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OVERTUIGD!

VERZEKERINGSARTS buiten het ziekenhuis

NO SPANG! in Suriname

COPORTRETTEN



Beste coassistenten van Nijmegen, 

Waar sommigen de afgelopen zomer 

hebben genoten van een lange vakantie, 

zullen de meesten van ons de dagen 

doorgebracht hebben op de faculteit of 

in een ziekenhuis. Hoe dan ook, ik hoop 

dat je een fijne zomer hebt gehad. 

In deze editie gaan we op zoek naar de 

ideeën achter keuzes die wij en onze 

patiënten of collega’s maken. Want 

kloppen onze ideeën daarover wel? 

Hoe correct is onze kennis over religie? 

In deze editie bespreken we fabels en 

vooroordelen en delen verschillende 

perspectieven met jullie. 

Na de goede ontvangst van de 

coportretten in de vorige editie, hebben 

we wederom twee coassistenten 

geportretteerd in het licht van het 

thema “overtuigd”. Daarnaast hebben 

we aandacht voor de tropenco’s: 

ons redactielid Carolien deelt haar 

ervaringen in Suriname en Esther 

schrijft over hoe men daar overtuigd is 

van de helende effecten van de natuur. 

Onze eigen overtuigingen zijn natuurlijk 

een samenspel van factoren. Waar 

we als kind veel meekrijgen van onze 

ouders, worden we later steeds meer 

gevormd door wat we meemaken en 

wie we tegenkomen. Als coassistenten 

komen we dagelijks met verschillende 

mensen in aanraking en krijg je een 

uniek kijkje in het leven van anderen, 

soms in hele ellendige periodes van hun 

leven. In onze opleiding hebben we veel 

aandacht voor de cognities, emoties, 

gedragingen en sociale aspecten van 

onze patiënten, echter vergeten we 

soms hoezeer zij ons beïnvloeden.  

Na deze editie neemt Esther afscheid 

van Status Co. Esther, bedankt voor het 

delen van je verhalen! In het komende 

half jaar zullen, net als Esther, meerdere 

redactieleden afstuderen en aan de 

slag gaan als arts. Met het vertrek 

van deze coassistenten komt er weer 

ruimte en vraag naar nieuwe Status Co 

redactieleden. Dus meld je gauw aan!

Laat ik zeggen dat ik er van overtuigd 

ben dat we ons in de toekomst – zowel 

professioneel als privé - in situaties 

zullen bevinden die onze gedachtes en 

perspectieven zullen beïnvloeden. En 

zodoende bewijzen dat overtuigingen 

niet zo statisch zijn als wij ons vaak 

inbeelden.  Ik wens jullie veel plezier bij 

het lezen van deze editie. 

Cettela Slootmans

Voorzitter Status Co

“Ik ben er nog steeds van overtuigd dat 

zoals ik het doe je het moet doen want 

anders zou ik het niet doen”. 

– Johan Cruijff

WOORD VAN DE VOORZITTER

Oproep:
Status Co is het tijdschrift voor én door coassistenten. Elk kwartaal ontvangen 
alle Nijmeegse coassistenten en aan de Radboud Universiteit geaffilieerde 
ziekenhuizen en specialisten het blad. 
Het komende half jaar zullen enkele van onze redactieleden afstuderen. Daarom 
zijn wij op zoek naar nieuwe coassistenten die ons tijdschrift komen versterken. 

Vind jij schrijven leuk? Of ben je benieuwd of schrijven iets voor jou is? 
Of wil jij je creativiteit kwijt in het vormgeven van een blad? Mail ons! 

Statusco.rha@radboudumc.nl 

- Eén keer per 6 weken samen overleggen en brainstormen voor de nieuwe editie.
- De mogelijkheid om je te verdiepen in (niet-)medische onderwerpen die jou 
interesseren 
- Elke 3 maanden bij alle coassistenten en ziekenhuizen een blad op de mat waar 
jij aan meegewerkt hebt! 

Vacature

Status Co zoekt een nieuwe penningmeester! 
Heb jij belangstelling? Stuur ons vrijblijvend een mail!

StatusCo.rha@radboudumc.nl
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PERSPECTIEFENQUETE

Y Diana Abrar

ENQUETEENQUETE

‘Realiseer je wel dat 
geloven dat er niets is, 

een minstens net zo sterke 
overtuiging is als wél 

geloven dat God bestaat’

Van de religieuze coassistenten is meer dan de helft (58%) 

religieus opgevoed en 63% zegt dat het geloof hen hoop geeft. 

Bij de vragen konden meerdere antwoorden gekozen worden. De opvallendste antwoorden staan met hun 

percentages hieronder vermeld en vormen samen dus geen 100%.

MEDISCHE BEHANDELINGEN EN GELOOF

2/3e van jullie vindt het lastig als medische behandelingen worden afgeslagen 

om religieuze overwegingen. Met name wanneer ouders voor hun kinderen deze 

beslissingen maken. 20% vindt dat iedereen het zelf moet weten.

Vaccinaties

Bijna alle (99%) ondervraagden gaan in de toekomst zijn/haar kinderen 

vaccineren volgens het RVP. 95% vindt niet-vaccineren slecht en 

gevaarlijk voor het kind en de omgeving. 

RELIGIE

65% van jullie geeft aan niet religieus te zijn, 

tegenover 17% wel. De rest gelooft wel dat er “iets” 

is, maar niet speci� ek in een georganiseerd geloof.

Bijna allemaal vinden zij steun in hun geloof bij de studie 

geneeskunde. Ze voelen dat er altijd iemand achter hen 

staat en dat er meer is dan het leven hier op aarde.

SPIRITUALITEIT MET DRUGS

60% zegt dat iedereen moet zelf weten wat diegene 

doet, 1/3e vindt het vaag gedoe. Een aantal vinden het 

gevaarlijk of een slecht excuus om drugs te nuttigen.

83% is voor sancties tegen antivaxers, zoals niet meer toegelaten worden op een 

kinderdagverblijf of minder kinderbijslag krijgen. 8% keurt dit af, iedereen heeft recht 

op deze faciliteiten/subsidies. Door sancties op te leggen wordt het kind gestraft. 

Voor deze editie zijn wij benieuwd naar hoe jullie in het leven staan. 
Hiervoor hebben we jullie verschillende dingen gevraagd over onder 

andere geloofsovertuigingen, vegetarisme/veganisme en anti-vax.
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COPORTRET
RELIGIE

Lydia van der Weij (23)
Cogroep 223

Wat biedt het christelijk ge-
loof jou? 
“Voor mij betekent mijn geloof 
iets dat je in je dagelijks leven 
meeneemt. Het is alsof je een 
relatie hebt met iemand, maar 
dan met God. Ik heb in mijn le-
ven best wat lastige periodes 
gehad. Wat ik daarin merkte is 
dat het me hoop gaf om te we-
ten dat er meer is. Dat er een 
God is die van je houdt en die 
uiteindelijk ook een plan heeft 
met jouw leven. In je eigen le-
ven doe je vaak dingen die niet 
goed zijn, maar die dingen zijn 
je vergeven doordat Jezus is 
gestorven met Pasen om onze 
zonde te vergeven. Daardoor 
kunnen wij naar de hemel.”

Hoe wordt dit zichtbaar in 
jouw dagelijks leven?
“Eigenlijk leef ik mijn leven net 
zoals anderen, maar dan samen 
met God. Vaak denken mensen 
dat dit met een hoop regels is, 
maar dat is niet zo. Er zijn richt-
lijnen in de Bijbel en als chris-
ten heb je Jezus als voorbeeld. 
Omdat ik in God geloof, wil ik 
steeds meer op Jezus lijken. 
Hierdoor ga je vanzelf dingen 

Lydia is actief bij verschillende christelijke 
studentenorganisaties. Aan Status Co wil ze 
graag vertellen over de verschillende ethische 
vragen die zij vaak als gelovig student krijgt, 
maar waar geen eenduidig ‘christelijk antwoord’ 
op te geven is. Een gesprek over hoe geloof een 
rol speelt in je leven als coassistent. 

anders doen. Ik probeer niet te 
vloeken of schelden, niet om-
dat het een regel is, maar om-
dat ik mensen daarmee kwets 
en iets slechts zeg over Jezus 
of God, van wie ik houd. Daar-
naast bid ik en ben ik lid van 
een christelijke studentenver-
eniging. Hierbij zijn mensen 
van verschillende christelijke 

en culturele achtergronden. Op 
je studie kom je weinig mensen 
tegen die geloven, bij de vereni-
ging kun je je vragen bespre-
ken. Het is leuk om samen van-

uit verschillende perspectieven 
naar dingen te kijken.”

