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Senior. Een woord waarbij de gemiddelde Nederlander het beeld krijgt van een 
ouder, ‘kwetsbaar’ iemand. Bij coassistenten, echter, klinkt senior positief in de oren: 

bijna dokter! 

De keuze van mijn seniorcoschap levert steevast gefronste wenkbrauwen op, vergezeld 
met de vraag: “wat doe je dan hier?” Enigszins teleurgesteld door deze reactie, 
antwoord ik dat ik coschappen loop om een goede basisarts te worden: een dokter 
met een brede basis. En dat ik veel verwacht te leren bij mijn huidige seniorplek: een 

generalistisch vak in een niet-academisch ziekenhuis in een prettige streek. 

Dat mijn ambities op een ander vlak liggen dan het specialisme van mijn seniorcoschap, 
was voor mij op jonge leeftijd al zo klaar als een klontje.  Maar na zes jaar geneeskunde 
is het mij ook duidelijk dat ik, voordat ik mij op mijn favoriete deelgebied stort, de 

mogelijkheid moet aangrijpen om mijn kennis daarbuiten te vergroten.  

Die kennis hoop ik tijdens mijn coschappen mee te pakken. Zodat ik later met verstand 
de juiste expert via de ‘in consult’-knop kan laten invliegen voor mijn pati)nt. 

Zodoende ben ik nu senior op een afdeling die langzaamaan ook mijn comfortzone 
begint te worden. Ook leer ik wat elke seniorco dient te leren. Een pati)nt of collega 
wil immers van iedere dokter een helder verhaal, en slecht-nieuwsgesprekken blijven 
indruk maken. Vakinhoudelijk sla ik er regelmatig de boeken op na, staat iedereen 
paraat om mij wat te leren en maak ik mij de interne humor meester. Zo hebben 
de assistenten het over bijzondere ziektebeelden. Dus zodra die zogenaamde 
hypocafeïnemie bij mijn meerderen toeslaat, haal ik als brave co een kopje koffie. De 

pH dient immers niet te veel te zakken… 

Terug naar die ‘in consult’-knop: er is geen enkele arts die zonder kan. Elke dokter 
zal zijn gehele loopbaan met collega’s samenwerken om een pati)nt optimaal te 
kunnen behandelen. Waarbij kennis en idee)n uitgewisseld zullen worden tussen 
uiteenlopende (sub)specialisaties en functies. Het belang daarvan? Dat is iets dat elke 

senior aan zijn junior over zal moeten brengen. 
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OP DE  
FACULTEIT  
De examencommissie
Vanwege de bijzondere loop van het 
afgelopen jaar door de coronacrisis, 
is de examencommissie in het 
licht komen te staan. Wat doet de 
examencommissie? En wat beweegt 
haar commissieleden? We spraken 
met dr. André Bremers, chirurg en 
sinds september 2020 voorzitter van 
de Examencommissie Geneeskunde.  

Wat doet de 
examencommissie? 
“Een examencommissie 
beoordeelt, onafhankelijk 
van de opleiding, of het 
diploma dat wordt uitgereikt 
de lading dekt. Dat is in het 
belang van de gemeenschap. 
Ook is de examencommissie 
ervoor verantwoordelijk 
dat examinatoren op een 
integere, eerlijke en geschikte 
manier bepalen of studenten 
aan hun onderdeel voldoen. 
Het mag niet zo zijn dat een 
docent, die een hekel heeft 
aan een bepaalde groep 
studenten of aan iemand met 
een mening die niet strookt 
met de zijne, gedekt door de 
opleiding, mensen afschiet. 
De examinator toetst en wij 
controleren of dat op een 
eerlijke en goede manier 

gebeurt. Dat is in het belang 
van de student.”

Wat maakt iemand voor het 
voorzitterschap geschikt? 
“Je wilt iemand, die het hele 
curriculum van haver tot 
gort kent, en weet hoe de 
hazen lopen en een beetje de 
statuur heeft om daar mensen 
in te kunnen bijsturen. En 
daarbovenop moet diegene 
een redelijke basis hebben in 
toetsing. Je moet weten waar 
je over praat.”

Wat heeft jou ertoe bewogen 
het voorzitterschap op je te 
nemen?
“Ik ben al geruime 
tijd betrokken bij het 
onderwijsmanagement 
(OMT, clustercoördinator, 
episodecoördinator), als 

voorzitter bij het ontwikkelen 
en verbeteren van de 
Landelijke Voortgangstoets, 
en de omvorming daarvan 
naar een adaptieve toets. Bij 
de laatste komt een enorme 
bult aan psychometrisch 
inzicht kijken. Wanneer je 
dan zegt: ik kan het en het 
is een belangrijke functie, 
dan zou je het alleen al uit 
ideëel motief moeten doen. 
Maar daarbovenop, boeit het 
onderwerp toetsing mij ook 
zeer. Interesse in een bepaald 
vakgebied, toetsing, speelt 
een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van je kennis en 
kunde.”

Waar komt die interesse 
vandaan?
“Ik herinner me uit mijn 
studietijd dat ik grote moeite 

DE NIEUWE GEZICHTJES VANDE NIEUWE GEZICHTJES VANDE NIEUWE GEZICHTJES VAN
De Status CoDe Status CoDe Status Co

Lieve lezers van de Status Co, 
Mijn naam is Lotte van Lier en ik mag me voorstellen als nieuw bestuurslid PR! 
Voorheen werd deze functie gezamenlijk door de andere bestuursleden bekleed, 
maar dit bleek toch iets te veel hooi op de vork te zijn. Vandaar dat ik sinds 
december 2020 mijn uiterste best doe om Status Co zo veel mogelijk te promoten 
op sociale media. Daarnaast beheer ik de website en ben ik verantwoordelijk 
voor de ledenwerving. Dus ik zou zeggen; neem vooral eens een kijkje op de 
website en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn! Ik vind het leuk om 
creatief bezig te zijn en nieuwe ideeën te verzinnen. Ik schrijf dan ook vanaf de 
maart-editie mee aan interviews en artikelen. Als het goed is zal ik in november 
2021 afstuderen, dus het einde komt in zicht. Naast mijn bezigheden voor Status 
Co en coschappen, ben ik in mijn vrije tijd regelmatig in de keuken te vinden 
voor een nieuw baksel, doe ik aan wielrennen en ben ik graag samen met 
vrienden en familie. 
Ik wens jullie alvast veel leesplezier met de huidige editie! 
Groetjes Lotte 

Ik ben Nadieh Jansen, 23 jaar oud en ik stel mij voor als de nieuwe 
secretaris van Status Co. Ik ben de planner van de groep, notuleer 
de vergaderingen en ben verantwoordelijk voor het ledenbestand. 
Dus ben je verhuisd of ga je verhuizen, geef het vooral door. Zodat je 
ook in de toekomst niets hoeft te missen van Status Co. Studenten die 
afgestudeerd zijn worden automatisch uit het ledenbestand verwijderd. 
Indien je Status Co wil blijven ontvangen, laat het vooral weten! De 
maart-editie is de eerste editie waaraan ik bijgedragen heb. Ik vind 
het leuk om te brainstormen over de onderwerpen voor de volgende 
edities en wil ook zeker op den duur zelf een artikel schrijven. 
Ik zit momenteel in het laatste jaar van de studie Geneeskunde. Naast 
mijn coschappen en bestuursfunctie word ik blij van sporten (hockey, 
tennis, spinning), speciaalbiertjes, spelletjesavonden en series kijken. 
Lieve groet, Nadieh

Hey allemaal! 
Ik ben Anouk Winter, 24 jaar oud en ik mag me voorstellen als 
de creatieve persoon die achter de lay-out van de Status Co zit. 
Afgelopen maand hebben jullie mijn allereerste creatie mogen 
aanschouwen. Ik hoop dat jullie deze met net zo’n plezier 
hebben gelezen als dat ik met het maken ervan. Mochten 
jullie nog tips of leuke ideeën hebben voor de lay-out voor de 
volgende edities, zijn die altijd welkom! Naast de Status Co ben 
ik op dit moment druk bezig met mijn onderzoeksstage bij IQ 
Healthcare, ben ik actief als VAG-instructeur en vaccineerder. 
Ik word erg gelukkig van taart, rolschaats graag (ja, die retro 
dingen) en teken af en toe. Ik kijk uit naar de volgende edities! 

Lieve groet, AnoukAnouk Winter - Lay-out

Nadieh Jansen - Secretaris

Lotte van Lier - PR

Nikolaj Baranov
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had met multiple choice 
vragen. Ik dacht vaak: daar 
is wel een uitzondering 
op, maar dat kan ik niet 
kwijt in de manier waarop 
die vraag nu gesteld is. 
Vervolgens is je antwoord 
fout, omdat je op een 
kennisniveau zit waar de 
examinator kennelijk niet 
op gerekend had, of zich 
niet gerealiseerd had, dat 
er nog meer mogelijkheden 
waren. Dan heb je dus een 
slechte vraag. Het is die 
persoonlijke ervaring die 
zegt: ik wil beoordeeld 
worden op een manier die 
klopt. 
Aan de andere kant: als iets 
op je weg komt, en je laat je 
boeien, dan verdiep 
je je algauw ergens 
in, waardoor je ziet 
dat het eigenlijk niet 
zo plat is als het op 
het eerste gezicht 
lijkt.”

