogen uit: “almost no blood” 

en “everything is so clean”. 

Tijdens deze twee weken staan we lange dagen op de 

Gambiaanse operatiekamer waar we de Nederlandse 

maatstaven proberen na te leven. De deuren houden 

we dicht, echter goed sluiten doen ze niet. Vliegen pro-

beren we te weren, toch heb ik vliegen staan vangen. 

Het is er bloedheet en de stroom valt regelmatig uit. 

Regelmatig sta ik met een zaklamp het operatiegebied 

bij te schijnen.

Helaas kan niet iedereen een curatieve behandeling 

aangeboden worden. Een man kwam met zijn broer die 

onbehandelbare leverkanker had. Het team gaf uitleg 

en pijnmedicatie. Toen Carla later de broer tegenkwam 

sprak ze uit dat ze het zo jammer vond dat ze niks meer 

voor hem hadden kunnen doen. De broer was het hier 

niet mee eens, we hadden juist zo veel voor hem ge-

daan! De pijnmedicatie had zijn laatste week pijnvrij 

gemaakt. 

Na twee weken ben ik vele indrukken, ervaringen en 

leermomenten rijker. Ik hoop dat de Gambiaanse pa-

tiënten geholpen zijn en het personeel mogelijkheden 

rijker is.  

Mee met SKB4Gambia
door Cettela Slootmans

Zodoende werden er nieuwe schoenen gedoneerd 

voor het schooluniform van Nyima, een 

meisje dat naar school kan met behulp 

van SKB4Gambia. 

SUCCESVOL

Onmisbaar om het doneren 

van al deze spullen 

succesvol te laten zijn, 

is kennis. Kennis om 

deze materialen te laten 

functioneren en kennis 

om deze materialen op de 

juiste manier te gebruiken. Het 

Nederlandse team is aanwezig om 

medische kennis over te dragen door 

te opereren en te onderwijzen. Tevens is 

technische kennis nodig, de reden waarom er altijd 

een technische man met het SKB4Gambia-team mee 

gaat. Deze kan de materialen installeren en andere 

materialen in Gambia opknappen. 

“We willen met goede ma-

terialen werken, een voor-

beeld zijn en laten zien hoe 

wij in Nederland willen 

opereren.”

SKB4GAMBIA

WWW.SKB4GAMBIA.NL

FACEBOOK: SKB4GAMBIA

Al met al zijn er in de Nederlandse gezondheidszorg 

veel materialen die in Nederland niet meer gebruikt 

worden, maar nog adequaat functioneren. Deze me-

dische benodigdheden kunnen de toegang tot zorg 

en kwaliteit van zorg in ontwikkelingslanden verbe-

teren. Ook zorgt het gebruiken van deze overgeble-

ven materialen voor vergroening van de medische 

wereld. Het verschepen van deze medische spullen 

naar de derde wereld is echter enkel effectief als er 

ter plekke medische en technische kennis is om met 

deze spullen om te gaan. 

16  |  STATUS CO STATUS CO  |  17    



Tegenwoordig lijkt het eerder regel dan uitzondering: 
reizen, het liefst zo ver en veel mogelijk. Een paar maanden 
backpacken in Azië in een tussenjaar, tijdens een lange vakantie naar Zuid-Ame-
rika en tussendoor nog een citytrip of twee. Niet op reis gaan is ‘raar’. Natuur-
lijk heeft al dat reizen positieve kanten; je maakt mooie herinneringen, tal van 
Instagram-waardige foto’s, nieuwe vrienden en als je geluk hebt leer je ook nog 
iets van een land en de cultuur. Maar helaas zit er ook een negatieve kant aan 
al dat gereis; het is ontzettend slecht voor het milieu.

MILIEUBEWUST REIZEN,

ENKELTJE MILIEUVERVUILING
Reizen wordt steeds makkelijker. Deels doordat alles 

te vinden is op internet, maar ook omdat vliegtickets 

vaak erg goedkoop zijn. Dankzij Skyscanner of Google 

Flights vind je vluchten naar Azië voor €300 of een re-

tourtje naar Londen voor nog geen €20. Dit is natuur-

lijk belachelijk goedkoop, zeker als je bedenkt wat er 

allemaal van betaald moet worden: het vliegtuig, eten 

en drinken, grondpersoneel op het vliegveld, perso-

neel in het vliegtuig, brandstof en milieubelasting. 