Hoe heeft geloof invloed op 
jouw dokter-zijn? 
“Ik kijk graag naar het levens-
perspectief van de patiënt. Ik 
vind oncologie heel interes-
sant. Deze patiënten zijn vaak 
bezig met de invulling van hun 
leven en denken veel na over 
het leven en de dood. Ik vind 
het mooi om met die mensen te 
kijken hoe zij in het leven staan. 
Soms krijg je die vraag terug en 
dan praten we over mijn geloof. 
Maar ik wil zeker niemand mijn 
geloof opleggen. Iedereen moet 
zelf beslissen of hij/zij gelooft.”

Het ‘standaard’ onderwerp: 
ethische dilemma’s….
“Je komt als gelovige student 
op een andere manier in aan-
raking met ethische dilemma’s. 
Maar het is niet dat ik mensen 
niet zal helpen die anders den-
ken dan ik. Wat ik hoop in mijn 
hele leven is steeds meer op 
Jezus te gaan lijken, wat neer-
komt op: goed doen. 

Maar ik weet dat ik ook dingen 

“ Wat ik hoop in 
mijn hele leven 
is steeds meer 

op Jezus te gaan 
lijken, wat 

neerkomt op: 
goed doen. ” 

verkeerd doe. Dus ik weet niet 
of anderen kunnen zien dat 
mijn leven echt anders is dan 
het leven van niet-christenen. 
Verder denk ik dat ik over be-
paalde ethische dilemma’s vaak 
wat anders denk dan de mees-
te christenen. Ik ben vaak wat 
makkelijker.  

Christelijke geneeskundestu-
denten denken over bepaalde 
medisch ethische vraagstukken 
in het algemeen ‘losser’ dan 
andere christenen. De studie 
beïnvloedt je. Je ziet in welke 
situatie mensen zich bevinden 
wanneer deze vragen opko-
men. Echter is er veel verschil 
tussen christenen onderling, 
net als bij niet christenen. 
Waardoor het lastig is hier in 
het algemeen iets over te zeg-
gen.” 

Euthanasie...
“Ik wil huisarts worden. Eutha-
nasie is zeker wel bespreek-
baar, maar ik weet niet of ik het 
zelf uit zou willen voeren. Het 
zou veel christenen tegen de 
borst stuiten, je mag niet ingrij-
pen in leven dat God geeft. Zelf 

zie ik het grote lijden bij men-
sen met een euthanasievraag. 
Het is dan mooi dat je ze door 
middel van euthanasie kunt 

helpen. Wel denk ik dat er meer 
aan palliatieve zorg gedaan kan 
worden. In Engeland is daar 
veel aandacht voor en is de eu-
thanasievraag kleiner.” 

Abortus… 
“Tijdens mijn coschap gynae-
cologie vond ik het heftig om 
een zuigcurettage te zien. De 
handeling zelf wil ik niet uitvoe-
ren. Met name de termijn van 

22 weken vind ik lastig, ik zie 
daar een echt kind in. Maar in 
sommige situaties kan het niet 
anders of is het een hele pijn-
lijke situatie door bijvoorbeeld 
seksueel misbruik.”
  
Vaccineren…
“(Lacht) Dit is echt de nummer 
1-vraag die mensen mij stel-
len. Schrijf maar op dat al mijn 
christelijke vrienden en ik inge-
ent zijn!”

Hoe denk je over religie en 
ons onderwijs? 
“Er is heel weinig aandacht 
voor religie in ons onderwijs. 
De ethiekdiscussies ben ik soms 
moe, het wordt zo snel een wel-
les-nietes… Daarnaast wordt 
onze samenleving steeds mul-
ti-cultureler, waarbij er onder 
andere meer mensen met een 
islamitische achtergrond zullen 
zijn waar veel stereotyperin-
gen over bestaan. Weinig men-
sen weten waar religies voor 
staan en daar valt veel van te 
leren. Het is belangrijk om te 
weten waarom jij wel of niet in 
iets gelooft, wanneer je met an-
dersgelovigen in gesprek gaat.” 

“ Weinig mensen 
weten waar 

religies voor staan 
en daar valt 

veel van te leren.” 

Y Cettela Slootmans Lydia van der Weij
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NO SPANG! 
WELKOM IN SURINAME
Op grofweg 7500 kilometer afstand en een 9 uur durende vlucht vanuit Nederland 
ligt Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Gelukkig hoefde ik deze reis niet elke dag 
naar mijn coschap af te leggen, anders zou mijn buitenlandse avontuur wel heel zot 
worden! Nee, mijn afstanden waren gelukkig op de � ets of met de taxi goed te doen. 
Vanaf het roze huis op de Prinsessestraat heb ik in drie maanden tijd het land, de men-
sen en de medische wereld leren kennen. En dat allemaal lekker in het Nederlands!

Y                           Carolien Tolsma

COPORTRET
FILOSOFIE
Hanna van Dam (24), 
cogroep 207

Hoe ben je op het idee geko-
men om filosofie te gaan stu-
deren?
“Filosofie was altijd mijn twee-
de keus. Toen ik was toegela-
ten bij geneeskunde vond ik 
het toch ‘zonde’ om filosofie te 
gaan doen. Dat kon altijd nog. 
Daarnaast had ik meer filosofie 
bij geneeskunde verwacht, om-
dat geneeskunde op veel grens-
vlakken werkt. En dat viel dus 
tegen. Bij de bachelor volgde ik 
keuzevakken filosofie en ethiek 
en voorafgaand aan de master 
deed ik mijn onderzoekssta-
ge bij Medische Ethiek. Helaas 
verdween het tijdens de co-
schappen naar de achtergrond. 
Ik mis het nadenken en stil-
staan bij grote vragen die in de 
dagelijkse praktijk opkomen. Ik 
vroeg me af of ik als arts wil-
de werken of een andere kant 
op wilde. In Nijmegen heb je de 
mogelijkheid om geestelijk ver-
zorger te worden of filosofie 
van de levenswetenschappen 
te studeren. Geestelijke ver-
zorging is vrij specifiek. Ik ben 
juist op zoek naar uitdagingen 
in theorie en onderzoek, dus fi-
losofie.”

Hanna is bijna klaar met haar coschappen 
en wil aan de slag als basisarts. Toch gaat 
ze een ding anders doen dan de meesten 
onder ons: ze begint tevens aan een 
masteropleiding � loso� e.

Heeft filosofie invloed op 
jouw dokter-zijn?
“Ik merk dat ik breder kijk en 
dat mensen soms verrast zijn 
over de vragen die ik stel. Ik kijk 
anders naar hoe een ziekenhuis 
of huisarts functioneert. Filoso-
fie maakt mij kritischer. Soms 
denk ik ‘ergens klopt hier iets 

niet’, maar dan kan ik de vinger 
er niet op leggen. Ik hoop dat ik 
door de studie filosofie handva-
ten krijg, om dat soort situaties 
makkelijker onder woorden te 
brengen.”

Hoe zie je jouw toekomst als 
arts?
“Ziekenhuizen ervaar ik als su-
per competitief. Dat houdt mij 

tegen en doet me een stapje te-
rug zetten om te beschouwen. 
Als huisarts heb je interessante, 
maar korte gesprekken. Bij be-
drijfsgeneeskunde heb je meer 
tijd, maar over kortere peri-
ode. Ik ga mijn keuzecoschap 
bij een huisarts in Schotland 
doen. Daar is geen bedrijfsarts, 
daar gaan mensen naar een 
huisarts. Ik ben benieuwd wat 
ik daarvan ga vinden. Interes-
sant: in Frankrijk zijn bedrijven 
juist verplicht een deel van het 
budget aan de bedrijfsarts uit 
te geven. Bij grote bedrijven is 
er zodoende veel mogelijk aan 
preventie en kwaliteit. Maar 
Fransen worden er niet voor 
opgeleid, dus vertrekken veel 
Nederlanders (Nederlandse be-
drijfsartsen, red.)naar Frank-
rijk. De toekomst ligt dus nog 
open. Geneeskunde voelt soms 
als een tunnel zonder zijgan-
gen, maar als je goed kijkt, is er 
meer mogelijk dan je denkt.”

Filosofie van de levensweten-
schappen is een 2-jarige mas-
teropleiding aan de Radboud 
Universiteit 

“ Ik mis het 
nadenken en 

stilstaan bij grote 
vragen die in de 

dagelijkse praktijk 
opkomen. ” 

Y Cettela Slootmans Alie Hoogenboom
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EEN DUIK IN EEN NIEUWE (MEDISCHE) CULTUUR

Ons avontuur begon bij de huisarts. De casuïstiek 

was niet om over naar huis te schrijven, maar 

desondanks is er toch aardig wat inkt doorheen 

gegaan; verwijsbrieven, recepten, labaanvragen en 

aanvullend onderzoek wordt allemaal nog op papier 

aangevraagd. 