En wanneer kwam 
onderwijs op jouw weg?  
“In mijn tijd als arts-assistent 
raakte ik als vakdocent 
betrokken bij de opleiding 
tot operatieassistent.  Het 
verwonderde me toentertijd 
dat er een enorme 
discrepantie zit tussen 
wat je als docent denkt 
over te brengen (wat is 
belangrijk, en wat niet) en 
wat leerlingen belangrijk 
vinden, en daarom: 
onthouden.
Tja, wie gaat het onderwijs 
in wetende wat het precies 
inhoudt? Niemand. Iedereen 
heeft de rol van leerling 
gehad, maar de andere 

kant—daar kun je je 
hoogstens een voorstelling 
van maken.” 

Wat zijn enkele 
aandachtspunten van de 
examencommissie voor 
het komende jaar?
“De percentages  
geslaagden, gezakten, 
en de variaties in de 
toets. Ook de manier van 
toetsen. Professionaliteit in 
de masterfase is daarvan 
een goed voorbeeld. Hoe 
toets je of iemand zich 
daadwerkelijk professioneel 
toont in de praktijk? Op het 
feit of iemand fantastische 
verslagen kan schrijven? 
Een ander voorbeeld. 

Sinds de herziene master 
is, volgens mijn laatste 
gegevens, geen enkele 
onvoldoende meer gevallen 
bij het coschap Interne 
Geneeskunde. Hoe zit dat? 
Dat zou kunnen betekenen, 
dat we tegenwoordig 
een briljante instroom 
hebben. Net zo goed zou 
het kunnen betekenen 
dat minder studenten 
worden gesignaleerd als 
zorgenkindje aan het begin 
van hun coschap, maar 
pas verderop, en daardoor 
minder de tijd hebben voor 
bijsturing.” 
Wat is jouw persoonlijke 
inbreng in de 

examencommissie?
“Proberen om 
consensusbesluiten van 
de examencommissie 
te krijgen. De 
examencommissie is juist 
groot opgezet, zodat we 
een afgewogen oordeel 
vanuit veel optieken 
kunnen maken. Als je een 
billijk oordeel wilt hebben, 
doe je dat niet alleen 
op cijfers, maar ook op 
kennis van de context, en 
daarom is het belangrijk 
dat we een grote en een 
brede examencommissie 
hebben—met verschillende 
perspectieven en 
verschillende ervaringen. 
Hoe breder de commissie is 

opgesteld, hoe kleiner 
de kans dat je vaart op 
iemands blinde vlek.” 

Hoe ziet een 
gemiddelde werkweek 
er voor jou uit?
“Allereerst ben ik 

chirurg, en ik wil chirurg 
blijven. Dat vereist dat ik 
minimaal 40% van mijn 
werkweek aan klinisch werk 
besteedt. Dat is vastgelegd. 
Daarnaast ben ik principal 
lecturer. Hiervoor heeft 
het afdelingshoofd moeten 
tekenen dat ik ten minste 
40% van mijn werkuren 
beschikbaar moet stellen 
aan onderwijs. In de praktijk 
ga ik heel hard richting 
die 40% kliniek; de rest is 
voornamelijk onderwijs. 
De vergaderingen van 
de examencommissie: 
die zijn me heilig. De 
vergaderingen van de  
voortgangstoetscommissie: 

bijna-heilig; het begint er 
al mee dat het dagelijks 
bestuur van de landelijke 
voortgangstoetscommissie 
heel vaak vergadert op 
het moment dat ook het 
pisodecoördinatorenoverleg 
plaatsvindt. 
De ene week ben je 
meer bezig—en meer 
betekent dat het overloopt 
richting de avond en het 
weekend. Met de komst 
van de examencommissie 
erbij, een omvangrijke 
taak, is mijn aandeel in 
het contactonderwijs wat 
teruggebracht.” 

Wat zijn de standaarddata 
waarop jullie vergaderen?  
“Eén dinsdag per 
maand. En dan zijn er de 
reguliere besprekingen, 
afstemming met het 
onderwijsmanagementteam 
en de opleidingsdirecteur. 
Daarnaast zijn er natuurlijk de 
individuele gesprekken met 
studenten, die ik in principe 
samen met de secretaris doe 
en die we terugrapporteren 
aan de examencommissie.” 

Hoe denkt u dat studenten 
naar de examencommissie 
kijken? 
“Een stukje beeldvorming 
over de examencommissie 
is ook niet weg. Ik 
heb de indruk dat de 
examencommissie door een 
deel van de studenten een 
beetje wordt gezien als de 
commissie van boemannen, 
die er vooral op uit is om 
studenten die eigenlijk 
wel een diploma willen 
halen, te dwarsbomen. 
En dat is vanzelfsprekend 
niet de bedoeling. De 
examencommissie probeert 
juist bij studenten die in de 
problemen zijn gekomen 
of dreigen te komen, te 
voorkomen dat zij onterecht 
worden afgewezen. Wij 
werken ervoor om te zorgen 
dat studenten, indien 
mogelijk, toch hun studie op 
een goede manier kunnen 
afronden zonder dat ze 
struikelen over regels. En als 
het niet mogelijk blijkt, dan 
ook klare wijn te schenken, 
en niet iemand maar een 
worst in de verte voor te 
blijven houden.”  

Heb je een tip voor 
studenten?
“De tip voor studenten is: 
werk toe naar het niveau wat 
je wil hebben als beginnend 
arts, en focus je je daarom 
niet zozeer op de horde 
die je nu moet nemen. Je 
moet natuurlijk wel een 
hoeveelheid minimaal parate 
kennis hebben, zodat je je 
enigszins kunt handhaven 
in een werksituatie. Anders 
word je doodongelukkig. 
Maar dan wordt ook duidelijk 
dat fraude geen zin heeft. 
Want met fraude ga jij niet 
zo toegerust aan je carrière 
beginnen, zoals je daarvoor 
toegerust zou willen zijn. Er 
is een goede reden waarom 
we bepaalde stof aanbieden. 
Daar kun je als student van 
denken: ʻja, maar die vind 
ik niet leuk, ik knal hem van 
buiten.’ Maar dan weet je ook 
dat je het over twee weken 
weer kwijt bent. Jammer van 
de moeite. Vraag jezelf af: 
wat wil ik meenemen naar 
het eindpunt? Daarbij is de 
voortgangstoets een krachtig 
hulpmiddel, want die geeft 
antwoord op de vraag: waar 
sta je nu?” 

“Tja, wie gaat het onderwijs in 
wetende wat het precies inhoudt? 
Niemand. Iedereen heeft de rol van 
leerling gehad, maar de andere 
kant—daar kun je je hoogstens een 

voorstelling van maken”

Bremers in een notendop
Werkzaam in het Radboudumc sinds:  2002

Favoriete muziek: Widor; 19e -eeuwse orgelmuziek uit de Romantiek
Favoriete fi lm: The Mission met Robert De Niro

Lievelingseten: Geen; variatie is het belangrijkst. Liever geen couscous.
Heeft een hekel aan: Hufterigheid

                                                                                              Huidige aandachtsgebieden:
Chirurgie: Intraperitoneale hyperthermische chemoperfusie (HIPEC); verbetering en pro-

tocollering van patiëntenselectie, rectumchirurgie
Onderwijs: verschillende afnamemodaliteiten binnen toetsing; omvorming van de voort-

gangstoets naar een adaptieve toets
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Vader Frank Timmermans (62), gepensioneerd huisarts 
Studie: geneeskunde RU, 1975-1983. Huisartsenopleiding Nijmeegs 
Huisartseninstituut 1985-1986
Als coassistent wilde ik later huisarts worden. 

IN DE CO-VOETSPOREN 
van je ouders

Renée Timmermans (24 jaar, cogroep 2), coassistent 
Studie: geneeskunde RU, 2015-2021 
Als coassistent weet ik nog niet wat ik wil worden.

Wat was jullie motivatie om geneeskunde te gaan studeren?

Frank: “Op de middelbare vond ik biologie een heel leuk vak. Ik had 

geen dokters in de familie, maar het beroep van huisarts sprak me als 

puber al aan en dit is nooit veranderd. Tijdens de coschappen keek ik 

als toekomstig huisarts naar alle problemen: met meer interesse in de 

eenvoudige oplossingen dan de high tech.” 

Renée: “Ik had wél een voorbeelddokter in de familie. Echter ben ik 

ben nooit gepusht, eerder van geneeskunde weggehouden. Wel zag 

ik hoe gevarieerd het beroep was. Ook ik had interesse in biologie,-

maar mijn motivatie komt voort uit dat ik op jonge leeftijd al veel me-

dische zorg gezien heb.”

Frank: “Ik ben blij dat Renée zegt dat ik haar niet gepusht heb, ik heb 

best wel reclame gemaakt…” 

Renéé: “Ik zag oprecht dat je het leuk vond wat je deed. Daarnaast 

zag ik de mindere kanten. Zodoende startte ik geneeskunde met een 

minder rooskleurige bril dan andere studenten.” 

Hoe ervaar(de) je de coschappen? 

F: “Voor ons was het een avontuur op een interessante speelplaats! 

