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Wij 
zoeken 

jou!

Vrijdagmiddag. 
Ik zit met de artsen te lunchen in de teamkamer van de Interne 
Geneeskunde. Het zonnetje schijnt door het raam op mijn rug en 
verwarmt mijn koude armen die onder de korte mouwen van mijn 
doktersjas uitsteken. Heerlijk. Even een momentje rustig genieten 
van mijn welverdiende broodje. Mijn geluksmomentje duurt echter 
niet lang, want al snel volgen er een hoop opnames van de SEH en 

moeten we weer hard aan het werk.

Als ik ’s avonds naar huis fiets van het ziekenhuis ben ik blij verrast 
dat het zonnetje nog steeds schijnt. Het zonnetje is verraderlijk 

want warm is het niet, maar toch bekruipt me langzaam het gevoel: 
Het wordt weer lente! De tijd van in het donker naar je coschap toe 
reizen en in het donker naar huis reizen is voorbij. De wereld ziet er 

spontaan een stukje vrolijker uit.

Naast het vieren van het (bijna) beginnen van de lente is er nog 
meer te vieren, want dit is al de 40e jaargang van Status Co! Een 
heus jubileumjaar. Al 40 jaar zetten coassistenten zich naast hun 

drukke coschappen in om hèt tijdschrift voor en door coassistenten 
een succes te maken. Ondanks dat ik zelf nog maar kort actief ben 
bij Status Co, wil ik dit voorwoord opdragen aan alle mensen die al 
die jaren hebben bijgedragen, op wat voor manier dan ook, aan de 
edities van Status Co. Bedankt voor jullie enthousiasme, motivatie 
en creativiteit! Ik weet zeker dat jullie een hoop coassistenten (en 

natuurlijk andere lezers) geïnspireerd hebben.

Wil jij nou helpen de komende 40 jaar een succes te maken? We zijn 
altijd opzoek naar enthousiaste redactieleden! Dus lijkt dit je wat, 
mail dan naar statusco.rha@radboudumc.nl of spreek een van de 

huidige bestuurs-/redactieleden aan.

Lotte van der Net
Voorzitter Status Co
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Het artsenvak is Jamilah met de paplepel ingegoten. 
Haar moeder ontmoette haar vader in Tanzania via het 
tropencoschap, waarna Jamilah het huisartsenwerk 
en het werk als AIGT meekrijgt via haar moeder en 
diens collega’s in Tanzania.  Als 18-jarige besloot ze 
geneeskunde te studeren in Nijmegen. “Voor mij is 
het artsenvak een tool dat je kan gebruiken om de 
verschillen in de wereld te verkleinen. Geneeskunde 
is één manier om dit te doen, maar er zijn meerdere 
mogelijke wegen. (..) Verder is het zowel een divers als 
duidelijk afgekaderd vak. Dat vond ik een enorm mooie 
startpositie.” Jamilah was ook veel buiten de medische 
faculteit te vinden, bijvoorbeeld bij colleges van andere 
studies. Gedurende de master was ze een coassistent 
die hard werkte. “Ik was een diligente coassistent, 
die ieder coschap geweldig vond. Ik heb geprobeerd 
om zo veel mogelijk uit mijn coschappen te halen. 
Het tropencoschap sprong eruit, maar ik heb van alle 
coschappen enorm veel geleerd en genoten.”

Uiteindelijk brachten de brede interesses van Jamilah 
haar bij de de opleiding tot AIGT. “Ik wilde een vak waarin 
ik mij kon inzetten binnen meerdere disciplines van 
de geneeskunde, en waar ruimte was voor idealisme.” 
Daarnaast speelde ook persoonlijke wensen om in het 
buitenland met verschillende culturen te werken een rol, 
evenals het avontuurlijke van de tropengeneeskunde. De 
breedheid van het vak past ook goed bij iemand die veel 
zaken leuk vindt. “Ik vond de gynaecologie hartstikke 
leuk bijvoorbeeld, maar om op dat moment te beginnen 
als ANIOS, dan een AIOS plek te bemachtigen en dan 
de rest van mijn leven gynaecoloog te zijn... Dat vond ik 
zo beangstigend, dat wilde ik niet.” 