De tijd bij de huisarts was vooral door de assistentes 

en de artsen erg leuk. Elke dag 

nam iemand wel iets 

lekkers te eten mee 

en werd er samen 

geluncht en gekletst. 

Wij moesten vooral 

ook proeven en 

lokale “lekkernijen” 

proberen. Zo was er 

een dag dat 

we Soato 

(soep) hebben gegeten met een 

kippenpoot en kippennek (zie foto 

links). Verder werd veel gelachen 

om het feit dat ik als een hond 

met z’n tong uit mijn mond aan 

het hijgen was nadat ik een beetje 

‘milde’ peper door mijn eten had 

gedaan. 

NO SPANG

Het meest wennen was nog wel 

het tempo waarin het leven in 

Suriname z’n gangetje gaat. De 

mensen maken zich weinig druk 

“no spang” en zitten bijvoorbeeld 

gerust de halve dag in de wachtkamer 

bij de dokter te wachten op hun beurt. Een telefonische 

afspraak maken? Alleen bij hoge uitzondering. Precies 

op de afgesproken tijd beginnen? Ach, kwartiertje 

later maakt ook niet zoveel uit. Uiteindelijk sloop de 

“no spang” mentaliteit ook langzaam in mijn Westerse 

breintje. Vooral met behulp van het beste stukje 

meubilair dat iemand ooit uitgevonden heeft: de 

hangmat! 

DE SURINAAMSE SPRAAKVERWARRING.

Ondanks dat je gewoon Nederlands kun blijven 

spreken tijdens je coschap is het niet altijd even 

makkelijk. 

Zo bleek op de 

SEH. Ik meende inmiddels best wel vloeiend geworden 

te zijn in het stukje medisch Surinaams, maar ik schrok 

erg toen een assistent van de SEH een gedraineerd 

abces “dicht” wilde maken. Alle alarmbellen in mijn 

hoofd gingen af. Toen ik ernaar vroeg moest de 

assistent lachen: “Oh ja, jullie noemen dat anders, ik 

bedoel dat we het gaan verbinden.” 

DE HEUPJES LOS

Meteen de eerste week gingen 

we los bij de lokale dansschool. 

En met los, bedoel ik ook écht 

los. De dansleraar heeft energie 

voor honderd en meteen na een 

hilarische warming-up stonden 

we ondanks de airco al te zweten. 

Mocht je dansen niet helemaal je 

forte zijn, dan zou ik alleen al om 

het enthousiasme en de humor 

van de leraar gaan. Naast dat 

hij van ons heuse salsa dansers 

heeft gemaakt, heeft hij ons 

ontzettend moeten laten lachen om 

alle voorbeelden van hoe het niet moet, innuendo’s en 

zelfbedachte namen van dancemoves. 

JA. OF TOCH NEE?

Bij de dermatologische dienst waren er naast de al-

ledaagse eczeempjes ook wat exotischere ziektebeel-

den. Grote kans dat je er een Leishmania tegenkomt 

of, als je bij de venerologie meel-

oopt, dat je een druiper of syfilis 

tegenkomt. Naast veel te leren 

over SOA’s, leerde ik ook dat een 

“Ja” of “Nee”, niet altijd ja of nee 

betekent, waardoor een consult 

al snel er zo uit kwam te zien:

V: “Heb je vaste partner?”

A: “Jawel”

V: “Heb je daarnaast nog een 

andere partner?”

A: “Nee”

V: “Ook niet één keer omgang 

met iemand anders?”

A: “...er was misschien wel een 

keertje…”

V: “Gebruik je condoom?”

A: “Jawel”

V: “Altijd?”

A: “Jawel…maar toen was het gescheurd.”

Ondertussen wist je al van de uitstrijk dat de patiënt 

inderdaad een SOA had opgelopen, dus ergens tijdens 

het vragenvuur moest een “Ja” toch een “Nee” zijn ge-

weest of andersom. 

DE NACHTZUSTER VAN PARAMARIBO

Een van de meest bijzondere ontmoetingen tijdens 

het coschap was met een van de HIV-counselors bij 

de dermatologische dienst. Bijna oud genoeg om met 

pensioen te mogen, tussen elke paar cliënten door 

naar buiten stappend om een sigaret te roken en 

met zwaar geblondeerd, ingevlochten 

kroeshaar. Dat was niet waarom 

ze zoveel indruk maakte; ze 

straalde een passie en ener-

gie voor haar werk uit die een 

blinde zelfs nog zou kunnen 

zien. Een intrigerend verhaal 

heeft haar gebracht naar haar 

huidige plek; tijdens de jaren 

‘80-’90 toen HIV een wereld-

wijde crisis begon te worden, heeft ze zich als pros-

tituee voorgedaan om zo een voorlichting binnen te 

komen. Men had haar echter al snel door en uiteinde-

lijk werden de rollen omgedraaid en werd zij degene 

die voorlichting gaf. Daar bleef 

het niet bij; een reis naar Afri-

ka om de aanpak van HIV-pre-

ventie en behandeling aldaar te 

ervaren (ze kwam thuis met een 

halve koffer vol condooms om in 

Suriname uit te delen), ’s nachts 

de straten op om condooms uit 

te delen en een eeuwige dank-

baarheid van de dames van de 

nacht voor het feit dat zij hen als 

mensen behandelt zijn nog maar 

het tipje van de sluier. Ze kwam 

uiteindelijk ook op nationale TV 

in een item genaamd “De nacht-

zuster van Paramaribo”. 

COSCHAP IN HET PARADIJS

Als kers op de taart gingen we nog een week op me-

dische zending naar Djoemoe in het binnenland. Vier 

uur rijden en vijf uur va-

ren later kwamen 

we op een stuk-

je paradijs op 

aarde; een 

w a t e r v a l 

die trapsge-

wijs de hele 

breedte van 

de rivier-

tak bestreek, 

verse mango’s 

van de bomen 

voor ons huis, de 

jungle in onze ach-

tertuin en binnen loopafstand de Ananasberg. 

Uiteindelijk kan ik alleen maar aanraden om 

een keertje het buitenland te bezoeken en 

de medische wereld in een ander land te le-

ren kennen. Ik ben een enorme ervaring en 

een sloot aan grappige verhalen rijker.

MEDISCH SURINAAMS 
WOORDENBOEK 

Sali = Hb
Afgaan = ontlasting
Bush yaws = 
Leishmania 
Tabletten drinken = medicatie 
slikken
Omgang = seks
Binnenkoorts en/of lichaam-
spijnen = algehele malaise
Periode = menstruatie

ABSOLUTE DO’S IN 
SURINAME 

• Neem danslessen!
• Vind de lekkerste roti van Para-
maribo
• Ga op zoveel mogelijk tripjes: 
Bigi Pan, zeeschildpadden kijken 
en de jungle in zijn aanraders!
• Koop een hangmat; je beste 
mattie op luie dagen en tijdens 
tripjes
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Religies gaan gepaard met 

uiteenlopende opvattingen over de 

wereld om ons heen, variërend van 

hoe iemand gekleed dient te gaan 

tot fundamentele beslissingen over 

ziekte en gezondheid. Eén van de 

bekendste voorbeelden hiervan is 

waarschijnlijk wel de weigering van 

bloeddonaties door Jehova’s Getuigen, 

wat bij nagenoeg alle artsen recht 

tegen hun wens om iemand de juiste 

zorg te bieden ingaat. Gelukkig staat 

de ontwikkeling van de geneeskunde 

nooit stil en zijn er inmiddels 

een paar goede alternatieven 

voor bloeddonatie ontwikkeld.

SAVE YOURSELF
EEN BLOEDDONATIE VAN EIGEN BODEMFIRST THINGS FIRST

Waarom accepteren Jehova’s Getuigen eigenlijk 

geen bloedtransfusies? De uitleg hiervoor luidt als 

volgt: “Dit is eerder een religieuze dan een medi-

sche kwestie. Zowel in het Oude als in het Nieuwe 

Testament staat het gebod dat we ons moeten ont-

houden van bloed (Genesis 9:4; Leviticus 17:10;Deu-

teronomium 12:23; Handelingen 15:28, 29). Daarbij 

komt dat bloed in Gods ogen leven vertegenwoor-

digt (Leviticus 17:14). Uit gehoorzaamheid aan God 

en uit respect voor hem als de Levengever nemen 

we dus geen bloedtransfusies.” 