In Nederland stoten we per huishouden gemiddeld 

21,5 ton CO
2
 uit in een jaar. Hier komt een flinke hoe-

veelheid bij als je een of meerdere keren per jaar op 

reis gaat. Met name vliegen zorgt voor extreem veel 

vervuiling. In 2017 stootte de Nederlandse lucht-

vaartsector ruim 13 miljard kilo aan CO
2
 uit. 

Zo kost het volgens Milieu Centraal 240 kilo CO
2

om naar Nice te vliegen (enkele reis), terwijl je met 

dezelfde autorit maar 25 kilo CO
2
 uitstoot. Andere ver-

schillen tussen auto en vliegtuig? Het vliegtuig doet 

er 1 uur en 45 minuten over naar Nice vanaf Eindho-

ven, terwijl het met de auto 11 uur en 40 minuten is. 

Overigens kost een vliegticket, als je goed zoekt en 

flexibel bent, nog geen €30 en lopen de benzinekosten 

op tot €160. Hier zitten nog geen kosten bij voor de 

tol die je betaalt op de Franse snelwegen en kosten 

voor eventueel onderhoud van de auto. Ga je langer 

op vakantie of kies je voor een verdere bestemming? 

Dan loopt het CO2
 gebruik rap op. Een vliegvakantie 

van 2 weken naar Bali kost voor 4 personen al gauw 

16000 kg CO
2
. 

Waarom is vliegen nou zo vervuilend? Dit komt ener-

zijds door de brandstof, bij het verbranden van kero-

sine komen naast CO
2
 ook andere broeikasgassen vrij. 

Anderzijds speelt de hoogte waarop de vliegtuigen 

vliegen een rol; doordat de broeikasgassen op grote 

hoogte in onze atmosfeer terecht komen, is de impact 

op het broeikaseffect groter.  Ook zorgen vliegtuigen 

voor de vorming van wolken in de lucht, deze dragen 

bij aan de versterking van het broeikaseffect. Boven-

dien groeit de luchtvaart enorm, de verwachting 

is dat er aan het einde van de eeuw 15 keer zoveel 

kilometers gevlogen worden als nu.

MILIEUBEWUST REIZEN
Hoe kun je dan toch reizen, maar tegelijkertijd niet 

het milieu naar de knoppen helpen? 

Met name op korte afstanden is veel vliegen vervui-

lender dan andere vervoersopties, zoals de auto of 

de trein. Voor reizen binnen Europa is het dus beter 

om de auto te pakken of een treinticket te kopen. Ga 

je met de auto? Neem dan zo veel mogelijk passa-

giers mee. Door een auto te delen, verlaag je de mili-

eu-impact per persoon en de kosten voor brandstof 

kunnen gedeeld worden. Let wel: hoe ouder de auto, 

hoe schadelijker voor het milieu. 

Wil je dan toch ver op vakantie? Bij sommige 

vliegtuigmaatschappijen kun je je CO2
 uitstoot 

‘compenseren’.  Zo betaal je bij KLM om een vlucht 

naar Maleisië te compenseren een kleine €13. Dit 

geld wordt vervolgens gebruikt om te investeren in 

groene projecten of 

om bomen te planten. 

In 2017 maakte 1 op de 535 

passagiers bij KLM  gebruik van 

deze compensatie mogelijkheid. Dit 

vermindert natuurlijk de CO
2
 uitstoot 

niet, dus kun je je afvragen hoe veel het daad-

werkelijk voor het milieu oplevert. 

Vliegen is en blijft slecht voor het milieu, en mili-

euvriendelijke(re) opties zijn er voorlopig nog niet. 

Vliegen op elektriciteit kan in theorie natuurlijk 

wel, maar hiervoor zouden enorme batterijen nodig 

zijn en dit is weer veel te zwaar voor een vliegtuig. 

Voorlopig zullen we het dus met de kerosine als 

brandstof moeten doen en de bijbehorende gevolgen 

voor het milieu. Wat wij als consument kunnen doen 

is misschien volgend jaar toch maar genieten op het 

strand in Spanje in plaats van een tripje naar Azië.