Het werk van de AIGT
Maar wat doet een AIGT precies? Een AIGT specialiseert 
zich in de global health, wat een combinatie vormt van 
curatieve en preventieve zorg. Grofweg kan het werk 
in twee stromingen ingedeeld worden, gericht op 
humanitaire crisishulp of ontwikkelingshulp. Jamilah 
vult aan: “Maar daar tussenin zit ook enorm veel. Ik 
heb collega’s die een eigen ziekenhuis hebben opgezet 
bijvoorbeeld, anderen die promotieonderzoek hebben 
gedaan in de tropen, weer anderen die bij organisaties 
als de WHO werken. Er zijn oneindig veel mogelijkheden 
en dat maakt het vak ook zo aantrekkelijk. Je kan echt je 
ei kwijt binnen de tropengeneeskunde.”

Jamilah heeft zelf zowel humanitaire crisishulp als 
ontwikkelingshulp geboden. Tijdens haar verblijf in 
Mali verrichtte ze patiëntenzorg, deed onderzoek en 
richtte community projects op. “Het was prachtig om 
op basis van je eigen onderzoek samenwerking met 
andere niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en 
de overheid te zoeken om zodoende gerichte projecten 
op te starten. Zo zijn we ondervoedingsprojecten 
gestart in samenwerking met UNICEF, hebben we 
een laboratorium opgezet in samenwerking met de 
universiteit van Bamako, zijn we een bloeddonatie 
campagne gestart met de Malinese ‘Sanquin’, hebben 
we gewerkt aan bestrijding van malaria samen met 
het nationale malariainstituut…noem maar op.” Tevens 
heeft ze gewerkt als medisch coördinator van Stichting 
Bootvluchteling, betrokken bij de zorg voor vluchtelingen 
op Lesbos. “Mijn werk als medisch coördinator was 
inderdaad met name spoedeisende crisishulp, alhoewel 
je zou verwachten dat we – inmiddels ruim vijf jaar nadat 

Opleiding
De specialisatie tot AIGT 
duurt ongeveer drie jaar. Je 
kan kiezen uit twee profielen, 
namelijk het chirurgisch profiel 
en het moeder-kind profiel. 
De opleiding begint met twee 
klinische jaren, bestaande uit 
een combinatie van chirurgie en 
gynaecologie of gynaecologie en 
kindergeneeskunde, afhankelijk 
van het hoofdprofiel. Daarnaast 
zijn er onderwijsdagen waarbij 
overstijgende onderwerpen 
besproken worden en volg je 
de Nederlandse tropencursus 
op het Koninlijk Instituut voor 
de Tropen (KIT). De opleiding 
wordt afgesloten met een 
Global Health Residency in het 
buitenland, waar bij de AIGT i.o. 
alle vaardigheden toepast onder 
supervisie.

Voor dit interview spreek ik Jamilah Sherally, arts Internationale Gezondheidszorg en 
Tropengeneeskunde (AIGT). Jamilah heeft op meerdere plekken gewerkt als AIGT. Momenteel 
is ze haar scriptie aan het afronden voor de master International Health, in combinatie met met 
part-time werk bij de GGD. We bespreken haar passie voor het vak en de mogelijkheden en 

uitdagingen die hierbij horen.

Arts Internationale Gezondheidszorg 
en Tropengeneeskunde (AIGT)

Interview

“Ik kan me 
herinneren dat 
ik daar in mijn 
kamertje zat 
en dacht: ‘wat 
heb ik mijzelf 
aangedaan?”
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Inmiddels ben ik al bijna 3 maanden in Tanzania 
voor mijn keuzecoschap tropengeneeskunde. Ik 
heb zoveel meer te vertellen dan ik in dit stukje kwijt 
kan, maar hierbij doe ik toch een poging om jullie 
een beeld te schetsen van het leven van een co in 
Tanzania. Onze dag begint vroeg: 6.30u de wekker 
en om 7u vertrekken we vanaf ons huis naar de markt 
om daar kahawa (koffie) te gaan drinken. Op de 
terugweg lopen we langs een school waar kinderen 
het schoolplein (lees: de zandvlakte) aan het vegen 
zijn. Eenmaal in het ziekenhuis is het kiezen tussen 
5 afdelingen: de kinderafdeling, female ward, 
male ward, maternity ward en de private ward. De 
ziektebeelden die hier voorbij komen lopen uiteen 
van malaria tot pneumoniae, van wonden tot hart/
vaatziekten. Het werktempo is zo anders dan wat wij 