Het was minder stressvol dan nu. Het beoordelingssysteem van nu is 

gericht op het opvangen van de zwakkere, maar voor toegewijde, per-

fectionistische mensen is dit een dodelijk systeem. Als ervaren clinicus 

heb je snel door wat voor vlees je in de kuip hebt, ik schat binnen 

driekwartier.”

R: “Er waren destijds beoordelingen over de grote lijnen. Wij leveren 

elke maand 35 formulieren aan, dat geeft stress.”

F: “Je had langere, maar niet altijd even zinvolle dagen. Soms viel je 

aan de eettafel thuis in slaap. Zo hadden we bij chirurgie een week 

24/7 in het ziekenhuis. Dat vonden wij geweldig. Voor een keer was 

dat leuk. Voor de arbeidsomstandigheden is het natuurlijk niet oké. 

Medische studenten moeten nu veel kunnen aan vaardigheden, com-

municatie en systematisch denken. Ik denk niet te min over jullie, jullie 

moeten veel in korte tijd leren!”

R: “Ondanks dat het soms zwaar is, zou ik niks anders willen doen. 

Toen de coschappen tijdelijk gestopt waren door COVID, miste ik het 

enorm! Al met al zijn coschappen heel erg leuk!”

Frank, wat miste je in je coschappen?

F: “Er waren geen cogroepen. Terwijl cogroepen interessant zijn voor 

je persoonlijke ontwikkeling.”

R: “Eens! Ik weet zeker dat ik hier vrienden maak tot ver na mijn af-

studeren.”

Renée, word je door je vader geholpen bij je studie?

R: “Ik heb veel van mijn vader geleerd, zo weet hij bijvoorbeeld veel 

van oogheelkunde. Maar hij heeft me nooit geholpen bij mijn studie 

of decentrale selectie. Dat wil(de) ik zélf bereiken.” 

F: “Het is juist omgekeerd; ik word door haar bijgeschoold!”

Renée, hoe was het om het kind van de dorpsdokter te zijn?

R: “Ik had daar geen last van. Ik heb mijn identiteit net zo veel te dan-

ken aan mijn moeder als aan mijn vader. Mensen keken wel met veel 

interesse in onze winkelwagen: ‘wat koopt de dokter?’” 

F: “Maar dan keek ik wat de patiënten in hun karretje hadden liggen, 

dan hoefde ik alleen maar mijn wenkbrauwen op te trekken, haha.” 

Herkennen jullie elkaar in het ‘dokter-zijn’? 

R: “Ik ben minder ‘huisarts’. Ik ga liever de diepte in, mijn vader wil van 

alles een beetje kunnen.”

F: “Je bent strenger voor jezelf. Daarom meer geschikt voor weten-

schap of specialiseren.”

Frank, hoe was het studentenleven?

F: “Het studentenleven was veelzijdiger en kalmer. In de ochtend had-

den we matige colleges, waar je gerust kon wegblijven. Je studeerde 

veel, maar naar eigen invulling. In de 70s was het not done om bij een 

studentenvereniging te gaan. Ik woonde vijf jaar op Hoogeveld, daar 

is niks veranderd. Jullie generatie heeft veel baantjes naast de studie, 

dat hoefde toen niet per se. Je kon rustig zonder fi nanciële stress een 

jaar langer studeren.”

R: “Ik durf soms niet op DUO in te loggen. Ook alle ballen in de lucht 

houden is soms lastig. Daarnaast heb ik het idee dat ik  snel moet 

weten wat ik wil worden. Er is bovendien meer CV-druk. Oók ik heb 

veel naast mijn studie gedaan. Zo gaf ik tentamentrainingen, deed ik 

onderzoek en was ik MR-lid. Maar nooit voor mijn CV.”

Wat zouden jullie als (beginnend) coassistent nu anders doen? 

F: “Ik had assertiever willen zijn aangaande bejegening. Ik was te veel 

een gewone jongen in een hiërarchisch systeem. Maar ik was zeker 

geen ander vak gaan doen. Ik heb mezelf niet naar mijn pensioen hoe-

ven slepen.”

R: “Ik zou wat meer lol willen hebben. Ik had met name de eerste co-

schappen het idee dat alles direct goed moest gaan. Maar je bent er 

om te leren, dat had ik meer voor ogen moeten houden. Coschappen 

zijn daarnaast een unieke kans om mensen in bijzondere omstandig-

heden te zien.”

Tip van dokter Timmermans: “Probeer het leuk te maken met de mensen die je ontmoet. Zowel met je patiënten als je collega’s als 

de schoonmaker op de gang. Als je het niet leuk hebt met de mensen om je heen, is het snel klaar. Daarnaast draait het om compe-

tenties, niet om diploma’s. Als afgestudeerd coassistent heb je enorm veel competenties. Die kun je op allerlei vlakken gebruiken!”

Cettela Slootmans & Lotte van Lier

Renee Timmermans

van je ouders



10   11     11    

Kun je wat vertellen over je baan? 
“Ik ben sinds november 2020 
gestart als arts-assistent (ANIOS) 
neurologie in het JBZ. Als arts-
assistent doe je de acute opvang 
op de SEH, maar je bent ook 
verantwoordelijk voor de consulten 
en de patiënten op de afdeling.”

En hoe moet ik dat voor me 
zien: SEH, afdeling en consulten 
allemaal in één dag? 
“Nee, de taken worden onderling 
verdeeld tussen de arts-assistenten. 
Ofwel ben je de zaalarts op 
de afdeling, ofwel ben je 
verantwoordelijk voor de consulten, 
buitenbedden en SEH. Momenteel 
doe ik het laatste. Ik probeer 

de geplande taken (consulten, 
buitenbedden etc.) zo veel mogelijk 
in de ochtend te doen. In de middag 
is het meestal het drukst op de SEH, 
dan is het fi jn om zo min mogelijk 
andere dingen om handen te hebben. 
Maar soms loopt dat plan in de soep. 
Gisteren kwam er bijvoorbeeld 
om 9 uur een patiënt voor 
trombolyse, dan moet je je planning 
omgooien. Achja, die fl exibiliteit 
hoort ook bij het artsenvak!”

Hoe bevalt het?
“Ontzettend goed! Ik leer veel en 
krijg veel verantwoordelijkheid, 
maar in een veilige leeromgeving. 
Ik kan laagdrempelig sparren met 
de neurologen. Het is natuurlijk 

ook hard werken met soms lange 
en drukke diensten. Maar je leert 
snel hoe je op een verantwoorde 
manier effi ciënt kan werken. 
Bijvoorbeeld het prioriteren van 
taken, wat moet nú en wat kan later.” 

Heb je naast je baan ook nog tijd 
voor andere dingen? 
“Door alle maatregelen rondom 
corona, staat dat nu natuurlijk 
op een lager pitje. Maar in het 
weekend doe ik zo veel mogelijk 
leuke dingen. Ik heb één keer per 
maand weekenddienst, maar de 
rest van de maand ben ik in de 
weekenden vrij. Lekker lunchen 
of met mijn camera de natuur in 
duiken, daar heb ik zeker nog tijd 

Coassistent af… 
en dan? 

Je bent afgestudeerd, op naar die eerste baan! Roosmarijn Jansen vertelt. 

>>

Naam: 
Roosmarijn Jansen

Leeftijd: 
25 jaar 

Afgestudeerd: 
September 2020 

Nu werkzaam als: 
Arts-assistent (ANIOS) Neurologie 

Ziekenhuis: 
Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), Den Bosch 

Mijn wekker gaat om: 
06:30 uur, mijn tempo ligt hoog in de ochtend, 

om 7:00 uur zit ik in de auto! 
In mijn vrije tijd: 

hou ik van lekker eten, reis ik graag en maak ik 
wandelingen met mijn camera op zak

Mijn mooiste herinnering aan mijn 
coschappen is: de duurzame vriendschappen 

die ik heb opgebouwd met co-genootjes! 
Mijn droombaan is: 

Neuroloog

Lotte van Lier

Roosmarijn Jansen



LINDA TEN HOVE

In een jaar tijd blijkt er niet alleen 
een hoop te gebeuren, maar ook een 
hoop te veranderen. Ook voor ons. 
Daar waar er grote waarde gehecht 
wordt aan het fysieke spreekuur, waarbij 
we de mensen (die we beoordelen) 
tegenover ons hebben zitten en we alle 
waarnemingen gebruiken om tot een 
zo goed mogelijk oordeel te komen 
over de belastbaarheid, zijn we dit jaar 
overgegaan naar telefonische contacten 
en beeldbellen. Niet ideaal, het kost 
veel tijd om op andere manieren te 
toetsen dan door middel van observatie 
en lichamelijk onderzoek. Er wordt vaker 
informatie bij de behandelende sector 
opgevraagd om aanvullende feiten 
boven tafel te krijgen. Beoordelingen 
worden daardoor intensiever en 
duurder. Neemt niet weg dat we 
met zijn allen blij zijn dat COVID-19 
zich in 2020 heeft geopenbaard en 
niet bijvoorbeeld 30 jaar eerder. We 
hebben de middelen mee. Inmiddels 
draaien we overigens met gepaste 
maatregelen weer spreekuur en 
hebben we de extra mogelijkheden 
voor het doen van onze onderzoeken 
in ons arsenaal opgenomen. 
Deze middelen kwamen ook van pas 
bij de organisatie van ons jaarlijks 
congres. Normaliter hebben we 
van woensdagavond tot en met 
vrijdagmiddag een congres met interna
tionale en nationale sprekers, die ons in
formeren over de stand van zaken 
rondom diverse onderwerpen. Het is elk 