KAN DAT EIGENLIJK WEL?
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Opmerkelijk genoeg ontstaan in en 

overgewaaid vanuit het land waar 

alles lijkt te draaien om ‘groot, 

groter, grootst’, is het wonen 

in een piepklein huisje of ‘tiny 

house’. 

Steeds meer mensen kiezen voor 

een zelfvoorzienend en daarmee 

zeer milieuvriendelijk huisje op 

wielen dat maximaal dertig vier-

kante meter groot is. Nu steeds 

meer steden uit hun voegen lijken 

te barsten, er hoge woningnood 

is en men steeds milieubewuster 

wordt, schieten de tiny houses als 

paddenstoelen uit de grond. Ook 

in Nederland kiezen steeds meer 

mensen voor deze, van oorsprong 

Amerikaanse, manier van leven. 

ECO-FRIENDLY

Tiny houses zijn zo milieuvrien-

delijk doordat ze gemaakt zijn 

van duurzame materialen en 

veelal zelfvoorzienend zijn. De 

meeste hebben zonnepanelen en 

regenwater wordt opgevangen en 

hergebruikt. Op die manier wordt 

niet alleen het milieu, maar ook 

de portemonnee van de bewoners 

gespaard. Het went om minder 

ruimte en dus minder spullen 

te hebben, minder te kopen en 

zuiniger met energie om te gaan. 

Een bijkomend voordeel is dat het 

wonen in een piepklein huisje tijd 

KLEIN KLEINER KLEINST
- trendy tiny houses -

Dacht jij dat jouw studentenkamer klein was? Bereid 
je dan maar vast voor, want het kan nog een tand-
je minder: een woonoppervlak van 30m2 voor twee, 
met alles erop en eraan. Durf jij de uitdaging aan?

Y Verin Boerrigter Pexels

“ het is een 

verandering van 

jouw leefstijl ”
“ minder tijd 

nodig voor 

huishoudelijke 

klussen “

oplevert: huishoudelijke klussen kosten namelijk veel 

minder tijd! De aanschaf van een tiny house is dus 

meer dan alleen een verandering van woonplek, het 

is een verandering van jouw leefstijl. 

EÉN MET DE NATUUR

Tiny houses kunnen op heel andere plaatsen ge-

bouwd worden dan gewone huizen, omdat ze vaak 

mobiel zijn en niet aangesloten hoeven te worden 

op het water- en elektriciteitsnet. Dit maakt dat je ze 

vaak ziet midden in de natuur,  zodat het wonen veel 

rust en vrijheid geeft. Perfect als je een natuurlief-

hebber bent. Nog een voordeel van wonen midden in 

de natuur is dat zodra de temperatuur stijgt en de zon 

schijnt je veel sneller heerlijk buiten leeft.

SOME FACTS:

• Een tiny house kost gemiddeld €60.000,-. 
Dit is sterk afhankelijk van het formaat, 
materiaalkeuze, ontwerp & in welke mate het 
huisje zelfvoorzienend moet zijn.

• Een tiny house is ontworpen en gebouwd 
voor permanente bewoning, met een 
maximale grondoppervlakte van 30m2.

• Het is meestal verplaatsbaar, (deels) 
zelfvoorzienend en duurzaam gebouwd. 
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geneesKUNST

Bodyworlds Amsterdam
Gunther von Hagens is anatoom, 

uitvinder van plastinatie en 

ontwerper van Gunther von 

Hagens’ BODY WORLDS-

tentoonstellingen. De BODY 

WORLDS-tentoonstelling was 

voor het eerst te zien in Japan 

in 1995. De tentoonstellingen 

zijn in meer dan 90 steden in 

Europa, Amerika, Afrika en 

Azië te zien geweest. Omdat 

de tentoonstelling vaak op 

heftige weerstand stuit, reist 

Von Hagens zelf de hele wereld 

over om zijn tentoonstellingen 

te verdedigen, taboes te 

doorbreken en meningen om te 

vormen. De tentoonstelling in 

Amsterdam bevat meer dan 200 

anatomische preparaten en is er 

permanent gevestigd. 

Waar te zien?