gewend zijn. De vertaling van urgentie hebben we 
nog niet gezien. Ik doe mijn best om de anamnese in 
het Swahili te stellen, wat grappige misverstanden 
en lachende patiënten oplevert. Ik wilde een patiënt 
vragen of ik hem mocht onderzoeken, maar in plaats 
van kupima (onderzoeken) zei ik kupika (koken). 
Nee, whoeps, ik kook geen kinderen.. ‘Hamna shida’ 
(geen probleem) is het antwoord vaak, Tanzanianen 
zijn enorm gastvrij! Het is voor hen ‘hamna shida’ 
om bij hen thuis te komen. In het ziekenhuis, is het 
soms, maar zeker niet altijd, hard werken. Het is 
een unieke ervaring en geeft mij de kans om meer 
zelfstandig patiënten te behandelen buiten de 
Nederlandse spreekkamer. Het is jammer dat onze 
uitdaging alweer eindigt. Ik zou het zeker iedereen 
aanraden!

Ervaring Tropico
Romy Ottens

de eerste vluchtelingen aankwamen op Lesbos - meer 
dan alleen humanitaire hulp zouden kunnen bieden.”

De eerste missie
Voor haar eerste missie ging Jamilah mee met Artsen 
Zonder Grenzen naar Nigeria – natuurlijk erg spannend. 
Jamilah beschrijft: “Ik kan me herinneren dat ik daar 
in mijn kamertje zat en dacht: ‘wat heb ik mijzelf 
aangedaan?’ Het was uiteraard ook gezonde spanning. 
Maar je twijfelt ook aan jezelf. Eigenlijk een bepaalde 
mate van het imposter syndrome: kan ik dit wel? Ben 
ik hier wel de juiste persoon voor? Het is motiverend 
om te merken dat ik tijdens mijn eerste missie vooral 
enorm bezig was met mijn eigen functioneren. Nu 
kan ik langzamerhand, als onderdeel van een normale 
professionele groei, meer loslaten en naar de grote 
lijnen kijken. Dat is een fijn en geruststellend proces 
voor jonge (tropen)artsen om mee te maken.” 

Het werk als AIGT is divers. Gelet op humanitaire 
crisishulp bijvoorbeeld is het daadwerkelijke werk 
afhankelijk van het vluchtelingenkamp zelf, waarvan er 
geen twee hetzelfde zijn. “De ziektebeelden die we zien 
zijn vaak direct gerelateerd aan de leefomstandigheden 
in het kamp. Bijvoorbeeld mentale gezondheidsklachten 
door de uitzichtloosheid, diarree door het gebrek aan 
hygiëne of koolstofmonoxide vergiftiging door de slechte 
verwarmde en geventileerde tenten. Op Lesbos was er 
ook sprake van veel geweld door hoge spanningen, 
dus we zagen veel trauma in onze diensten.” Op de 
vraag of het niet frustrerend is om de symptomen te 
behandelen zonder de onderliggende oorzaak weg 
te kunnen nemen, antwoordt Jamilah bevestigend. 
“Absoluut. Je moet het hebben van de kleine succesjes. 
De kleine overwinningen moet je vieren, daar haal 
je waarde en werkgenot uit. Die ene patiënt die je 
van de verschrikkelijke jeuk van de scabiës af kan 
helpen bijvoorbeeld. Daarnaast kan je je als medisch 
coördinator ook bezig houden met pleitbezorging om 
zodoende verandering proberen teweeg te brengen.”