CELL SAVER

Een relatief nieuwe techniek is de Cell Saver, een ap-

paraat waarmee autologe bloedtransfusie mogelijk 

gemaakt wordt. Het wordt ingezet tijdens operaties 

waarbij de verwachting is dat er veel bloedverlies 

zal optreden. Het verloren bloed wordt opgevangen 

gedurende de operatie, waarna het verwerkt wordt 

in de Cell Saver. 

Wanneer het bloed in de Cell Saver aankomt, wordt 

het eerst gewassen. Dat houdt in dat bepaalde 

stoff en die onnodig of zelfs schadelijk zijn voor de 

patiënt, eruit ge� lterd worden. Deze stoff en zijn 

bijvoorbeeld cytokinen of geactiveerde stollingsfac-

toren. Ze worden wegge� lterd, omdat ze een na-

delige reactie bij de patiënt kunnen opleveren, bij-

voorbeeld het ontwikkelen van koorts bij re-infusie. 

De Cell Saver zorgt er daarnaast voor dat het bloed 

geconcentreerd wordt. Trombocyten en plasma 

worden uit het bloed gehaald, zodat alleen de ery-

throcyten over blijven. Uiteindelijk is het product 

ongeveer anderhalf keer geconcentreerder dan 

normaal bloed. Daardoor is een kleinere hoeveel-

heid nodig dan bij een bloeddonatie. 

Niet alleen bloed dat tijdens de operatie opgevan-

gen wordt kan worden gebruikt, ook na de operatie 

kan drainagevocht uit de operatiewond gebruikt 

worden in de Cell Saver. 

EPO

Een wat oudere en bekendere techniek is de toe-

diening van erytropoëtine (epo). Epo wordt in de 

sportwereld, met name het wielrennen, veelvuldig 

als doping gebruikt. Het hormoon aangemaakt in de 

nieren zorgt ervoor dat het lichaam meer erythro-

cyten aanmaakt en is daarom in bepaalde gevallen  

geschikt als alternatief voor een bloedtransfusie. 

Voor de start van een grote operatie kan gestart 

worden met de toediening van epo. Dit wordt alleen 

gedaan wanneer de Hb-waarde dan onder 8.2 ligt. 

Een aantal behandelingen met epo kunnen het Hb 

met ongeveer 1.5 punt verhogen, zodat de waarde 

vóór de operatie zo optimaal mogelijk is. 

De behandeling met epo is niet geheel risicoloos, 

doordat een verhoging van het Hb er ook voor zorgt 

dat het bloed dikker wordt. Dat verhoogt de kans op 

trombose en infarcten, met alle mogelijke gevolgen 

van dien. Van belang is dan ook om de Hb-waardes 

gedurende de behandeling met epo goed in de ga-

ten te blijven houden, en niet door te behandelen bij 

een waarde van boven de 9.

VOORDELEN

De grote voordelen van deze technieken zijn dat er 

minder bloeddonoren nodig zijn en dat er minder 

kans is op schadelijke reacties op lichaamsvreemd 

materiaal. Voor Jehova’s Getuigen zijn deze tech-

nieken een grote uitkomst, voor hen is het nu im-

mers mogelijk om wel de benodigde bloedproduc-

ten (tot op zekere hoogte) te krijgen, zonder hun 

geloofsovertuigingen los te laten.  

Y Verin Boerrigter

Google
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PROS

• Bescherming tegen ernstige complicaties en mor-

taliteit

• Uitroeien infectieziekten

• Bevorderen van groepsimmuniteit. Ongevaccineer-

de jonge en kwetsbare kinderen en volwassenen 

die om gezondheidsredenen niet kunnen worden 

ingeënt, zijn daardoor ook beschermd.

CONS

• Vanuit christelijke geloofsovertuiging: bescher-

ming door vaccinatie maak je minder afhankelijk 

van God. Als God je een ziekte zendt, heeft Hij daar 

een bedoeling mee. Deze kwetsbaarheid moet je als 

iets positiefs zien en houdt je als mens klein. 

• De antroposofen zien het doormaken van kinder-

ziekten als een essentiële stap in de ontwikkeling 

van een kind, mits de kinderziekte niet een te groot 

risico vormt.

• Niet alle bijwerkingen en (lange termijn) risico’s 

van vaccinatie zijn bekend.

VOLKSKRANT
De Volkskrant somde in “Vijf horrorverhalen over vac-
cins tegen het licht - en ontkracht” 5 ‘mythes’ rondom 
vaccineren op vergezeld van hun tegenargumenten cq. 
hun ontkrachting.8

1. het natuurlijke (aangeboren) immuunsysteem be-
schermt beter, dan het kunstmatige (gevaccineerde) im-
muunstysteem.
Mensen die zijn geïmmuniseerd hebben andere antistof-
fen in het bloed dan wie een ziekte heeft doorgemaakt. 
Echter, het vaccin tegen tetanus beschermt efficiënter 
tegen de bacterie dan de ziekte zelf.

2. “Vaccineren, waarom zou je? Infectieziektes zoals ma-
zelen, difterie, kinkhoest en tetanus waren al bijna weg, 
toen vanaf de jaren vijftig de vaccinatieprogramma’s op-
kwamen. Zonder vaccinaties zouden ze ook wel zijn ver-
dwenen.”
Betere hygiëne, zorg en nieuwe medicijnen dragen 
hieraan ook bij, maar vaccins hebben wel degelijk iets 
toegevoegd: uit onderzoek hiernaar valt op dat de sterf-
te aan een ziekte steeds wegviel na introductie van het 
betreffende vaccin: difterie in 1953, tetanus en kink-
hoest in 1954, polio in 1957, rode hond en bof in 1987.

3. “Ze doden jaarlijks 5 tot 10 kinderen.”
Kortgezegd: onjuist.
Er zijn geen sterfgevallen bekend, veroorzaakt door 
vaccins.

4. “Ze maken (chronisch) ziek.”
Kortgezegd: dit lijkt te kloppen in sommige gevallen, 
maar de kans hierop blijft enorm klein. Bijvoorbeeld: 
van de 30 miljoen Europeanen die de griepprik (Pan-
demrix) kregen in 2009, kregen er ‘slechts’ 1300 nar-
colepsie - enkele honderden meer, dan voorkomt in de 
algemene bevolking.

5. “Ze zitten vol giftige hulpstoff en, zoals aluminium.”
Een baby krijgt in zijn eerste halfjaar 3,4 milligram alu-
minium binnen door vaccins. Per dag krijgen we gem. 
5 tot 10 milligram aluminium binnen via groente, fruit, 
vlees, drinkwater en zelfs de lucht. Dat aluminium bij 
zou dragen aan de ontwikkeling van de ziekte van Al-
zheimer is inmiddels achterhaald. 

TOT SLOT
Een mogelijke oplossing? Volgens 
het NTvG een verhalend weerwoord. 
“Want veel meer dan het oplepelen 
van feitelijke informatie, raakt een 
goed verhaal ons in het hart. Met 
een verhaal treden we de wereld bin-
nen van degene die het vertelt. Dat 
overtuigt meer dan angstaanjagende 
feiten en droge cijfers en past bij het 
gevoelsmatige aspect van vertrou-
wen. Een persoonlijk verhaal dat in 
de ik-vorm is geschreven laat ons 
bovendien op een levendige manier 
kennismaken met de overwegingen 
en de opvattingen van de verteller. 
Dit vergroot onze kennis en ons be-
grip en laat zien dat anderen vanuit 
hun kwetsbare en afhankelijke po-
sitie toch vertrouwen hebben in het 
vaccinatieprogramma. Tot slot helpen 
verhalen om ons eigen leven vorm te 
geven en om onze eigen keuzes te 
maken. Dat doen we liever vrijwillig 
dan vanuit een verplichting.”

VACCINATIEPROGRAMMA
In Nederland worden gratis 
vaccinaties aangeboden 
die beschermen tegen de 
volgende infectieziekten. 