Damrak 66, Amsterdam

Encounter
Joost van Wijmen is zelfstandig 

kostuumontwerper en kunste-

naar. In 2013 startte hij kunst- 

en onderzoeksproject ENCOUN-

TER, over het ervaren van het 

lichaam en het lichaamsbewust-

zijn. Op dit moment is hij bezig 

met het ontwikkelen en uitzetten 

van ENCOUNTER#6. Dit project 

bestaat uit een reeks ontmoe-

tingen, waarbij de kunstenaar 

mensen vraagt naar hun litte-

ken. Vervolgens laat hij deze 

littekens naborduren op zijde. 

Het doel is om een collectie van 

minimaal 100 littekens te verza-

melen. 

Waar te zien?

Van april t/m oktober gaat 

de expositie op tournee naar 

o.a. het Elisabeth TweeSteden 

Ziekenhuis in Tilburg/Waalwijk, 

de Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch 

en het Textielmuseum in Tilburg.

Museum Boerhaave
In museum Boerhaave ontdek 

je meer over de belangrijkste 

uitvindingen uit de Nederland-

se wetenschapsgeschiedenis. 

Het museum is vernoemd naar 

Herman Boerhaave (1668-1738), 

een Nederlandse arts, anatoom, 

botanicus, scheikundige en on-

derzoeker. Het museum is pas-

geleden helemaal vernieuwd. In 

het museum is een reconstruc-

tie van het Leids Anatomisch 

Theater (1610) op ware grootte 

te zien. Daarnaast zijn er veel 

chirurgische instrumenten te 

vinden, onder andere van Cor-

nelis Solingen (de chirurgijn 

die onder Michiel de Ruyter en 

Cornelis Tromp heeft gediend 

als scheepsarts en scheepschi-

rurgijn).

Waar te zien?

Lange Sint Agnietenstraat 1, 

Leiden

Universiteitsmuseum 
Groningen
Het Universiteitsmuseum be-

heert de collectie van de Rijks-

universiteit Groningen. Op ge-

neeskundig gebied bezit het 

museum de anatomische en 

pathologische collectie van het 

vroegere Anatomisch Museum. 

Daarnaast zijn er oude medi-

sche en tandheelkundige in-

strumenten te zien en is er een 

uitgebreide collectie items van 

Aletta Jacobs, de eerste vrou-

welijke huisarts van Nederland. 

Zij studeerde in Groningen en 

onder andere haar bureau en 

hutkoff er zijn in het museum te 

vinden. Op de afbeelding een 

geboortemodel, gemaakt door 

modelmaker Firma Auzoux uit 

Frankrijk, dat waarschijnlijk 

door Aletta Jacobs is gebruikt. 

Auzoux bedacht een speciale 

procedure om modellen te ma-

ken die de student makkelijk uit 

elkaar haalt en in elkaar zet. 

Waar te zien?

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 7a, 

Groningen

Kunstformen der Natur
Voor kunst hoef je niet ver te 

reizen. Ook in het Radboudumc 

is genoeg te zien, zoals bijvoor-

beeld de serie Kunstformen der 

Natur. Bioloog Ernst Haeckel en 

lithograaf Adolf Giltch maakten 

hiervoor in 1900 illustraties van 

nooit eerder vertoonde orga-

nismen. Speciaal voor het Rad-

boudumc verzamelde kunste-

naarsinitiatief Mediamatic alle 

originele platen en zoomde in op 

de organismen door ze extreem 

uit te vergroten. In de vitrine bij 

de tentoonstelling ligt een ori-

gineel exemplaar van het boek, 

die uitgebracht werd tussen 

1899 en 1904. 

Waar te zien?

De tentoonstelling is in de grote 

gang op de begane grond van 

het Radboudumc ter hoogte van 

het Poliplein (route 607).

d

d
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Bodyworlds Ernest Haeckel

Ben Nienhuis Bert BareldsBoerhaave museum

Y Myrna Linders

Regelmatig wordt kunst ingezet als medische therapie of in 

onze opleiding. In mei start, na drie succesvolle jaargangen, een 

nieuwe ronde van de kunst van kijken en zien. Kunst is niet alleen 

leerzaam, maar ook heel leuk! Daarom geven wij een aantal 

tips om je studie-ontwijkend gedrag te stimuleren, zonder jezelf 

schuldig te voelen. 