jaar een druk bezocht congres, waarbij 
er naast ruimte voor wetenschap ook 
ruimte is voor sociale contacten. Tijdens 
de organisatie van ons congres hebben 
we vaak moeten bijstellen. Eerst het 
verlagen van het aantal deelnemers naar 
“nog maar 100 fysieke deelnemers”. 
Om toch onze verzekeringsartsen een 
programma aan te bieden werd live-
streaming noodzakelijk. Dit hebben we 
kunnen regelen. We kregen te maken 
met steeds strengere maatregelen 
en gingen via 30 naar 0 fysieke 
deelnemers. Toegestaan was slechts de 
aanwezigheid van de congrescommissie 
en de ondersteunende diensten en 
het naleven van een gepaste afstand 
(minimaal 1.5 meter) van elkaar. 
Aandacht moest er zijn voor de 
aankomst- en vertrek van de sprekers, 
die alleen nog maar aanwezig mochten 
zijn tijdens hun eigen voordracht. 
Ook het aantal sprekers ging omlaag, 
omdat de internationale sprekers 
wegvielen. Dus het congres werd 
verkort van 2,5 dag naar 1,5 dag en de 
naam van het congres werd dan ook 
om meerdere redenen “ VG-congres 
1.5” gedoopt. Met meer dan 300 
deelnemers op afstand was het wel een 
zeer geslaagd congres. Nieuwsgiering 
geworden? Informatie te zoeken via 
Linkedin via zoekterm #vgdagen.
Het jaar 2020, het jaar van de 
verandering, het was voor ons 
het jaar van de digitalisering. 

DE DIGITALE WERELD
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voor! In de avonden doe ik meestal 
rustig aan. Maar als er die dag iets 
interessants voorbij is gekomen, dan 
duik ik nog wel eens de literatuur in.” 

Hoe ben je aan deze baan gekomen?
“Ik liep mijn seniorcoschap bij de 
neurologie in het JBZ. Na twee 
weken, werden de coschappen gestopt 
vanwege corona. Ze hadden destijds 
een tekort aan arts-assistenten bij de 
neurologie. Ze waren tevreden over 
mij als coassistent en vroegen of ik zou 
willen blijven tijdens de studiestop. Die 
waardering was super fi jn! Uiteindelijk 
heb ik zowel mijn seniorcoschap als 
mijn keuze-coschap daar kunnen 
afronden. Na een aantal weken 
coschap werd er voorzichtig gepeild of 
ik zou willen blijven als arts-assistent. 
Al snel werden deze gesprekken 
serieuzer en uiteindelijk was het 
ondertekenen van het contract een feit.”

Wist je voor aanvang van je 
seniorcoschap al wat je later zou 
willen worden? 
“Ik was er nog niet helemaal 
uit. Ik vond zowel de neurologie 
als de kindergeneeskunde erg 
leuk. Maar na de start van mijn 
seniorcoschap neurologie werd het 
al snel duidelijk; dit is het voor mij!”

Wat is er zo leuk aan de neurologie?
“De afwisseling! Het varieert van 
super acute zorg, waarbij je snel 
moet handelen, tot langdurige en 
chronische zorg. Maar ook alles daar 
tussenin. Die variatie zorgt ervoor 
dat je patiënten van jong tot oud 
voorbij ziet komen. Daarnaast is de 
neurologie bij uitstek een vak waarbij 

je kan lokaliseren met enkel de 
anamnese en lichamelijk onderzoek. 
Zonder een scan te maken, weet je 
eigenlijk al in welk stroomgebied 
van de hersenen het probleem zit.”

Hoe is de overstap van co naar arts?
“Voor mij was deze niet zo groot, 
omdat ik tijdens de studiestop (en de 
coschappen daarna) al grotendeels 
functioneerde als arts-assistent. 
Ik stond onder directe supervisie 
van de neuroloog, waardoor ik 
erg zelfstandig kon werken. Daar 
borduur ik nu op verder! Het brengt 
me vooral veel gemak, ik hoef nu 
niet iemand anders te vragen om 
de medicatie voor te schrijven.”

Hoe is het om nu zelf coassistenten 
te begeleiden?
“Leuk! Ik neem die taak ook op me 
binnen het team. Iedere maand als 
de nieuwe co’s komen, vang ik ze 
samen met de neuroloog op. Ik vind 
het leuk, omdat ik zelf nog maar net 
ben afgestudeerd. Ik weet nog goed 
hoe het is om ‘co’ te zijn. Het is een 
bijzondere tijd, daar moet je zo veel 
mogelijk proberen uit te halen.”

We zitten nog  steeds midden in 
de coronacrisis, drukt dit ook een 
stempel op jouw werk? 
“Je merkt het wel. We hebben hoge 
beddendruk en zelfs een tijdje minder 
bedden gehad, omdat deze bezet werden 
door corona patiënten. Het merendeel 
van onze patiënten heeft geen COVID, 
wanneer dit wel het geval is, is dit 
meestal niet hun hoofdprobleem. 
Het zijn dus vooral de randzaken die 
ervoor zorgen dat COVID ook binnen 

de neurologie invloed uitoefent.”

Heb je als coassistent veel aan CV 
building gedaan? 
“Niet echt, ik deed met name wat ik leuk 
vond! Ik heb bijvoorbeeld het honours 
traject gevolgd in mijn bachelor, 
daarvoor mocht ik onderzoek gaan 
doen in Australië. Dat was super leuk, 
maar ik heb het vooral gedaan omdat ik 
veel affi niteit had met het onderzoek. 
Oh ja! Ik heb nog een artikel (over 
de neurologische consequenties van 
een hypomagnesiëmie) geschreven 
tijdens mijn seniorcoschap, die ligt 
nu ter acceptatie voor publicatie.” 

Hoe zie je de toekomst voor je? 
“Ik hoop dat ik binnen afzienbare 
tijd in opleiding kom tot neuroloog. 
Maar ook het wetenschappelijk 
onderzoek trekt me nog steeds, ik sta 
dan ook open voor bijvoorbeeld een 
promotietraject binnen de neurologie. 
Er zijn natuurlijk meerdere wegen die 
naar Rome leiden, ik ben benieuwd wat 
de toekomst voor mij in petto heeft!” 

Heb je nog een goede tip voor 
coassistenten? 
“Wees proactief! Maak je eigen 
leerdoelen en denk na over hoe je 
die kunt bereiken. Op die manier 
zijn artsen zeker enthousiast 
om hierover mee te denken.”

“Al snel werden deze gesprekken serieuzer en uiteindelijk was het ondertekenen 
van het contract een feit.”

“Het is een bijzondere 
tijd, daar moet je zo 
veel mogelijk proberen 

uit te halen”

Ad v e r t e n t i e c o l u m n



Rébecca Franco breekt taboes 
rondom seksualiteit en gender. In 
haar podcast ‘Kussenpraat’ werpt 
ze een kritische blik op seksuele 
normen. Ze bespreekt onderbelichte 
perspectieven en pleit voor 
meer sekspositivisme: “onze 
lichamen zijn pleziermachines.”

Waar staat jouw podcast voor? 
“Mijn podcast staat voor een kriti-
sche blik op seksualiteit en seksue-
le normen. Waarom zijn dingen zo-
als ze zijn? Ik vind het bijvoorbeeld 
interessant waarom we het gezin 
als hoeksteen van de maatschappij 
zien, waarom niet singles of juist 
polyamoureuze samenstellingen? 
Ook denken we bij homoseksualiteit 
vaak aan anale seks, maar denken 
we tegelijkertijd dat heteroseksuele 
mannen hier vies van zijn. Hoe we 
als samenleving kijken naar seksu-
aliteit, zegt iets over het rechtssys-
teem, migratie en gendernormen- en 
relaties binnen onze maatschappij.”

Hoe ben je op het idee gekomen 
om deze podcast te gaan maken? 
“Activisme! Ik wil ideeën rondom 

seksualiteit minder taboe maken. 
Dat heeft op veel mensen een gun-
stig e� ect. Bovendien is een pod-
cast een democratisch medium, 

iedereen kan het luisteren. Je kunt 
de diepte in én het gezellig houden. 
Stemgeluid en intonatie maken het 
levendiger dan geschreven tekst. 
Daarnaast is het een veilige omge-
ving om te praten met mensen: je 
bent niet met je gezicht in beeld.”  

Wat wil je met de podcast berei-
ken?
“Ik wil mensen aan het denken 
zetten om minder vast te zitten in 
de ideeën die we nu hebben. Zo is 
er vrijwel geen anticonceptie voor 
mannen, want dat hebben we zelf 
zo gemaakt. Maar dat zou anders 
kunnen! Niet iedereen hoeft het 
met mij eens te zijn, maar er kan 
meer ruimte zijn voor diversiteit.” 