1. Difterie 
2. Kinkhoest 
3. Tetanus
4. Polio
5. Haemophilus in� uenzae 

type B (Hib)-ziekten 
(2003)

6. Hepatitis B (2011)
7. Pneumokokkenziekte 

(sepsis, pneumonie, me-
ningitis en doofheid)

8. Bof
9. Mazelen
10. Rodehond
11. Meningokokkenziekte 

(typen A, C, W en Y)
12. HPV (vrouw)

ACTUALITEIT
De BMR-vaccinatiegraad ligt sinds 
2013 onder deze 95 procentsnorm 
en daalt sindsdien.4 Van het aantal 
zuigelingen (2-jarigen) geboren in 
2016 is 92,9 procent BMR-gevac-
cineerd. 
De belangrijkste weigeraars zijn 
bevindelijk gereformeerd, antro-
posofisch ingesteld of ‘kritisch 
over prikken’.5

Gezien de meeste uitbraken zich 
voordoen in de bijbelgordel, lijkt 
het aannemelijk, dat bevindelijk 
gereformeerden hier het grootste 
aandeel in hebben. Echter, van 
alle vaccinatieweigeraars doet 
‘slechts’ 20 procent dit vanuit 
godsdienstige overwegingen. De 
overige 80 procent woont ver-
spreid over heel Nederland en 
lijkt meer te profiteren van groep-
simmuniteit.

Vaccineren...
van deze tijd?

Rationale, 
pros en cons

Een vaccin is een middel dat bij een persoon (of dier) een immuunrespons opwekt 
zonder hem ziek te maken. Hierdoor is de gevaccineerde beter bestand tegen de 
ziekteverwekker. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is hier-
voor verantwoordelijk en begon in 1953 met het vaccin tegen difterie. lname is niet 
verplicht, in tegenstelling tot andere landen waaronder Frankijk, Italië en België. 
“Om de volledige populatie te beschermen, hoeven niet alle individuen gevaccineerd 
te zijn. Vanaf een bepaalde vaccinatiegraad kan een ziekteverwekker zich niet ge-
makkelijk vanuit een besmettingsbron verspreiden in een populatie.”  Voor mazelen 
is dit volgens de WHO 95 procent.

YNikolaj Baranov Freepik
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GEESTELIJK VERZORGER; 
EEN (BELANGRIJK) VAK APART

LATE ROEPING
Thomas van Heerde merkte tijdens 
zijn eerdere werk als docent in het 
voortgezet speciaal onderwijs dat 
hij een andere kant op wilde en be-
sloot dominee te worden. Echter, 
tijdens de studie theologie merk-
te hij dat dit vak toch niet bij hem 
paste omdat hij niet namens één 
specifieke kerkelijke stroming wilde 
en kon spreken; het voelde als een 
keurslijf. Meer dan een decennium 
later kwam hij via de studie Bijbel-
wetenschappen in contact met het 
vak van Geestelijk Verzorger, wat 
een perfecte match bleek. ‘Het een-
op-een contact met een patiënt in 
gesprek gaan over het geloof, over 
wat hem/haar bezig houdt in de pe-
riode van ziek zijn en een luisterend 
oor bieden, dat past bij mij.’

Een geestelijk verzorger is een dominee of pastoor die pas bij de patiënt wordt 
geroepen als deze komt te overlijden en de gesprekken met patiënten moeten 
altijd over het geloof gaan; zomaar een aantal vooroordelen die nog steeds 
aan het vak van geestelijk verzorger kleven. Zonde, vindt geestelijk verzorger     
Thomas van Heerde van het Radboudumc. Reden genoeg voor een interview 
over de taken, geschiedenis en het belang van een geestelijk verzorger.

FEITEN EN CIJFERS 
-Het Radboudumc beschikt over 
zeven geestelijk verzorgers
-Iedere dag heeft iemand bereik-
baarheidsdienst; er is 24/7 iemand 
beschikbaar
-De opleiding tot geestelijk verzor-
ger is een universitaire master van 
één jaar, na een gerelateerde ba-
cheloropleiding op hbo- of univer-
sitair niveau
-Geestelijk verzorgers werken in 
o.a. in ziekenhuizen, verzorgings-
tehuizen, gevangenissen, 
tbs-klinieken en bij defensie

‘TEVOORSCHIJN LUISTEREN’

Het werk van een geestelijk verzorger is in de loop van de tijd 

veel veranderd. Waar vroeger op verzoek van patiënt de pas-

toor, dominee of imam werd gebeld om langs te komen; is de 

huidige geestelijk verzorger er voor iedere patiënt. ‘Iedereen 

bediende zijn eigen kudde, terwijl de geestelijk verzorger van 

nu niet meer categoriaal, maar territoriaal werkt.’ Iedere gees-

telijk verzorger in het Radboudumc heeft een aantal afdelingen 

onder zijn/haar hoede om geestelijke zorg te verlenen. Daarbij 

hoeven niet alle gesprekken over het geloof te gaan; de geeste-

lijk verzorger is er ook voor patiënten die behoefte hebben aan 

een goed gesprek, waarbij ‘de puzzel van het leven’ door de 

war is geschopt door een diagnose of periode van ziekte. Een 

collega van Thomas omschrijft het als: ‘tevoorschijn luisteren’, 

de geestelijk verzorger heeft geen pasklare antwoorden, maar 

komt met een lege agenda bij de patiënt om te helpen, te 

luisteren en de gedachten te ordenen. 

Er is een onderscheid tussen geestelijk verzorgers met- en 

zonder zending vanuit een religieuze instelling. In het verleden 

was iedere geestelijk verzorger specifiek gebonden aan een re-

ligieuze instelling, maar dat is tegenwoordig niet meer het ge-

val. Er is volwaardige sector van geestelijk verzorgers die zich 

niet aan een religieuze instelling willen binden, maar vanuit 

hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond zorg verlenen.

ONDERWIJS, ONDERZOEK EN PATIËNTENZORG 

De hoofdtaken van een geestelijk verzorger bestaan 

uit de pijlers onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. 

Een voorbeeld van onderwijs is het ‘student meets pa-

tiënt’ project wat in het nieuwe curriculum een onder-

wijsonderdeel is voor coassistenten. Het geeft coassis-

tenten de kans om in gesprek te gaan met zowel de 

geestelijk verzorger als de patiënt, wat voor de beeld-

vorming rondom het werk van een geestelijk verzor-

ger erg positief is. Daarnaast is er een onderwijscen-

trum voor externe geestelijk verzorgers en worden 

er klinische lessen gegeven op de verschillende afde-

lingen. Ook wordt er onderzoek gedaan, bijvoorbeeld 

naar de taligheid van patiënten en de invloed hiervan 

op goede geestelijk zorg. 

GEESTELIJKE ZORG OP MAAT

Hoewel Thomas in principe alle patiënten van zijn 

afdelingen bijstaat, schroomt hij niet om collega’s in 

te schakelen als blijkt dat een patiënt met een andere 

religieuze achtergrond vragen heeft. Iedere geestelijk 

verzorger heeft zijn/haar levensbeschouwelijke ach-

tergrond, in het geval van Thomas protestants-chris-

telijk. Daarnaast beschikt het Radboudumc ook over 

een islamitisch zorgconsulent, die voornamelijk isla-

mitische patiënten bijstaat. Zij kan ook in veel situaties 

een culturele brug vormen tussen zorgverlener en 

patiënt.

Naast de gesprekken aan het bed met de patiënt, voert 

de geestelijk verzorger ook familiegesprekken. Ook 

worden er rituelen van afscheid en bediening van 

doop of ziekenzalving uitgevoerd en is er in het week-

end een oecumenische viering. Sinds kort is het con-

cept ‘Zin in zondag’ opgestart, waarbij patiënten actief 

uitgenodigd worden voor een viering zonder religieus 

aspect, waarbij gedichten, liederen en symbolen wor-

den gebruikt.

DRIE VRAGEN OM MEE TE NEMEN NAAR JE VOL-

GENDE COSCHAP

Mocht je bij het volgende coschap twijfelen of er een 

plaats is voor een geestelijk verzorger bij een patiënt, 

zijn er een drietal vragen die je hierbij kunnen helpen:

‘Wat doet het met u, dat u hier ligt?’ ‘Heeft u voldoen-

de steun vanuit uw omgeving?’ en ‘Zou u eens met ie-

mand willen praten?’. 

Y Anna de Ruiter Twins� sch 

                Radboudumc
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HIBISCUS
De hibiscusplant wordt in Surina-
me ook wel Sjoeroe genoemd. De 
rode kelkvormige bloem van de 
plant wordt in de vorm van thee 
gebruikt voor medicinale doelein-
den. De rode kleur van de bloem 
wordt veroorzaakt door anthoc-
yaan, een kleurstof in de vacuole 
van de plant. Anthocyaan is een 
natuurlijke ACE-remmer en daar-
mee de werkzame stof voor de 
behandeling van hypertensie. De 
thee zou mogelijk oestrogeen en 
testosteron bevatten. Het is daar-
naast afgeraden de thee te drinken 
tijdens de zwangerschap, borst-
voeding of hormoonkuur.  