BOEKRECENSIES
Vanaf deze editie zullen we jullie steeds tips geven over boeken of 

andere media die interessant zijn voor (bijna) medici. De kwaliteit 

wordt gemeten in stethoscopen, waarbij vijf het maximaal haal-

bare is. Hier onze tips voor deze keer!

WAT DENKT U DOKTER? – RUTGER VERHOEFF

Als jonge waarnemend huisarts maakt Rutger Verhoeff  veel mee. De 

meest uiteenlopende verhalen heeft hij opgeschreven en gebundeld. 

Hij geeft hiermee een inkijk in grote en kleine zaken waarmee de 

huisarts en zijn patiënten dagelijks te maken krijgen.

+ Korte verhalen, dus leest lekker weg onderweg naar je coschap in 

Verweggistan

- Sommige verhalen zijn zo herkenbaar dat je de a� oop vooraf al 

weet

WHEN BREATH BECOMES AIR – PAUL KALANITHI

Memoir van Paul Kalanithi, neurochirurg in opleiding die op 36-jari-

ge leeftijd de diagnose longkanker krijgt. Aangrijpend boek over hoe 

het leven van de arts compleet verandert als hij van behandeld arts, 

ineens de patiënt is geworden. 

+  Leest makkelijk, Paul neemt je vanuit zijn perspectief mee in zijn 

ziekteproces en alle emoties en worstelingen die hierbij komen 

kijken

- Door de proloog weet je al deels hoe het boek eindigt

column

Keuzestress
door Anna de Ruiter

‘Weet je al wat je later wil worden?’ Deze vraag 

lijk ik de laatste maanden steeds vaker te krijgen. 

De seniorcoschappen zijn inmiddels verdeeld en 

veel mede-co’s zijn druk bezig hun keuzecoschap 

te regelen. Meer en meer worden er plannen ge-

maakt voor de toekomst als arts. Maar, hoe maak 

je de juiste keuze als je geen idee hebt wat je wilt 

worden later?

Keuzes maken doen we iedere dag, om precies te 

zijn zo’n 35.000 keer. Gelukkig hoeven we bij de 

meeste van deze keuzes niet zo lang na te denken, 

anders zou een dag wel heel intensief worden. 

Persoonlijk ben ik behoorlijk slecht in het maken 

van keuzes. Het kiezen van een Net� ix fi lm duurt 

vaak langer dan de fi lm zelf, bij het kiezen van 

een coschapplaats brak het zweet mij regelmatig 

uit (tot ergernis van mijn mede-co’s) en ook een 

onderwerp voor deze column bedenken vond ik 

lastig. 

Gelukkig zijn dit geen keuzes waar je toekomst 

vanaf hangt, in tegenstelling tot de keuze óf en 

waarin je je wilt specialiseren als arts. Binnen 

of buiten het ziekenhuis, snijdend of beschou-

wend, witte jas of geen witte jas, eerste of tweede 

lijn; zomaar wat globale vragen die je jezelf kan 

stellen om tot de juiste keuze te komen. Maar ook 

de balans tussen werk en privé, werktijden en 

opleidingskansen worden steeds belangrijker om 

mee te nemen in de beslissing. Ik dacht altijd dat 

de coschappen verhelderend zouden werken en 

ik er vanzelf achter zou komen wat ik leuk vind. 

Inmiddels weet ik dat dit een wat naïeve gedachte 

was. Ook na anderhalf jaar coschappen is het voor 

mij nog niet duidelijk. Toch geef ik de moed niet op 

en ben ik ervan overtuigd dat ook ik mijn specia-

lisme zal vinden, al duurt dat misschien wat langer 

dan gepland.

En als het mij soms allemaal toch even te veel 

wordt en mijn hoofd overloopt van de mogelijkhe-

den en gedachten, zie ik mijn moeder op de skipis-

te voor me die mij als kind bemoedigend toesprak 

op een steile berg: ‘Er staat niemand meer van 

gisteren, iedereen komt beneden!’ Wijze woorden, 

al zeg ik het zelf. 

SLOTCOUPLET – SANDER DE HOSSON

‘Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, 

altijd troosten’. Woorden waar Sander de Hos-

son zich aan vasthoudt in zijn dagelijks leven als 

longarts. Met zijn columns laat hij de waardige, 

dankbare maar ook vaak verdrietige wereld van de 

longgeneeskunde zien. Het boek geeft een herken-

bare blik in de wereld van een arts die dagelijks te 

maken heeft met leven en dood. 