Voor wie is Kussenpraat interes-
sant?
“Mensen die geïnteresseerd zijn in 
de wereld om hen heen of a�  ni-
teit hebben met feminisme. Femi-
nisme is in basis gendergelijkheid 
tussen alle soorten genderexpres-
sies. Ik hoop dat mensen die luis-

Podcast

Er is geen schaarste 
in plezier, dus waar-
om controleren we 
elkaar zo in ‘hoe het 

hoort’?
elkaar zo in ‘hoe het 

hoort’?hoort’?

Rébecca Franco is promo-
venda aan de Vrije Univer-
siteit van Amsterdam, waar 
ze onderzoek doet naar de 
historie van racialisering en 
regulering van gemengde 
relaties in Frankrijk. Haar 
podcast ‘Kussenpraat’ vind 
je op meerdere podcastsme-
diums, waaronder Spotify. 

REBECCA’S RECOMMENDATIONS:

teren door interesse in seksu-
aliteit, door mijn podcast aan 
het nadenken worden gezet 
over de politiek erachter.”  

Wat maakt jouw podcast in-
teressant voor geneeskunde-
studenten? 
“Seksualiteit brengt het men-
selijk lichaam en de maat-
schappij samen. Op het eerste 
gezicht gaat het over iets licha-
melijks, zoals de clitoris. Maar 
bij Kussenpraat leer je bijvoor-
beeld dat we pas sinds kort van 
de clitoris afweten en wat dat 
betekent voor onze kijk naar 
seksualiteit. Of neem ‘PREP’. 
Voor veel geneeskundestuden-
ten is het ‘een medicijn’, maar 
door de podcast leer je dat het 
met veel meer te maken heeft, 
bijvoorbeeld seksuele vrijheid.” 

Hoe bereid je je voor op een 
podcast? Waar haal je inspira-
tie uit?
“Ik haal inspiratie uit alles om 
mij heen! Van wat ik lees tot 
ervaringen van mijzelf of vrien-
den. Hierdoor heb ik een hele 
lange lijst met onderwerpen 
die ik interessant vind! Meest-
al kijk ik of ik (via-via) mensen 
ken die over dat onderwerp wil-
len vertellen in mijn podcast.” 

Over welke onderwerpen wil 
je graag een podcast maken? 
“In aanloop naar de Tweede 
Kamerverkiezingen wil ik een 
podcast maken over politieke 
partijen en hun kijk op sek-
sualiteit en gendergelijkheid. 
Daarnaast ben ik bezig met 
een podcast over polyamorie 
en monogamie. Wat is de ge-

schiedenis daarachter? Hoe 
zit dit in ons rechtssysteem 
verankerd? Een ander onder-
werp is aseksualiteit, waar-
bij je je af kunt vragen waar-
om we seks de belangrijkste 
vorm van intimiteit vinden. 
Waarom vinden we vriend-
schap daaraan ondergeschikt?” 

Voor welke onderwerpen 
dienen wij in Nederland veel 
meer aandacht te hebben? 
“Sekspositivisme! Een term 
voor de positieve kracht van 
seks. Mensen hebben seks 
om plezier te hebben, dat 
wordt te weinig belicht. Als 
we vanuit dat punt kijken, 
kunnen we mensen beter be-
schermen tegen problemen 
binnen seksualiteit. Als je 
leert aan te geven wat je fi jn 
vindt, kun je beter commu-
niceren wat je niet fi jn vindt. 
Ten tweede hebben we het 
aangaande LHBT nog veel over 
tolerantie. Waarom denken 
we nog zo veel in hokjes? Je 
seksuele voorkeur zou je iden-
titeit niet moeten bepalen. Er 
is geen schaarste in plezier, 
dus waarom controleren we 
elkaar zo in ‘hoe het hoort’?” 

Wat is jouw tip aan coassis-
tenten in de spreekkamer?  
“Maak geen assumpties. Laat 
mensen zelf aangeven hoe en 
of ze het over hun seksuali-
teit willen praten. Neem het 
serieus en creëer een veilige 
plek. Onze lichamen zijn ple-
ziermachines. Ze zijn niet en-
kel mechanismes die kunnen 
falen. Het is vooral heel prettig 
dat we ons lichaam hebben.” 

Sexing History
Unscrewed
Sex outloud

Contrapoints (YouTube)

DE STEM ACHTER DE PODCAST

Rébecca Franco is promo-

Contrapoints (YouTube)

Nieuwsgierig geworden?

Kussenpraatpodcast 
Francorebecca 

Kussenpraat
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Cettela Slootmans

Rosa Snijders
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Wat is een straatdokter?
“De titel straatdokter is geen offi cieel profi el 

of  een specialisatie. De meeste straatdokters 

zijn huisartsen die vrijwillig zorg verlenen aan 

dak- en thuislozen en ongedocumenteerden 

(asielzoekers die geen verblijfsvergunning 

hebben gekregen). Als coassistent krijg je al gauw 

het idee dat alles goed geregeld is in Nederland: 

iedereen is goed verzekerd, je kunt altijd 

laagdrempelig bij de huisarts terecht en mensen 

zonder inkomen kunnen bijstand aanvragen en 

terecht in een sociale huurwoning. Helaas is er 

in Nederland ook een groeiende groep mensen 

die, doordat zij geen woonadres, postbus of  

zorgverzekering hebben, tussen wal en schip 

valt: geen zorgverzekering betekent namelijk 

dat reguliere huisartsenpraktijken je vaak niet 

aannemen als patiënt. Daarbovenop is het voor 

reguliere huisartsenpraktijken ook moeilijk om 

goede zorg te leveren aan daklozen, omdat zij 

door hun – veelal psychiatrische – aandoeningen 

het vaak lastig vinden om afspraken na te komen 

of  om rustig plaats te nemen in een wachtkamer. 

Dit verhoogt voor daklozen ook weer de drempel 

om een gewone huisarts te bezoeken. Ik vind 

het belangrijk dat er ook voor deze groep 

mensen een dokter beschikbaar is. Daarom 

ben ik na het afronden van mijn opleiding, 

naast mijn werk als waarnemend huisarts, gaan 

werken bij praktijk Buitenzorg. Dit is een groep 

met zes huisartsen (vrijwillig) en één sociaal 

psychiatrisch verpleegkundige (via de GGD) 

die zorg leveren aan daklozen. In Nijmegen zijn 

nog twee huisartspraktijken die zorg leveren aan 

deze doelgroep.”

Hoe bereiken jullie deze doelgroep?
“Doordeweeks hebben wij op vaste momenten 

een inloopspreekuur. Op maandagochtend 

zitten wij bijvoorbeeld in de Lutherse kerk en op 

woensdag gaan wij naar de NuNN (Nachtopvang 

uit Noodzaak Nijmegen), een pand waar het 

RIBW begeleiding biedt aan daklozen. Door 

onderling contact en onze vaste tijdstippen 

weten de meeste mensen ons wel te vinden. 

Een belangrijke speler hierbij is de sociaal 

psychiatrisch verpleegkundige, Wendy Broeren, 

waar wij mee samenwerken. Zij gaat op de fi ets 

langs verschillende slaapplekken van daklozen – 

in de zomer slapen een hoop mensen in tentjes in 

de Ooijpolder – om te kijken hoe het gaat en hen 

te motiveren om op ons spreekuur te komen.”

Hoe verloopt dat spreekuur, gaat dat 
hetzelfde als in een huisartsenpraktijk?
“Nee, het is heel anders. Veel chaotischer! Soms 

word ik er zelf  ook onrustig van. In een normale 

huisartsenpraktijk zijn alle afspraken van tevoren 

gepland, heb je een vast tijdsslot voor een 

patiënt en heb je een volledig dossier voor je. 

Dat hebben wij meestal niet. Wij moeten het doen 

met onze laptop en wat er in onze dokterstas 

zit (glucosestrips, urinesticks, bloeddrukmeter, 

thermometer etc). In principe lijkt het consult 

vervolgens op een normaal huisartsenconsult. 

Het afnemen van een anamnese is daarin 

soms wel een uitdaging, doordat niet iedereen 

een gestructureerd verhaal kan vertellen óf  de 

Nederlandse en Engelse taal niet machtig is. 

Ook komt het vaak voor dat mensen wat gejaagd 

zijn, want ze moeten nog van alles doen. Dat 

Al vroeg in zijn opleiding tot huisarts merkte 
Peter Brinkman dat hij de gecompliceerde 
daklozenproblematiek interessant vond. 
Alleen maar werken in een nieuwbouwwijk 
was voor hem te saai. “Ik miste de rafelrandjes 
van de maatschappij.” 

‘Ieder mens heeft recht op een dokter als hij ziek is’
S p e c i a l i s m e n  b u i t e n  h e t  z i e k e n h u i s :

Peter Brinkman

S T R A AT A R T S
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Peter Brinkman

Michiel Schwerzel
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verbaasde mij aanvankelijk, want als dakloze 

zonder werk zou je toch alle tijd van de wereld 

hebben? Maar deze mensen kunnen niet rustig 

op de bank zitten, ze zijn constant bezig met 

overleven. Daardoor staan ze in een soort 

permanente stresstoestand. 

Als je vervolgens na je lichamelijk onderzoek 

aanvullende diagnostiek wilt aanvragen of  

medicatie wilt voorschrijven loop je alweer 

tegen een aantal zaken 

aan. Want deze mensen zijn 

meestal niet verzekerd, en als 

ze al verzekerd zijn, hebben 

ze meestal geen geld om 

hun eigen risico te betalen. 