Benodigde kwaliteiten als tropenarts
Volgens Jamilah zijn zelfreflectie en kritisch kijken 
naar je eigen handelen een cruciaal onderdeel van 
het vak. “Het heeft tijd nodig voordat je het land, het 
gezondheidssysteem, de mensen en de cultuur leert 
kennen. Ik denk persoonlijk het vak van AIGT je enorm 
veel bescheidenheid leert.” Ontwikkelingshulp en 
humanitaire hulp vinden hun wortels in oorspronkelijk 

koloniale ideeën, waarbij er in eerste instantie vaak 
geen sprake was van een evenredige relatie tussen 
het “Westen” en de lageinkomenslanden. “We 
moeten niet denken dat wij het allemaal beter weten. 
Het is een wisselwerking, het hoort een evenredige 
samenwerking te zijn. (..) Ik denk dat we steeds meer 
naar deze evenredige relatie aan het werken zijn met de 
beweging om  global health te dekoloniseren, alhoewel 
er nog wel grote stappen te maken zijn. Bewustwording 
is belangrijk. Daarvoor moeten we de hand in eigen 
boezem steken. Het is een moeilijk gesprek maar we 
moeten de confrontatie aandurven.”

Tip voor de coassistenten
De belangrijkste tip van Jamilah voor 

geïnteresseerden in de opleiding tot AIGT? 
“Kom naar de tropenartsen carrièredag. En meld 
je aan voor het tropencoschap!” Jamilah heeft 
zelf ook het tropencoschap via de Radboud 

Universiteit gedaan. “Ik vond het tropencoschap 
geweldig, maar ik kan me herinneren dat ik 
me enorm kon opwinden over verhalen van 

collega coassistenten die met ongenuanceerde 
heldenverhalen terugkwamen over de 

gezondheidszorg in een ontwikkelingsland. Ik 
denk dat er nu meer aandacht is voor de white 
saviour complex en culturele sensitiviteit.” Voor 
coassistenten die naar het buitenland gaan is 
het daarom belangrijk om zelfkritiek te tonen. 
“Wat is de reden dat je dit wil doen? Ben je 

bevoegd? De gedragsregels die in Nederland 
gelden, gelden ook in het buitenland. Verdiep 
je in de cultuur, de taal, de geschiedenis, de 
politiek, waardoor je cultureel sensitiever kan 
zijn.” En als afsluitende tip raadt Jamilah het 

boek ‘De derde wereld op je CV’ van Judith van 
der Kamp aan. “Een goed, simpel, genuanceerd 

en duidelijk boek met veel praktische tips.”

Yfke Prins Jamilah Sherally
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DD op Zak:
dé app voor co-assistenten en 

arts-assistenten om DD’s op te stellen

Met DD op zak heb je direct toegang tot ruim 200 DD’s en enkele duizenden 
beschrijvingen van ziektebeelden. Handig voor iedereen die met klinisch redeneren 

in aanraking komt. Zoek eenvoudig op stelsel, symptomen, pathofysiologische 
categorieën en ziektebeelden en stel snel een DD op via de stappen van het klinisch 

redeneren. Voor slechts €2,50 per maand heb je al een abonnement.

Sluit je proefabonnement af op

www.ddopzak.bsl.nl 

probeer ‘m nu 1 MAAND GRATIS

En je proefabonnement
stopt automatisch!

Kun je kort vertellen wat de Floating Doctors precies inhoudt?
“Floating Doctors is opgezet door een Amerikaanse arts genaamd Dr. Ben. Hij 
heeft de organisatie opgezet in Panama waar ze naar de plekken gaan die geen 
goede mogelijkheid hebben voor toegang tot de gezondheidszorg. Hij heeft één 
plek opgezet waarvandaan ze met vrijwilligers en dokters met de boot naar 
verschillende eilanden toe reizen. Deze boot lijkt op een hele grote kano. De 
locaties waar de mensen wonen bestaan uit een grote eilandgroep. Voor de 
mensen op deze eilandgroep is het onmogelijk om naar een dokter (huisarts) 
te reizen omdat ze geen mogelijkheid hebben om met de auto te komen of 
met het openbaar vervoer zoals wij in Nederland gewend zijn. Vandaar dat zij, 
de Floating Doctors, daar huisartsenzorg regelen en ook een doorverwijzing 
kunnen maken voor bepaalde behandelingen die zij daar niet zelf kunnen doen. 
De teams bestaan uit artsen, verpleegkundigen, dierenartsen en soms ook 
tandartsen en vrijwilligers. Het verschilt per keer wat voor team mee gaat en 
dus ook wat voor zorg geleverd kan worden. Op dit moment bestaat Floating 
Doctors alleen nog in Panama. Dr. Ben heeft wel het idee om het op een andere 
locatie op te zetten en is daar nu druk mee bezig.“

Binnen het thema van de tropen neem ik jullie mee in een interview samen met Greetje 
Swaans die als vrijwilliger heeft meegeholpen met een organisatie in Panama, genaamd 
de ‘Floating Doctors’. 