+ Doordat het korte verhalen zijn kan je het boek 

gemakkelijk even pakken of wegleggen. Dit is af en 

toe wel nodig met alle verdrietige berichten. 

 - Op den duur worden de columns wel wat 

eentonig.
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Foto in de Status Co? Mail ons!

statusco.rha@radboudumc.nl

VAN DE KO-RAADVOORZITTER Daan Viering

Het thema ‘de Green Dream’ deed mij denken 

aan de ecologische voetafdruk, een fijne linkse 

discussie. Je weet wel; de meting hoeveel ruimte 

nodig is voor de productie van wat we gebruiken 

en de hoeveelheid CO2  die we uitstoten. Dit 

wordt omgerekend in mondiale hectare (GHA). 

Als we deze voetafdruk eerlijk zouden verdelen 

is er voor iedereen 1.7 GHA beschikbaar, echter 

gebruiken wij nu gemiddeld 2,6 GHA per persoon, 

wat betekent dat we de aarde aan het uitputten 

zijn. Dit heeft het meeste invloed op de natuur. 

Omdat wij onze eigen behoeften belangrijker 

vinden dan de natuur, worden veel leefgebieden 

van planten- en diersoorten aangetast.

Ik zal eerlijk zeggen dat ik de test heb gedaan 

en nog een stuk hoger dan 2,6 GHA uitkwam, 

best beschamend vond ik dat. Dus heb ik gelijk 

gekeken naar mogelijkheden om dit lager te 

krijgen. In mijn situatie is de installatie van 

zonnepanelen vrij onmogelijk, zuivel vervangen 

door sojamelk vertik ik om te doen en een 

fietsvakantie staat eerlijk gezegd ook (nog) niet op 

de planning. 

Wat wel mogelijkheden voor ons als studenten 

kunnen zijn is vaker met de trein naar 

bestemmingen binnen Europa gaan ipv met het 

vliegtuig. Ook het verlagen van je watergebruik 

bij het douchen is iets waarmee je de voetafdruk 

wat omlaag kan brengen, bijvoorbeeld door een 

wekker te zetten. Daarnaast is het belangrijk 

om je thermostaat laag te zetten als je weg bent 

thuis. Als laatste kan je natuurlijk minder vlees 

gaan eten, vegetariër of zelfs vegan worden.

Hopelijk heeft dit je op wat ideeën gebracht om 

zelf wat dingen aan te passen om je voetafdruk te 

verlagen. Lekker links, maar toch wel weer food 

for thought. 

Nynke van der Gaast

Voorzitter Ko-raad

Nynke van der Gaast

TIPS 
VOOR JE COSCHAP

Vanaf 1 januari wordt de Ko-Raad 

aangevuld met twee nieuwe toppers, 

namelijk Daphne Dikken als bestuurslid 

Algemeen & Status Co en Justin Grooten-

huis als penningmeester en bestuurslid 

cursussen. 

Met dank aan de vader van een van onze 

medestudenten is een verdeelprogram-

ma voor het seniorcoschap beschikbaar 

gesteld. Op onze site bij de verdeelsleutel 

van de overige coschappen is een zipbe-

stand te vinden met het rekenprogram-

ma en de handleiding. 

Heb je je senior-, keuzecoschap of 

onderzoeksstage afgerond, vul dan 

op blackboard de evaluatie in. Op 

deze manier kunnen de laatste loodjes 

van de opleiding ook gemonitord en 

verbeterd worden!

Voor meer tips, kijk op onze site. 

www.ko-raad.nl

NIEUWS

KO-RAAD

CKO2: De verouderde fi lmpjes van het voorblok psychiatrie worden vrijwel 

allemaal vervangen. 

Aangezien tijdens het coschap psychiatrie in het RadboudUMC de coassistenten 

die niet op de afdeling ingedeeld waren, dit als een gemis hebben ervaren, zijn 

er vanaf januari 2019 meer plaatsen op de afdeling gecreëerd. 

CKO5: De coassistenten bij het coschap Gynaecologie in Ede zijn niet langer 

verantwoordelijk voor de sleutel van de overdrachtsruimte, daar is nu een 

nieuwe oplossing voor gevonden. 