ZUURZAK
Annona Muricata, ofwel zuurzak, 
is een vrucht die tot 6kg zwaar 
kan worden. De vrucht groeit aan 
bomen in tropische gebieden, oor-
spronkelijk in Midden-Amerika en 
de Caraïbische eilanden. Naast dat 
zuurzak zou werken tegen hyper-
tensie, zou het ook een medicinale 
werking hebben tegen kanker, de 
ziekte van Parkinson, oogziekten, 
diabetes mellitus en vele andere. 
De precieze werking is niet be-
kend. De vrucht kan gegeten wor-
den, gedronken als thee of in een 
zakje pulp gekocht worden. Eén 
kopje zuurzakpulp bevat 30gram 
suiker, consumeer dus met mate! 

EVIDENCE BASED MEDICINE
Wetenschappelijk onderzoek is 
de leidraad als het gaat om be-
handeling binnen de Nederlandse 
geneeskunde. Zo ook voor hyper-
tensie. Volgens de EBM-richtlijnen 
is de eerste stap in de behandeling 
van hoge bloeddruk leefstijlad-
vies. Indien dit onvoldoende eff ect 
heeft, wordt gestart met medi-
catie. De arts heeft keuze uit vier 
verschillende groepen middelen: 
ACE-remmers, bètablokkers, cal-
ciumantagonisten en diuretica. In 
Suriname hebben de artsen deze 
medicijnen ook in hun arsenaal, 
maar wordt ook vaker gekeken 
naar natuurgeneeskundige midde-
len. Zo is het niet gek om adviezen 
aan de patiënt mee te geven om 
hibiscus, zuurzak of pommisitair 
te gebruiken. Menig Nederlands 
arts zal nooit van deze middelen 
gehoord hebben.

Hypertensie wordt gezien als een sluipmoordenaar binnen de geneeskunde. 
Zonder dat de patiënt het merkt ontstaat er schade aan hart- en bloedvaten. 
Volgens de meest recente cijfers heeft 31,4% van de Nederlandse bevolking 
tussen de 30 en 70 jaar hypertensie; een groot probleem dat we in Nederland 
met leefstijl en medicatie proberen aan te pakken. In andere landen, zoals Suri-
name, grijpen mensen wel eens naar middeltjes uit “Gods apotheek”: de natuur. 
Een aantal van deze natuurlijke producten die zouden helpen tegen hypertensie, 
hebben wij op een rijtje gezet. 

POMMISITAIR
De pommisitair is net als de zuur-
zak een vrucht die aan bomen 
groeit. De pommisitair vindt zijn 
oorsprong in Suriname en staat 
bekend om zijn stekelige pit. Enige 
voorzichtigheid is dus geboden bij 
het eten van de vrucht. Ook hier 
zijn er verschillende vormen van 
het middel beschikbaar. Naast de 
vrucht is er bijvoorbeeld ook een 
chutney verkrijgbaar. De mogelij-
ke werkzaamheid zou uit gaan van 
de � avonoïden in de plant, een an-
tioxidant dat de bloedvaten moet 
beschermen. 

NATUURGENEESKUNDE
Deze “pillen uit de natuur” lijken 
dus een gunstig eff ect te hebben op 
de bloeddruk. Echter is er geen en-
kel wetenschappelijk bewijs dat dit 
ook daadwerkelijk zo is. Voor hen 
die niet geloven in medicatie maar 
wel vertrouwen hebben in natuur-
lijke middelen zou het adviseren 
dus mogelijk de moeite waard kun-
nen zijn. Binnen de natuurgenees-
kunde zijn er nog veel meer mid-
delen dan de bovenstaande drie 
tegen hypertensie. Iets om in ge-
dachten te houden als alternatieve 
geneeskunde.  

AN 
APPLE 
A DAY 
KEEPS 
THE 
DOCTOR 
AWAY

Y Esther Oude  Engberink Boudhayan Bardhan, Google
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Vertel eens over het specialisme? 

Het mooiste aan het vak van verzekeringsarts is het 

gesprek met cliënten en uitvogelen waar mensen te-

genaan lopen. Dit soort gesprekken duren langer dan 

bij de meeste andere specialismen: in principe heb ik 

hier één uur voor. De uitdaging is om zo veel mogelijk 

te weten te komen van het leven  van een cliënt, alle 

aspecten van iemands leven komen dan ook aan bod 

tijdens zo’n gesprek. Waar het uiteindelijk omgaat is 

de impact van ziekte op het functioneren. Daarna volgt 

de vertaalslag van de bevindingen: is iemand ziek of 

niet, en voor welke beperkingen zorgt dit op het ge-

bied van werk ? De taak is om een zo eerlijk mogelijke 

en objectieve afweging te maken. Ondanks de kaders 

van de wet zijn er veel grijze gebieden, dit maakt het 

werk interessant.

Wat houdt de opleiding tot verzekeringsarts in? 

De opleiding tot verzekeringsarts duurt in totaal vier 

jaar en is een duale opleiding. Dit betekent vier dagen 

in de week werken en één dag in de week onderwijs. 

95% van de AIOS werken bij het UWV en volgen van-

uit het UWV vaak eerst een eigen interne opleiding 

van een half jaar. Daarna beginnen ze aan de opleiding 

tot verzekeringsarts bij de SGBO. Gedurende de oplei-

ding blijf je werkzaam bij het UWV, zij betalen ook de 

opleiding. Een klein deel van de AIOS werkt bij parti-

culiere bedrijven (bij verzekeraars of bijvoorbeeld bij 

Ergatis).  

Na de opleiding blijft een deel bij het UWV werken, 

maar vertrekt ook een deel naar particuliere verze-

keraars of arbodiensten. Het is ook mogelijk om je 

WIA, hoe zit het precies?

 De Wet werk en inkomen naar ar-

beidsvermogen (WIA) is de uitkering 

die mensen kunnen aanvragen als ze 

door ziekte niet, of minder, kunnen 

werken. De WIA is een verzekering 

voor loonverlies. Verzekeringsart-

sen beoordelen samen met arbeids-

deskundigen of iemand arbeidson-

geschikt is of niet, maar hoe is dit 

precies geregeld en hoe komt dit tot 

stand? 

Stel: een bepaalde aandoening zorgt 

voor bepaalde beperkingen. Een ar-

beidsdeskundige bij het UWV bepaalt 

dan welke baan iemand in theorie nog 

kan doen met deze beperkingen.

- Als die baan meer dan 35% loon-

verlies oplevert (ten opzichte van het 

loon dat iemand verdiende voordat 

deze beperkingen bestonden), is de 

WIA van toepassing. Iemand ontvangt 

dan in het begin minimaal 70% van 

het oude salaris, later wordt dit be-

drag lager en kan het inkomen aange-

vuld worden met passend werk. 

- Als die baan meer dan 80% loon-

verlies oplevert, ontvangt iemand een 

volledige WIA-uitkering. Is er dan te-

vens een medische eindsituatie dan 

bedraagt de uitkering 75% van het 

oude salaris.

De hoogte van de WIA-uitkering heeft 

dus met name te maken met de hoog-

te van het salaris voordat iemand ziek 

wordt. Iemand die net boven het mini-

mumloon verdient zal alleen met zeer 

ernstige klachten volledig worden af-

gekeurd, terwijl iemand met een hoog 

inkomen bij relatief milde klachten al 

volledig afgekeurd kan worden.
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- Als die baan meer dan 35% loon-
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- Als die baan meer dan 80% loon-

verlies oplevert, ontvangt iemand een 
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SPECIALISMEN BUITEN HET 
ZIEKENHUIS

VERZEKERINGSARTS

bijvoorbeeld bij een arbodienst tevens tot bedrijfsarts te 

laten omscholen.   

Waarom heeft u gekozen voor het specialisme ver-

zekeringsgeneeskunde? Ik werkte als arts-onderzoeker 

en deed promotieonderzoek op de afdeling Gynaecologie 

en Kindergeneeskunde. Een collega werkte als verzeke-

ringsarts en via haar hoorde ik dat hier veel vraag naar 

was. Het heeft een tijd geduurd voordat ik besefte wat 

ziek zijn betekent voor mensen, en wat het eff ect daarvan 

op hun werk kan zijn. 

Wat voor mij belangrijk was, is de werk-privé balans. Het 

voordeel van de verzekeringsgeneeskunde is dat je regel-

matige werktijden hebt, geen diensten en je in principe 

niet thuis hoeft te werken. 

Wist je dat?
• Een gemiddelde werkdag bij het UWV 
duurt van 08.00 tot 17.30. In de ochtend 

is er spreekuur, in de middag tijd voor 
het uitwerken van rapportages en 

besprekingen met arbeidsdeskundigen, 
procesbegeleiders en planners. Samen 

met deze drie mensen vormt de 
verzekeringsarts een WIA-team. 