“Soms stond al een rij om 6 uur 
’s ochtends.”

Vera Tieleman Greetje Swaans
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Wat was jouw functie bij de Floating Doctors?
“Ik zelf was daar als vrijwilliger en ik had natuurlijk mijn achtergrond 
als geneeskundestudent. Je hebt dan verschillende taken, zoals 
het meten van de bloeddruk en het uitvoeren van een algemene 
check, zoals het meten van gewicht en lengte en urineonderzoek. 
Daarnaast kun je ook de anamnese afnemen met een tolk, dit doe 
je dan samen met één andere student (superleuk!). Een andere 
taak is dat je “de apotheek” bij je draagt, de medicijnen uitgeeft 
en zorgt dat dit goed geregeld wordt. Je zorgt daarnaast dat alles 
meegaat op de boot en dat alles klaargezet wordt op de locaties 
waar je verblijft. Zo heb je bijvoorbeeld ook voedselpakketten voor 
kinderen die je dan meegeeft. Ook gaven we soms voorlichting 
over AIDS, HIV en hygiëne. Dit werd voornamelijk gedaan door 
de vrijwilligers die goed Spaans konden en waar wij dan konden 
helpen met assisteren.”

Hoeveel patiënten zag je op een dag?
“Je had verschillende soorten weken. De ene keer ging je naar één 
plek voor één dag. Soms kon je ook voor drie dagen op één plek 
zitten. Het team kwam ongeveer iedere drie maanden terug op een 
plek. Sommige plekken waren ook ver reizen waardoor we op locatie 
sliepen in hangmatten. Ik denk dat we tussen de 80 en 100 patiënten 
zagen per dag. Vaak waren het hele gezinnen die langskwamen. 
Zij wisten via via welke dagen de artsen langskomen. Ze maakten 
geen afspraak om langs te komen, maar kwamen gewoon aanlopen 
waardoor er soms al een rij stond om 6 uur ’s ochtends. Patiënten 

konden dan na drie maanden weer op controle komen. 
Natuurlijk werden de mensen die eerder zorg nodig 
hadden doorverwezen naar het ziekenhuis. Dan was 
het wel nog de vraag of ze ook echt gingen.”

Hoe lang heb je daar gezeten als vrijwilliger?
“Ik heb in totaal vier weken als vrijwilliger daar gezeten. 
Je kunt in principe zelf bepalen hoe lang je daar wil 
zijn. Er zijn ook basisartsen die daar werken en de staff 
vormen, zij zijn drie maanden werkzaam en krijgen 
hiervoor betaald. Als vrijwilliger moet je een bijdrage 
betalen omdat dit één van de inkomsten is waar de 
organisatie op draait. Dit geld is onder andere voor de 
kosten van een woning en om zelf een steentje bij te 
dragen aan de organisatie. Voor dit geld krijg je wel een 
vette ervaring terug en leer je een hoop van anderen. 
Zo had ik één keer in de week een evaluatie en vaak 
zat er ook één tropenarts uit Nederland waarmee ik 
kon sparren. Ook maakten wij als studenten onderling 
verschillende presentaties voor elkaar. “