Daardoor worden mensen 

nog al eens weggestuurd bij 

de röntgenafdelingen of  bij 

de prikpost. Medicatie kunnen deze mensen 

vaak ook niet betalen. Als wij het dan verstandig 

vinden dat iemand een kuurtje doxycycline 

krijgt, betalen wij dit vaak nog wel uit onze eigen 

pot, maar dit kunnen wij niet doen als iemand 

een jaar lang antihypertensiva zal moeten gaan 

slikken. 

Eenmaal aangekomen bij de eindfase van 

het consult, komt er vaak alweer iemand 

binnengestormd die op de gang stond te 

wachten. En als je iemand te lang laat wachten, 

kan het zijn dat hij weggaat, wat zonde is, 

want deze doelgroep gaat al niet gauw naar 

de dokter. Dat werkt dus rommelig. Inhoudelijk 

verschilt onze problematiek ook van wat je in een 

reguliere huisartsenpraktijk ziet. Daarbij krijgen 

we ook regelmatig verzoeken waarbij je goed 

moet inschatten of  het een legitiem verzoek is. 

Bij vragen voor benzodiazepines, morfi ne of  

ritalin moet je je altijd afvragen of  deze mensen 

dit echt nodig hebben of  dat het risico bestaat 

op misbruik of  doorverkopen. Daarnaast 

zien wij veel wonden en mishandelingen. 

De daklozenwereld is namelijk een harde en 

gewelddadige wereld. Het zijn vaak korte 

consulten. Korter dan dat wij zouden willen. Wij 

zien ook dat meer dan de helft van onze patiënten 

niet komt opdagen op een 

vervolgafspraak. Dat is toch 

heel jammer. Door corona 

zijn ook veel face-to-face 

contacten met hulpverleners 

in de eerste golf  komen 

te vervallen of  via (beeld)

bellen gegaan, iets wat voor 

onze doelgroep niet goed 

werkt. Tegelijkertijd zijn er meer plekken voor 

individuele of  kleinschaligere opvang gekomen, 

wat voor deze doelgroep natuurlijk wél prettig 

is.”

Kom jij schrijnende gevallen tegen?
“Eigenlijk bij iedereen. Elke man, het zijn vooral 

mannen die wij zien, een enkele keer een 

vrouw, heeft wel iets ellendigs meegemaakt. 

Ofwel zijn ze als kind misbruikt, hebben ze 

in een instelling gezeten of  hebben ze PTSS 

opgelopen in het verleden of  door ervaringen 

uit het straatleven. Het zijn allemaal mensen die 

op de een of  andere manier buiten het systeem 

zijn gevallen. Als gevolg daarvan zien daklozen 

zichzelf  soms als slachtoffer van het systeem. 

Dat kan gesprekken over de toekomst moeilijk 

maken. Regelmatig zijn ze boos op gemeentes, 

instanties, ex-werkgevers, ex-partners die hen 

een hak hebben gezet. Wat je ook wel eens ziet 

is dat mensen vanwege illegale activiteiten (bv. 

stelen) de gevangenis in moeten en dat, doordat 

de terugvalpreventie vanuit de gevangenis totaal 

niet aansluit bij de wereld waarin zij leven, zij 

snel weer de fout in gaan.”

Heb jij bijzondere situaties meegemaakt 
die je zijn bijgebleven?
“Ja, een aantal. Afgelopen week vertelde een 

jongen uit Somalië mij dat hij mishandeld was. 

Hij werd in eerste instantie door een collega 

gezien met allemaal wonden op het hoofd en op 

de handen. Hij is toen naar de SEH verwezen om 

de wonden na te laten kijken, maar hij vond het 

zelf  belangrijker om eerst zijn telefoon ergens 

op te halen. Toen hij zich uiteindelijk ‘s avonds 

op de SEH meldde was hij vervelend dronken. 

Hij is toen uit het ziekenhuis gezet. Een week 

later bezocht hij mijn spreekuur en liep hij nog 

steeds rond met een gebroken pols, misschien 

een gebroken kaak en wonden die secundair 

aan het sluiten waren – en godzijdank niet 

geïnfecteerd waren. Deze jongen heeft door 

zijn eigen gedragsproblematiek dus slechte 

zorg gekregen nadat hem iets vreselijks is 

overkomen. Ik vind het dan zo verdrietig dat er in 

die week niemand naar hem omgekeken heeft, 

dat niemand hem mee naar een dokter heeft 

genomen. Iets anders wat mij vaak bij blijft zijn 

mensen die bij ons komen en zeggen dat ze willen 

stoppen met heroïne, omdat ze hun leven weer 

willen oppakken en niet willen stelen om rond te 

kunnen komen. Wij verwijzen deze mensen door 

naar de verslavingszorg, maar meestal is er een 

heel lange wachtlijst of  kan een behandeling 

niet direct starten omdat de verzekering nog 

niet in orde is. Dat vind ik toch wel heel erg 

zonde. Ik vind dat wanneer iemand zo diep zit 

– net als iemand met een hartinfarct – wij die 

persoon zo snel mogelijk moeten helpen. En er 

overlijden wel eens mensen uit onze doelgroep. 

Alleen. In een vies tentje. In de vrieskou. Het is 

een doelgroep die over het algemeen niet oud 

wordt, gemiddeld zo’n 15 jaar minder oud dan 

de gemiddelde Nederlander en ook nog eens in 

slechtere gezondheid.”

Wat zou jij geneeskundestudenten 
willen meegeven?
“Houd als dokter je ogen open voor deze hele 

kwetsbare, en soms vreemde groep. Beschouw 

ze niet als lastige fi guren die je snel weg moet 

sturen. Ze zijn misschien niet altijd even fris, het 

gedrag dat ze vertonen is misschien lastig, maar 

er zit altijd wat achter. Wanneer deze mensen bij 

een dokter aankloppen is het meestal een teken 

dat ze echt in nood zijn. Als je de tijd voor ze 

neemt en aandacht geeft wordt dat meestal heel 

erg gewaardeerd.” 

“Dat verbaasde mij 
aanvankelijk, want als 
dakloze zonder werk zou 
je toch alle tijd van de 

wereld hebben?” 

“Het is een doelgroep die over het algemeen niet oud wordt, gemiddeld 
zo’n 15 jaar minder oud dan de gemiddelde Nederlander en ook nog 

eens in slechtere gezondheid.”

Meer lezen?

Kijk op www.straatdokter.nl
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Coronaproof (COVID-19) genieten 
in Nijmegen 

Wat moet je doen?

Borrelen en (uit)eten

Kom in beweging! Zo voorkom je de corona kilo’s door alle hiernaast genoemde ideeën. 

Bewegen kan ook nog eens perfect met één ander persoon in de buitenlucht! Dus mocht je in 

het afgelopen jaar nog geen coronafi etser of –(hard)loper geworden zijn, ga een avondje online 

shoppen op zoek naar die perfecte fi ets of sportschoenen.   

  

Wandelen

Tijdschrift voor en 

door coassisenten

Ontdek de keuken! Duik de keuken in voor een 
lekker baksel of uitgebreide lunch of diner. Maak er 
vervolgens een romantisch thuisdiner van. 

Houd thuis een wijnproeverij van Ultimo, 
ga Nijmeegse speciaalbiertjes proeven of ga 
kaasfonduen met kaas van de kaasboer.

Toch liever de deur uit? Schrijf je in voor een drive-
in dinner (nee, hier bedoelen we niet de McDrive 
mee) of walking dinner. Dit laatste kun je ook 
zelf organiseren door verschillende gangen bij 
verschillende restaurants af te halen. Ontdek de omgeving van Nijmegen op de fiets. Ga 

wielrennen op de Reichswaldroute, de  zevenheuvelenweg 
of ga mountainbiken in Heumensoord.

Laat je sportactiviteiten mede bepalen door het weer: 
ga in de winter schaatsen en in de zomer zwemmen 
(Wylerbergmeer, Berendonck).

Fitnessen kan vanuit je eigen woonkamer via de 
digitale ticketuren van het Radboudsportcentrum óf 
in de buitenlucht: in het Westerpark zijn verschillende 
fitnessoefeningen gerealiseerd. 

 kan vanuit je eigen woonkamer via de 
digitale ticketuren van het Radboudsportcentrum óf 
in de buitenlucht: in het Westerpark zijn verschillende 

. Ga 
wielrennen op de Reichswaldroute, de  zevenheuvelenweg 

het weer: 
ga in de winter schaatsen en in de zomer zwemmen 

Kom in beweging! Zo voorkom je de corona kilo’s door alle hiernaast genoemde ideeën. 

Sporten en bewegen

Daarnaast zijn er verschillende steden welke wandelroutes 
organiseren met spelletjes en vragen. 

Toch liever wandelen downtown Nijmegen? Maak een 
wandeling aan de hand van in Nijmegen gebrouwen 
speciaalbiertjes. Of ga op een vrije ochtend te voet op 
zoek naar een afhaalontbijtje of coffee to go en geniet 
hiervan in het park. 

De omgeving van Nijmegen is rijk aan mooie 
wandelroutes! Denk aan de N70 trial vanuit Berg en 
Dal, Heumensoord, Duivelsberg, St.Jansberg of de 
herdenkingsroute in Groesbeek. 