• Een beginnend A(N)IOS 
verzekeringsgeneeskunde verdient 

€4.314,52 bruto
 (bij een werkweek van 38 uur)

• Wil je meer weten over het vak 
verzekeringsarts of over de opleiding? 
Kijk op de site van het UWV of van het 

Radboudumc!

Binnen  de geneeskunde zijn er specialismen waar je tijdens de opleiding bijna 
nooit iets over hoort. Omdat onbekend vaak onbemind maakt, besloot Status Co 
de artsen op te zoeken die buiten de gebaande paden traden en kozen voor een 
relatief onbekend vak. Wat houdt hun beroep in en wat dreef hen tot hun keu-
ze? Voor deze editie spraken wij met Els van der Molen, verzekeringsarts bij het 
UWV en opleider verzekeringsgeneeskunde bij de SGBO in Nijmegen.

Y Merel Opdam

Els van der Molen
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

1.  Het sluiten van de glottis na inspiratie terwijl gelijktijdig de uitademingsspieren maximaal 

aanspannen

2.  Hoofdomtrek > 2SD

3. Snelmuterend virus dat onder andere verkoudheid kan veroorzaken

4. Test waarmee een snelle indruk van de algemene toestand van een pasgeboren baby (neonaat) 

verkregen kan worden

5. Monnikskapspier

6. Draaiduizeligheid

7. Kleinste en lichtste onderdeel van het menselijk skelet

8. Ontdekker van antibiotica

9. Stof die een receptor in een celmembraan activeert of de activiteit van een enzym verhoogt

10. Kortstondig bewustzijnsverlies als gevolg van een stoornis in de hersenen

11. Aan de buikzijde

12. Bijna identiek aan bloedplasma. Werd in de tweede wereldoorlog gebruikt als infuus.  

13. De druk waartegen het hart moet pompen om het bloed in de slagader te krijgen

14. Eén van de symptomen van het hypokinetisch rigide syndroom

15. Fase waarin het hart zich ontspant en weer volzuigt met bloed

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

WOORDPUZZEL

column

Een ode aan
door Anna de Ruiter

Tijdens de coschappen is er een plek in het 

ziekenhuis waar je als coassistent even kan 

ontsnappen aan de drukte, een lastige casus 

of niet-zo-aardige supervisor. Niet iedere 

afdeling heeft er één, maar ik ben altijd intens 

gelukkig als ik hem op de eerste dag ontdek. 

Niet altijd even groot, praktisch of mooi, maar 

dat maakt niet uit. Ik heb het natuurlijk over 

het territorium van de coassistent; de co-

kamer!

Op de eerste dag van het coschap verkent 

iedereen de beste zitplaats en de snelst 

werkende computer, wordt het dichtstbijzijnde 

koffi  eapparaat en de snelste route naar de 

kledingmachine opgezocht. Het is de ruimte 

waar we soms tot laat onze polipatiënten 

en OK’s voorbereiden, studeren voor 

eindgesprekken en gezamenlijk even snel een 

boterham naar binnen proppen als er te weinig 

tijd is voor lunch. Maar het is ook de ruimte 

waarin wordt gelachen en soms wordt gehuild, 

waar je stoom kan afblazen en een moeilijke 

dag met je medeco’s kan delen. 

Gelukkig hoeft het niet altijd allemaal zo 

serieus en heb ik mijn medecoassistenten 

misschien wel het best leren kennen tijdens de 

weken in de co-kamer. Zo heb ik deze zomer 

verhitte discussies gevoerd over het WK 

vrouwenvoetbal (de man-vrouw verhouding 

was helaas duidelijk in mijn nadeel), werden de 

spaarzame dates in het drukke coassistenten 

bestaan geëvalueerd en debatten gevoerd 

over wie er dit keer koffi  e moest halen.   

Maar bovenal heet het niet voor niks de co-

kamer. Bij telkens een nieuw coschap in een 

nieuw ziekenhuis en een nieuwe afdeling is het 

nou eenmaal heel � jn om een plek te hebben 

die echt even voor ons coassistenten bedoeld 

is. Mijn advies is dan ook: koester deze ruimte, 

en geniet van de uren met je medeco’s. 

â Hello! My name is Elder Price! And I would like to share 

with you the most amazing book! â

Dat is het begin van een van de grappigste musicals die wel, 

maar toch ook niet over religie gaat. De makers van South 

Park laten je met de Book of Mormon een stukje van het 

Mormoonse geloof door een satirische bril zien. Binnen dit 

geloof is het goed gebruik dat jongens op zending gaan. 

Daar droom je dan je hele leven van, hoe jij de wereld gaat 

veranderen, in jouw favoriete stad: â Orlaaaaandoooo!!! â

Maar wat als je niet naar Orlando, Florida blijkt te gaan, maar 

naar Oeganda? (â Cool!… Where is that? Africa!? Like Lion 

King! â)

Zo gaan twee missionarissen, elder Price en elder Cunningham, 

op weg naar het onbekende. Een onwaarschijnlijk duo; de 

één streberig, hoogvlieger en wereldverbeteraar (denkt hij), 

de ander een nerd, levend in zijn fantasie. Er staat ze een 

bizar avontuur naar de hel en terug te wachten; ze worden 

beroofd door soldaten van Generaal Butt-Fucking Naked, 

geconfronteerd met de leefomstandigheden in Oeganda, ze 

leren een nieuw soort Hakuna Matata (Hasa Diga Eeebowai), 

komen op de diepste bodem terecht en leren echte vriendschap 

kennen. 

Bij vlagen grof, maar continue grappig. Een avondje uit, 

genieten, lachen en liedjes die je nog lang zal blijven zingen… 

â Helloooooooooooooooooooooo! â

Donderdag 26 september t/m zondag 27 oktober 2019

Theater Carré, Amsterdam

Tickets vanaf €30,-

Y Carolien Tolsma, Soshannah de Rooij

Google

MUSICALREVIEW: THE BOOK OF MORMON

Y Myrna Linders
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Woensdag 5 juni was het dan zo ver, de coschap van het jaar verkiezing stond 
voor de deur. Dit jaar was het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’. Daarom waren 
niet alleen de praatjes van de gastsprekers op dit thema aangepast, maar was 
dit thema ook van belang bij selectie van de winnaars.

Ook in 2018 liepen honderden 

coassistenten hun coschap op 

verschillende plekken. Aan het 

einde van ieder blok, vulden zij 

een enquête in om het coschap te 

evalueren.  Deze resultaten gaven 

voldoende input om een selectie 

van genomineerden te maken. Een 

tweede enquête in het thema van 

de avond gaf uiteindelijk de door-

slag. De winnaars rolden uit de 

enquête op basis van de cijfers en 

opmerkingen.

Prof. Dr J.H.J.M. van Krieken, rec-

tor magni� cus van de Radboud 

Universiteit Nijmegen, trapte de 

avond af met een praatje dat het 

thema ‘Persoonlijk Leiderschap’ 

verder uitkristalliseerde. Nynke 

van der Gaast, toenmalig voorzit-

ter van de Ko-Raad, was de vol-

gende in rij. Ook zij wist mooi bij 

het thema aan te sluiten door te 

belichten hoe belangrijk het is dat 

coassistenten op hun coschap ook 

de ruimte krijgen om hun eigen 

leerdoelen te bepalen en deze na 

te streven.

Hiermee was de toon voor de 

avond gezet en was het tijd om 

de winnaars bekend te maken. De 

coassistenten prezen de winnaars 

om de � jne sfeer en de betrokken-

heid bij hun leerproces. Op veel 

van de winnende coschapplaatsen 

dachten de artsen actief mee om 

leerdoelen binnen het coschap te 

bereiken en was er veel vrijheid 

om het coschap naar eigen inzicht 

in te vullen. Tegelijkertijd waren 

er op verschillende plaatsen vas-

te evaluatiegesprekken, die door 

coassistenten als heel prettig er-

varen werden. 

Na deze stortvloed aan compli-

menten voor de winnaars, kwam 

de avond aan zijn einde. Onder het 

genot van een drankje kon er nog 

worden nagepraat. Sommige van 

de genomineerden die net achter 

het net gevist hadden, maakten 

van deze gelegenheid gebruik om 

te achterhalen hoe zij volgend jaar 

aan de top kunnen komen te staan. 

Want een titel ‘coschap van het 

jaar’ wie wil dat nou niet?