Welke ervaring is je het meeste bijgebleven?
“Wat mij het meest is bijgebleven is één vrouw die ik 
heb gezien met borstkanker. De tumor bevond zich 
heel oppervlakkig waardoor ze een wond kreeg. Deze 
wond liep op een gegeven moment helemaal door 

tot onder haar oksel. Toen wij haar op controle zagen 
was de wond geïnfecteerd en stonk deze enorm. Zij 
schaamde zich hiervoor, maar zij kon niet makkelijk 
naar het ziekenhuis komen. Met het geld wat wij de 
vorige keer hadden gegeven voor haar om naar het 
ziekenhuis te gaan had zij eten gekocht voor haar 
kinderen. Dat kun je je goed voorstellen. Ik vond het 
toen heel heftig om te zien hoe dat er  aan toe gaat. 
Niet iedereen was arm, maar je merkt wel dat de 
bewoners daar andere keuzes maken en niet altijd hun 
eigen gezondheid vooropstellen. Als ze eerder naar 
het ziekenhuis was gegaan had het misschien nog 
verholpen kunnen worden, maar nu was dat eigenlijk 
al te laat.
Wat me verder ook is bijgebleven is dat hypertensie 
daar een groot probleem was omdat ze niet echt 
gezond eten, voornamelijk veel vet en suiker. 
Hypertensie is natuurlijk een silent killer dus de 
mensen daar hebben ook niet door dat er iets aan de 
hand is. Zo heb ik iemand gezien met een systolische 
druk van 320 mmHg. Het is heel bizar om te zien dat 
iemand hier geen last van had en ook zoiets had van, 
moet ik hier iets mee? Dan moet je ook uitleggen wat 
de gevolgen van een hoge bloeddruk kunnen zijn en 
iemand goed kunnen voorlichten.” 

“Met het geld wat wij de vorige keer hadden 
gegeven voor haar om naar het ziekenhuis te 

gaan had zij eten gekocht voor haar kinderen.” 
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Ervaring Tropico

Een land ‘zonder’ corona, waar de gemiddelde temperatuur rond de 35 graden ligt 
en de mensen schijnbaar ook nog eens hartstikke aardig zijn. Dit klinkt als een beste 
vakantiebestemming, maar stel je mag hier drie maanden een coschap lopen om 
je studie geneeskunde af te sluiten; wat een droom! In september 2021 vertrokken 
wij naar Sumve, een dorpje in het westen van Tanzania met een populatie van vier 
groentekraampjes, een enkele telefoonmast en heel veel koeien met een redelijk laag 
BMI. In dit land dat zichzelf corona-vrij had verklaard door het niet registreren van 
positieve testen bleek volgens insiders dat het in de ziekenhuizen erg meeviel met 
patiënten met een ‘longontsteking’, waardoor we toestemming kregen om tijdens te 
pandemie naar dit land af te reizen. Op het vliegveld na was er ook niets tot weinig 
te merken van dit wereldwijde probleem. De dalla-dalla’s (lees: taxibusjes met een 
capaciteit van een Nederlands touringcar) zaten gewoon overvol en op kleine 
marktjes was het een drukte van jewelste. 

In het ziekenhuis, maar ook in het dorp waren de mensen erg blij dat er weer Nijmeegse 
co’s waren. Het cohuis naast het ziekenhuis dat jarenlang non-stop bewoond is 
geweest had het twee jaar leeg gestaan, te merken aan enige vleermuizen die er 
tijdelijk hun habitat hadden gevonden. In het gezelligste dorp van Afrika, en met de 
vriendelijkste artsen en verpleegkundigen, hebben we drie maanden lang de sfeer op 
alle afdelingen van het ziekenhuis kunnen proeven. Keizersneden, consulten in het 
Swahili en met een beetje hand- en voetenwerk, malariapatiënten en het vaccineren 
van kinderen in kleine dorpjes in de omgeving: het was een ervaring voor het leven. 
Daarnaast hebben we ook de kans gehad om te zien hoe onze collega-coassistenten 
het deden in andere ziekenhuizen én hebben we met diezelfde luitjes een prachtige 
reis door Tanzania gemaakt. Van Jane Goodall’s chimpansees in het westen tot aan 
kite- en duikparadijs Zanzibar in het oosten. Van de ijs- en ijskoude top van Afrika 
de Kilimanjaro tot zebra’s en leeuwen spotten in de Ngorogoro-krater (zoek maar 
op). Een betere afsluiter van je studie én motivatie om aan het werkende leven te 
beginnen bestaat er niet.

• Hele toffe ervaring waarin je ook gezondheidssystemen uit allerlei an-
dere landen leert kennen omdat je samen werkt met mensen uit bij-
voorbeeld Engeland, Oostenrijk en Duitsland (wel vooral uit Europa). 