TIP: 
Luister tijdens het wandelen of 
hardlopen naar een spannend 
luisterboek via Storytell of Nex-
tory of een leuke podcast (aanra-
ders: man man man de podcast, 
de moord op patrick, de zelfspod-
cast, of Kussenpraat zie pagina 14) 

TIP: 

Heb je genoeg detectives gezien of 

gelezen? Los zelf een misdaad op 

via het gezelschapsspel Crimibox. 

In aansluiting daarop: schaf met je 

huisgenoten een spelletjeskast aan. 

De verzameling gezelschapsspellen 

is nooit te groot. 
Avondklok of niet: speel Net� ix/

Videoland/Disney+ uit! 

Organiseer een leuke online pubquiz 

of bingo voor je vrienden! Maak 

pakketjes met lekkere versnapering 

en speciaalbiertjes of wijntjes voor 

bij deze quiz. Lever deze van te voren 

corona proof voor de deur af. 

Voor elke student met voornamelijk 

digitaal onderwijs: kom onder de 

mensen door een bijbaantje in de 

zorg (doktersassistent, verzorgende, 

chau� eur, notulist bij MDO’s) 

Ga naar de Ooijpolder: extra leuk op 

skeelers. Of bekijk Nijmegen vanaf 

Veur Lent tijdens een picknick.

Vergeet ook niet:

Heb je genoeg detectives gezien of 

gelezen? Los zelf een misdaad op Organiseer een leuke online pubquiz 

Voor elke student met voornamelijk 
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Symptomen
Een besmetting met het westnijlvirus levert in 80% van de 

gevallen geen symptomen op, maar kan ernstige vormen 

aannemen. De eerste symptomen ontwikkelen zich tot 

14 dagen na de beet. Meestal is dit tussen de tweede 

dag en zesde dag. 20% van de besmette personen krijgt 

wel klachten, , die overigens vaak mild zijn en zullen 

herstellen. Echter is het wel zo dat de vermoeidheid en 

zwakte weken tot zelfs maanden kunnen aanhouden. Deze 

milde symptomen zijn onderdeel van de West-Nijlkoorts 

dat griepachtige symptomen veroorzaakt. De patiënt 

heeft last van hoge koorts, koude rillingen, overmatig 

zweten, vermoeidheid, pijn in gewrichten, gezwollen 

lymfeklieren en andere griep gerelateerde klachten. 

Daarmee maakt het zich moeilijk te onderscheiden van 

de ‘onschuldige’ en ‘gebruikelijke’ griep . Daarnaast kan 

het virus ook gastro-intestinale klachten zoals diarree, 

misselijkheid, braken en verlies van eetlust veroorzaken. 

Slechts bij minder dan een derde ontstaat ook ‘rash’. 

Progressie van Ziekte 
In 1% van de gevallen (dus de 20% die wel klachten krijgt) 

zal de ziekte zich uitbreiden naar het centrale zenuwstelsel. 

De kans op overlijden is dan 4% tot 14%. Patiënten met 

maligniteiten, diabetes en/of  ouder zijn dan 60 jaar lopen 

hoog risico dat de symptomen ernstiger verlopen. Hierbij 

kan de kans op overlijden oplopen tot 29%. Als het virus 

het centraal zenuwstelsel infi ltreert,  resulteert dat in 

een meningitis, encefalitis, meningo-encefalitis of  in een 

poliomyelitis syndroom. Symptomen die hierbij horen, zijn 

dus afhankelijk van de ontstekingslocatie. De meningitis 

zal gepaard gaan met koorts, hoofdpijn, stijve nek en 

pleocytose (toename van leukocyten in hersenvocht). 

Mocht het zich ontwikkelen tot een encefalitis dan zal het 

bewustzijn verminderd zijn en kunnen symptomen zoals 

spierzwakte en hyporefl exie zonder sensorische afwijkingen 

voorkomen. Zo’n ernstige infectie kan weken duren en kan 

in sommige gevallen leiden tot blijvende hersenschade.

Diagnostiek
Diagnosestelling van deze ziekte is vaak gebaseerd op 

het verhaal van de patiënt zoals reisplaatsen en data, 

maar dat geldt in de toekomst niet meer. Daarnaast is 

het goed door te vragen naar recente muggenbeten 

en of  er tekenen zijn van neurologische symptomen. 

In het lab is de ELISA-techniek (die immunoglobulinen 

detecteert) nodig als eerste screening naar het virus. 

Andere typische resultaten van een westnijlinfectie in 

het liquor zijn lymfocytische pleocytose, verhoogde 

proteïne niveau en de afwezigheid van erythrocyten. 

Behandeling 
Al heeft men het virus aangetoond, er is geen specifi eke 

behandeling beschikbaar. De meeste patiëntenzullen 

herstellen zonder behandeling. Eventueel worden 

pijnstillers ingenomen tegen de hoofdpijn. In de ernstige 

gevallen kunnen de patiënten ondersteund worden 

met infusen, pijnstillers en ademhalingsondersteuning. 

Op dit moment is meer niet mogelijk. 

De belangrijkste maatregel is het voorkomen om gestoken 

te worden door de mug. Vooral in de schemering zijn de 

muggen het actiefst. Draag bedekkende kleding en/of  

slaap onder een muskietennet en gebruik eventueel DEET. 
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Naast het maar al te bekende COVID-19 virus zijn er de afgelopen decennia nieuwe dier-
soorten en virussen naar ons kikkerlandje gekomen. Deze keer zullen wij meer uitleg geven 
over het ‘westnijlvirus’ dat in het najaar van 2020 bij een patiënt in Nijmegen is gevonden. 

Het westnijlvirus, dat de westnijlziekte veroorzaakte, wordt 

overgebracht door muggen die zelf  geïnfecteerd zijn ge-

raakt door zich te voeden met het bloed van besmette vo-

gels. De mug die zorgt voor deze overdracht is de ‘gewone’ 

steekmug. Het virus wordt tijdens het voeden overgedragen 

op vogels en zoogdieren, waaronder dus mensen. Als de 

persoon eenmaal besmet is, is hij/zij niet direct besmettelijk 

voor anderen, zie afbeelding 1. Maar er kan wel indirecte 

overdracht op anderen plaatsvinden via  bloedtransfusie 

en orgaantransplantaties. Hetgeen waarom bij de bloed-

bank wordt gevraagd in welke landen je bent geweest. 

Een andere mogelijkheid is de overdracht van moeder 

op kind via de placenta of   het geven van borstvoeding. Steeds meer muggen
Het aantal muggen neemt met de jaren toe, de meest 

aannemelijke oorzaak is de opwarming van de aarde. 

Door de hoge temperaturen vinden de DNA-replicaties in 

de muggeneieren op een hoger tempo plaats, waardoor 

de eieren sneller uitkomen. Hierdoor zijn er meer muggen 

beschikbaar  om te zorgen voor nieuwe eieren. Daarnaast   

kunnen de muggen langer overleven door de zachte 

zomers in Nederland. Nu steeds meer muggen in Nederland 

gelokaliseerd zijn, is het van nut om meer te weten over de 

ziektes die deze muggen kunnen overdragen. In afbeelding 

2 is te zien waar het westnijlvirus in Europa is aangetroffen.  

De Migratie Liefde 
      Van De Mug
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Over een jaar chirurgie in het Charing Cross Hospital 
en St. Mary’s Hospital in het bijzondere jaar 2020. 
Arts-onderzoeker Moniek Verstegen had na haar 

tropencoschappen nog steeds de wens om naar het buitenland 

te gaan. Moniek: “Ik wilde indien de mogelijkheid er was, voor 

langere tijd naar het buitenland. Dan krijg je de sfeer beter mee.” 

Als Frans van Workum, haar inmiddels verloofde, als fellow 

naar Londen kan vertrekken, besluit Moniek te solliciteren 

voor een ANIOS-plek aldaar. Die sollicitatie pakt goed uit, 

maar verloopt anders dan verwacht, vertelt Moniek lachend: 

“In Nederland gaat het tijdens sollicitatiegesprekken vaak om 

wie je bent en wat je motiveert. Nu kreeg ik allerlei casussen 

voorgelegd, daar had ik niet op gerekend!”

Engeland versus Nederland 
De Britse gezondheidszorg is voor iedereen vrij 

toegankelijk zonder zorgverzekering. “Een nadeel is 

dat mensen zich, gevoelsmatig, sneller op een SEH 

melden en er langere wachttijden ontstaan. Zo is de 

wachttijd voor het herstel van een buikwandbreuk gauw 

zes maanden tot een jaar.” Een andere mogelijkheid is 

de private sector. “Met voldoende centen laat je je op 

zaterdagmiddag opereren in een hippe privékliniek.”   

In verhouding tot Nijmegen komen er andere trauma’s 

voor in Londen. Zo zag Moniek veel steekverwondingen, 

voortkomend uit een hogere criminaliteit, maar minder 

verkeersongelukken. 

De opbouw van de studie geneeskunde en 

vervolgopleiding is redelijk vergelijkbaar. Echter 

heeft de Nederlandse opleiding meer aandacht voor 

patiëntcommunicatie en shared-decision making. 

Daarentegen vindt Moniek de Britten enorm beleefd. 