COSCHAP VAN 
HET JAAR 

      persoonlijk leiderschap

Y Daphne Dikken

Instagram.com/Jeroenboschziekenhuis

2018

~ ~ ~ Winnaars ~ ~ ~

CKO 1 Interne geneeskunde – Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
CKO 2 Neurologie – Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
CKO 2 Psychiatrie – Vincent van Gogh, Venray
CKO 3 Heelkunde – Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
CKO 4 Kindergeneeskunde – Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk
CKO 5 Gynaecologie – Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
CKO 5 Spoedeisendegeneeskunde – Bernhoven, Uden
CKO 6 Dermatologie – Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
CKO 6 KNO – Gelre ziekenhuizen, Zutphen
CKO 6 Oogheelkunde - Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
CKO 7 Ouderengeneeskunde – Radboudumc, Nijmegen

Sociale geneeskunde
- JGZ Oost Gelderland, Doetinchem
- GGD Hart van Brabant, Oss
- Sport Medisch Centrum Maartenskliniek, Nijmegen
- Sportgeneeskunde Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
- IRIS-zorg, Nijmegen / Zevenaar

Huisartsgeneeskunde
- De heer C.J. Dingemans  (Praktijk ‘Het Station’, Aalten)
- Mevrouw B. Boersma (Praktijk ‘Berghem’, Berghem)
- De heer P.W.G. Wijnhoven (Praktijk ‘Wijnhoven’, Lith)

vlnr: Nynke van der Gaast (voorzitter Ko-Raad), Drs. Mitra Tebbe (dermatoloog 
JBZ), Dr. Walter Brokelman (chirurg JBZ), Jesse Davids (voorzitter CoStaCie).
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Foto in de Status Co? Mail ons!

statusco.rha@radboudumc.nl

Huidig bestuur (van links naar rechts): 

Bart van der Leer Voorzitter

Justin Grootenhuis Penningmeester &  

   Cursussen

Daphne Dikken   Algemeen & Status Co

Johan Wijma  Website & PR 

Chris Hanenberg Secretaris

Heb je vragen of opmerkingen voor de Ko-raad? 

Mail dan naar koraad@gmail.com!

BESTUUR

VAN DE KO-RAADVOORZITTER

Berending Health Center, Gambia

‘You are pregnant.’ Ik verwacht vreugde te zien in 

de ogen van de donkere vrouw. In plaats daarvan 

kijkt ze weg. Haar echtgenoot zit in een hoekje te 

lachen. De andere dorpelingen zullen hem wel 

een sterke haan vinden, nu zijn zestiende kind op 

komst is.

De vrouw, die in verwachting is van haar derde 

kind, kan niet veel ouder zijn dan ik. Ze zal het 

moeten opvoeden in een family compound van zo’n 

50 vierkante meter, waar tot soms wel 30 mensen 

op elkaar wonen. Onwijs gezellig natuurlijk, maar 

wellicht minder eff ectief voor de zelfontplooiing 

van het kind.

De man heeft vier echtgenotes en van de arts 

hoor ik dat hij elke nacht in een ander bed slaapt. 

Mannen mogen dat in deze cultuur, vrouwen niet. 

Ben je het hier niet mee eens? Jammer dan. Als 

Gambiaanse vrouw heb je geen eigen mening 

nodig, zo lijkt het wel.

Het kind zal maar weinig toekomst hebben. Vroeg 

of laat wordt het een jaar van school gehaald 

omdat het geld op is. Maar de kinderen blijven wel 

komen. Condooms zijn namelijk onmannelijk en als 

je als arts de pil voorschrijft aan een vrouw zonder 

dat haar man er vanaf weet, dan ben je strafbaar 

en beland je in de cel.

Hoe het beter kan? Ik denk het wel te weten. Jij 

vast ook wel. Maar elke cultuur houdt er zo haar 

eigen perspectieven op na en daar kunnen we 

helaas niets aan veranderen. 

Laten we dan maar hopen dat de Gambianen snel 

tot andere inzichten komen. Tot die tijd kunnen 

we ze alleen maar ondersteunen met eerste hulp 

en voorlichting. En heel misschien, als we ons 

er vrijgevig genoeg voor voelen, met een paar 

druppeltjes uit onze wereldberoemde geldkraan…

Bart van der Leer 

Voorzitter Ko-raad

Y Bart van der Leer

AGENDA

30 september 2019: ALV 

28 oktober 2019: ALV

06 november 2019: Speeddate Arts en co-assistent

Houdt voor meer informatie betreffende onze cursussen en andere activiteiten 

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

klachtenterugkoppeling
Episode 4: De vragen van de 

afsluitende toets in het voorblok zijn 

gereviseerd, zodat ze beter aansluiten 

op de stof. Een onvoldoende voor deze 

toets wordt teruggekoppeld naar jouw 

coschaplokatie. Het is de bedoeling 

dat je dit zelf oppakt door concrete 

leerdoelen  formuleren om aan het 

einde van het coschap een goed 

kennisniveau te bereiken.

Episode 8:  Wees erop bedacht dat  je 

het formulier over jouw functioneren 

meeneemt naar het mondeling in het 

Radboud, omdat dit door de examinator 

moet worden getekend voor gezien. 

Episode 8: Vanaf cogroep 212 zullen 

er twee terugkomdagen zijn. Dit 

betekent dat de eerste dag eerder zal 

zijn dan in week 7.

Voor meer tips en terugkoppelingen, 

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

FOTOPAGINA

CO-CALAMITEITEN

Nooit meer polikliniek

OF

Nooit meer op OK

Geweldige gratis koffie aan de andere kant van het ziekenhuis

OF

Slechte koffie altijd binnen handbereik

Coschap zonder mede-coassistenten

OF

Coschap met negen mede-coassistenten

COGROEP 209

Y Anna de Ruiter

PIZZA-ALV KO-RAAD
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VOLGENDE EDITIE

AFGESTUDEERDEN
MEI 2019
David Bandell
Stijn van der Burg
Erwin van Elsäcker
Jan van Gerven
Job Herrmann
Martijn van der Meulen
Alexander Serné
Pascal Smulders
Teun Wagenaars
Gianni Pietersz
Marjolein Kerkhof
Laura Blok
Maike Borgonjen
Laura Clement
Kyra Cloosterman
Anne Groeneveld
Alba van der Have
Jellina Huitema
Eline Kooijmans
Monica Lagerweij
Jasmine Messaoudi
Daphne van Moorsel
Brontë Mulders
Fieke Oussoren
Kim Platte

Marloes Plender
Sophie Poelman
Nicole Scheepers
Angeliek Tran
Karlijn de Vries

JUNI 2019
Daan van Adrichem
Joris Drossaers
Kathryn Welford
Wievineke Apers
Esther Bouwer
Sanne van der Coelen
Birgit van Gerwen
Diana Goossens
Annemarie Heemels
Carmen Lageweg
Hanneke Marcusse
Maartje Meekes
Eva Meier
Manon Reinders
Manon Selten
Amber Traa
Lonneke Vastenburg
Anne Veenvliet
Manon Verheijen

AUGUSTUS 2019
Elleke Alink
Charley Baars
Elmar Bijlsma
Joëlla Bomgaars
Raoul Bracelly
Britt Croonen
Irma Dekker
Machteld van Delft
Mike van Dooren
Jasper Jan Engels
Jasmijn Faber
Loes van Gemert
Tobias van Genderen
Max Gerdsen
Ayla Gras
Monique Grootveld
Lisa Hazenkamp
Anoek van Heertum
Maud van den Heuvel
Daniëlle Janssen
Charlotte Jonkergouw
Anne-Christianne 
Kentgens
Nick Kruijt
Wiep de Ligny

Thomas Meijer
Arlette Oosterhuis
Willem van Orsouw
Laura Ouwerkerk
Iris Papavoine
Anne� eur Peters
Christie Peters
Lianne Pijnappels
Zeynep Polat
Sharleen Roerdink
Anne Rutjes
Rosalie Sterenborg
Elise Talsma
Sophie Venbrux
Harrie Verdonschot
Carlijn van der Wielen
Marieke Wijers

Het aankomende thema voor de Status Co luidt: 

EXTREMEN

Deze zomer hadden we allemaal met extremen te 

maken: temperaturen van 40 graden en meer! Maar 

ook in de medische wereld vinden we extremen, om 

bij temperatuur te blijven: hyper- of hypothermie 

bijvoorbeeld. Niet alleen in symptomen vinden we 

etremen, maar ook in beroepen. Artsen zonder grenzen 

en Defensie zijn hier slechts twee voorbeelden van. Dit 

en meer lees je in in de volgende editie!

Zoek jij de grenzen op? En ga je er dan net overheen? Of 

wil je op een andere manier bijdragen aan de Status Co? 

Mail ons! statusco.rha@radboudumc.nl

Leio McLaren