CKO7: Binnenkort wordt gekeken naar de indeling van het voorblok CKO7 

en dan zal de feedback over de verrichtingencarrousel, met name de korte 

tijdsduur,  meegenomen worden. 

Voor meer terugkoppeling kijk op onze site: www.ko-raad.nl

KLACHTENTERUGKOPPELING

Vanwege recente bestuurswissel nog de foto 

van het bestuur 2018 (van links naar rechts): 

Johan Wijma  Website & PR 

Nynke van der Gaast Voorzitter

Mirthe Fehrmann  Penningmeester 

   & Cursussen

Janneke Verhoeven  Algemeen 

   & Status Co

Chris Hanenberg Secretaris

Heb je vragen of opmerkingen voor de Ko-

raad? Mail dan naar koraad@gmail.com!

BESTUUR

FOTOPAGINA

Cogroep 209
CoStaFeest

Pizzadiner 
Ko-Raad
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VOLGENDE EDITIE

AFGESTUDEERDEN
NOVEMBER 2018
Mireille van Baar
Lars van Beek
Dianne Blom
Majke van Bommel
Guus van Dam
Fleur van Doorn
Maarten te Dorsthorst
Thijs Geurds
Daniel Hamilton
Kim Heiwegen
Dennis James
Myrthe Kuijpers
Kristofoor Leeuwenberg
Marloes van Muijen
Enna Off erman
Ruth van Roemburg
Lara van der Schoot
Nathalie Simoens
Danice Smetsers
Nadine Smit
Brett van Stekelenburg
Milou Strik
Lotte ten Thije
Reneé Verbruggen
Myrthe Verhees
Stef Verheesen

Margot Verhofstad
Daan Viering
Ruo Chen Wang
Sabine de Wild
Rayna de Wit
Maaike Wolf

DECEMBER 2018
Roosmarijn Baten
Amy Bras
Enes Bulut
Susan Deenen
Jordi Denekamp
Julide Durmuşoğlu
Jade Fokkens
Tim Gering
Benedikt Graf von Prey-
sing-Lichtenegg-Moos
Ilse van der Heijden
Eline Hendrikx
Aniek Huigen
Jorien  Janssen
Linsey  Leijten
Lisa Mulder
Koen van Oorschot
Marleen van Opstal
Nathalie Pham

Pieter van Rijckevorsel
Niels van Ruitenbeek
Claudia Schoenmakers
Jessica Schouw
Lydie Slabbers
Sanne Stuart
Anne-Marie Vos
Taiza Wever
Harm Winters

JANUARI 2019
Maartje Apotheker
Thomas Bolhuis
Lieke van Bonzel
Pauline Bovens
Vreni Bron
Michelle Coopmans
Mehmet Demirbas
Danique van Drunen
Lisa van Ede
Amber Garritsen
Laura Gevers
Pauline Giesberts
Charlotte Gradussen
Fedor Hageman
Bauke Haisma
Femke van Henten

Willem van den Heuvel
Mina Jacob
Nienke de Jong
Anne Kalker
Jordi Kipping
Tim Klabbers
Michelle Körnmann
Talita van Leeuwen
Alex Leijten
Guus van der Linden
Michelle Maris
Alex Meijer
Layla Mohamed
Thomas Oosterhof
Martin Pulvermann
Bob Reijnders
Mirjam Schaap
Kadriye Sezer
Lisa Simons
Tobias van Stijn
Carlijn Swinkels
Dave Verkaik
Aisha de Vries
Drou Westland
Lieke Winnemuller
Annemieke Zaal

Het aankomende thema voor de Status Co luidt: 

geneesKUNST!

Deze editie hebben we met onze teentjes het water al 

aangetipt; kunst en geneeskunde. In de volgende editie 

gaan we verder de diepte in duiken en exploreren 

we de artistieke zijde van het artsenvak. Wisten jullie 

bijvoorbeeld dat er jaarlijks voor coassistenten een 

masterclass georganiseerd wordt genaamd “de kunst 

van het kijken”? Wij namen voor jullie een kijkje achter 

de schermen. Je leest het de volgende editie!

Heb jij een kunstig verhaal meegemaakt wat je wilt 

delen? Mail ons je info! 

statusco.rha@radboudumc.nl