Moniek licht toe: “Ze vallen niemand in de reden en ze 

letten erg op de persoonlijke ruimte: handdoekje over 

patiënt en gordijnen dicht.” Een ander verschil is dat 

Nederlanders meer waarde hechten aan de werk-privé 

balans. “In Londen kun je op de 31ste het rooster voor 

de volgende maand krijgen.”
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Het Charing Cross vs St.Mary’s 
Het Charing Cross Hospital is vergelijkbaar met een 

groot perifeer ziekenhuis in Nederland, waar Moniek 

veel gastro-intestinale chirurgie ziet. Het St. Mary’s 

Hospital is een traumacentrum met traumahelikopter 

en vele multitrauma’s. Beide ziekenhuizen hanteren 

12-uursdiensten. “Bij dagdiensten neem je om 

07.30 uur de dienstpieper over, hoor je wat er aan 

patiënten ligt en dan zie je wat er verder die dag op 

je pad komt via de SEH of consultendienst.” Het is in 

Londen heel gebruikelijk dat indien je een patiënt 

opneemt vanaf de SEH, je met de patiënt mee gaat 

naar de OK. “Je hebt hierdoor als ANIOS veel meer 

operatietijd in vergelijking met Nederland! Toen er 

voldoende ANIOS waren kreeg ik zelfs een electieve 

OK-dag.”

2020
Binnen enkele maanden breekt de COVID-pandemie 

uit. De lockdown verandert het bruisende Londen in 

een stille stad. “Het was een soort apocalyps. Ik was 

op weg naar het werk vaak de enige op straat, waar 

normaal het drukke verkeer langs je heen raast.” 

Vanzelfsprekend verandert er veel binnen het 

ziekenhuis. “Het was heftig. Ik was net gewend 

aan mijn werkplek en toen moest ik op de COVID 

afdeling gaan werken, terwijl we er nog zo weinig 

van wisten.” Ook de sociale verwachtingen van een 

jaar buitenland dienen bijgesteld te worden. Engeland 

hanteert tijdens de pandemie zogenaamde ʻbubbels’, 

waarbij je met een vaste groep mensen een bubbel 

vormt. “Vrienden maken was verboden… En wij 

waren als twee Nederlanders niemands prioriteit om 

een bubbel mee te vormen.” Zodoende gaan Moniek 

en Frans met z’n tweeën de stad door. Waar mogelijk 

worden de Londense restaurants en cafés verkend. 

“En we hebben nog nooit zo veel gezelschapspellen 

gespeeld!”

“Vrienden maken was verboden… En wij waren 
als twee Nederlanders niemands prioriteit 

om een bubbel mee te vormen.”

Cettela Slootmans

Moniek Verstegen
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Hollandse griet in Londen
Moniek kan iedereen, mits je er voor open staat, een jaar 

in het buitenland aanraden. “Je moet uit je comfortzone, 

want alles is nieuw. De stad is nieuw voor jou en jij 

bent nieuw in de stad. Daar word je heel flexibel van.” 

Ook leer je een andere cultuur kennen. “We worden 

in Nederland anders opgevoed als dokter. Mensen 

in Londen dachten ʻWie is die Hollandse griet die zo 

maar alles vraagt?’ Het is namelijk een Nederlands 

cultuurding om als (co)assistent heel mondig te zijn. Als 

je in Londen aan de professor een vraag stelt, kan hij/

zij denken ʻtrek jij mij nu in twijfel?’.” Daarnaast spreek 

je een andere taal. “Communiceren was soms lastig. 

Er zijn veel Londenaren die matig Engels spreken of 

net als ik met een buitenlands accent Engels spreken, 

waardoor weleens een tolkentelefoon nodig was. Ook 

worden er veel afkortingen in spreektaal en statussen 

gebruikt.” 

Een toekomst in het buitenland?
Als ANIOS zijn er genoeg mogelijkheden om in 

het buitenland te werken. Mogelijkheden waarvan 

Moniek op voorhand niet wist dat ze bestonden. Al 

met al kijkt Moniek terug op een waardevolle ervaring. 

“Ik heb zo vaak buiten mijn comfortzone moeten 

stappen. Hierdoor heb ik enorm veel over mezelf 

geleerd. Corona was hierin een extra uitdaging.” 

Ondanks die extra uitdaging kon het jaar in Londen 

feestelijk worden afgesloten. “Toen ik zelfstandig mijn 

tweede appendectomie deed, werd ik gebeld dat ik 

aangenomen was voor de opleiding heelkunde. Toen 

voelde ik me heel erg trots!” 

Sinds haar terugkomst in Nederland volgt Moniek de 

opleiding heelkunde, waar ze zich de komende jaren 

op zal storten. Wellicht is er in de toekomst weer ruimte 

voor een buitenlandavontuur: “Als ik vakinhoudelijk 

wat kan leren, sluit ik dat zeker niet uit!”

“Wie is die Hollandse griet die zo maar alles vraagt?” 

VAN DE KO-RAADVOORZITTER

Alles is anders in deze tijd. De treinreis naar 

coschap; geen geprop en geduw meer om als eerste 

de trein in te kunnen. De mondkapjes; elke ochtend 

weer opnieuw dat mondkapje uit mijn jaszak. En 

zelfs mijn niet-draadloze Iphone oortjes geven 

irritaties die er voorheen nooit waren; gezien de 

draadjes altijd verstrikt raken in de touwtjes van het 

mondkapje (Ja, ik weet het, niet-draadloze oortjes 

zijn enorm ouderwets). En dan ook nog eerder 

opstaan, gezien ontbijten in de trein verleden tijd is 

met dat mondkapje voor mijn neus.   

Het frappante is ook nog, dat ik helemaal niet wilde 

beginnen over corona. Het woord wat we allemaal 

niet meer willen horen. En toch ben ik erover 

begonnen; hoe dan. Corona is het nieuwe weer 

geworden. Het geeft ons een gezamenlijk schuitje 

en breekt gemakkelijk het ijs. ‘Wat vind jij nou van de 

avondklok?’ begint het dan bij de ko�  eautomaat op 

coschap, terwijl ik nog half slapend van mijn eerste 

kopje ko�  e probeer te genieten. Waarop ik mezelf 

tot overmaat van ramp ook een veel te serieus 

antwoord hoor geven. Wat ik me afvraag; ‘Waar 

hadden we het pre-corona tijdperk over? Hadden 

we dan echt gesprekken bij de ko�  eautomaat over 

het weer?’ Blijkbaar. Wat verlang ik om terug te gaan 

naar die tijd. Minutenlang over de regen praten, 

die te pas en te onpas valt in Nederland. Ik mis 

zelfs de gesprekken over de extreem hete dagen. 

Over mensen die niet geslapen hebben, omdat ze 

vannacht zo lagen te zweten in bed. Daar zou ik 

gedurende mijn eerste kopje ko�  e van de dag over 

willen praten. Gewoon, heel eventjes, terug naar de 

tijd waarin het weer het gesprek van de dag was. Ik 

verheug me er nu al op.  

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 den Meene 

Website & PR

Vera Knigge 

Penningmeester & Cursussen
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Dewi Blom
Lisa van den 
Boogaard
Willianne Buit
Marloes van Dijk
Freke van den Ende
Floor Evers
Thijs van Galen
Mirthe Ghering
Claudia Hubers
Roel Janssen
Sam Janssen
Micaela Lugones
Manon Mak
Ee� e van Malde
Sieb Nuijens

Pim Porskamp
Dionne Rijnhout
Demi Ronner
Koen Schäperclaus
Bas Starremans
Bram Tjan
Sjoukje de Vries
Jorinde Westra
Jelle Zwart

januari 2021
Janneke Arkesteijn
Cleo Baars
Maaike de Boer
Stef Boerekamp
Leonie Buijsse
Romee Hendriks
Maud Jansen
Marin Kieft
Marijn Konings
Beau de Korte
Fayka Lenting

Romy van Lienden
Resa van Lith
Suzanne Luiken
Mina Mekhaiel
Glenn Netten
Ben Oomens
Thimos Politis
Imke Rasing
Eline van Ruitenbeek
Gijsbert Schuur
Gerianne Snel
Philippe Sprangers
Milou Stoots
Torn Strik
Stijn Talboom
Beaudine van der Valk
Guus Veldmate
Martijn de Vente
Britt Vermeulen
Jesse Westerhof

februari 2021
Nynke van der Gaast
Willanka Kapelle
Samir Amani
Sander Willems
Veranie Peters
Nathaniël Rasing
Muhlise Canatan
Simone Möhlmann
Dorothee Junker
Maartje van Bommel
Malou Bach
Enja van Schijndel
Lieke Verbruggen
Mozhda Said
Joris van der Hoeven
Nina de Baas
Carleen Adriaansens
Janneke 
Spiegelenberg
Tolunay Sancak

VACATURE V
O
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Wij zijn al weer druk 
bezig voor jullie met 
de volgende editie. 
Hierin interviewen 
we opleider Bas 
Bloem en de 
volgende co die in de 
voetsporen van haar 
ouders treedt.
Verder vertellen 
coschappers over 
‘die ene patënt’.

Heb jij ook een mooi, 
ontroerend of gek 
patiëntenverhaal? En 
wil je deze (anoniem) 
met Status Co delen? 
Mail ons!
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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