• Leuk om te leven zoals zij daar ook leven. Dus het slapen in hangmat-
ten en jezelf wassen in de rivier. Het zien van stukjes ongerepte natuur 
omdat je op plekken komt waar niemand is en geen toeristen te vinden 
zijn. 

• De aflevering van Floortje naar het einde van de wereld over Panama 
(2015) is zeker een aanrader als je een idee wilt krijgen over Floating 
Doctors. In deze aflevering gaat Floortje Dressing mee met de organi-
satie wat een goed beeld geeft van het werk. 

• Je moet een sollicitatiebrief ruim van tevoren schrijven zodat je verze-
kerd bent van een plek. 

• Voor meer info kijk op https://floatingdoctors.com/

Wat heb je geleerd van het vrijwilligerswerk wat je nu 
meeneemt in de coschappen?
“Vooral dat je je heel goed bewust moet zijn van hoe iemand 
leeft. Zo besef ik me dat wanneer iemand arm is en ik diegene 
informeer en geld geef, het niet altijd vanzelfsprekend is dat ze je 
adviezen opvolgen en het geld aan de dingen besteden waarvoor 
jij het bedoeld had. Ze prioriteren allemaal anders wat maakt dat 
je de patiënten goed moet informeren en moet toetsen of ze je 
hebben begrepen en dat ze weten wat ze moeten doen. Zo was 
dat bijvoorbeeld bij die vrouw met borstkanker zo, die haar geld 
besteedde aan het eten voor kinderen. Als ze drie maanden later 
zelf overlijdt als gevolg van haar borstkanker heeft dat natuurlijk 
meer consequenties voor haar kinderen. Dus ik heb geleerd 
dat je heel duidelijk moet zijn en moet checken of patiënten je 
hebben begrepen en rekening moet houden met de normen en 
waarden van een patiënt. Daarnaast heb ik natuurlijk gemerkt dat 
wij het in Nederland wel echt supergoed hebben wat betreft de 
gezondheidszorg.”

Tips en tops: 

Martijn Pas
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Wie droomt van een verre reis naar de tropen zal ooit een keer het vliegtuig in moeten stappen. Nu is een 
vliegticket tegenwoordig met een paar klikken te bemachtigen, wat vaak voor een vreugdemoment zorgt. Al lijkt 
het zo makkelijk, wij zijn als mens niet gemaakt om te vliegen wat ertoe leidt dat allerlei aanpassingen gemaakt 
moeten worden om veilig te kunnen vliegen. Dit geldt uiteraard ook voor piloten die de verantwoordelijkheid 
dragen voor tientallen passagiers gedurende een vlucht. Een luchtvaartgeneeskundige of vliegerarts bestudeert 
de factoren die de pilootprestaties beïnvloeden, zoals vermoeidheid en desoriëntatie tijdens het vliegen, 
medische aandoeningen en het gebruik van medicijnen. 

LUCHTVAARTGENEEKUNDE

Ervaren piloten weten hoe ze om moeten gaan met 
stress van de vlucht en kunnen zich aanpassen 
bij versnellingen van het vliegtuig, problemen 

met perceptie, drukveranderingen en 
bewegingsziekte (reisziekte). Om deze 

redenen moeten piloten regelmatig 
gekeurd worden door een 

luchtvaartgeneeskundige. Daarnaast 
worden piloten getraind om in 

(extreme) omstandigheden hun 
zintuigen uit te schakelen en te 

vertrouwen op instrumentlezingen. 
Dit wordt getest door middel van 

fysieke onderzoeken met behulp van 
simulators die vliegtuigvluchtpanelen en 
ruimtevaartschepen nabootsen. Zo wordt 

ook gebruik gemaakt van een hypobare kamer 
waarin piloten de symptomen van zuurstoftekort 

leren herkennen en hierop adequaat leren ingrijpen. Ook 
worden piloten getraind in de welbekende centrifuge waarin 

ze om leren te gaan met extreme G-krachten zoals tijdens een 
vlucht in een F-16.

Luchtvaartgeneeskunde
De luchtvaartgeneeskunde houd zich bezig met medische keuringen en 

-behandelingen van piloten van (zweef)vliegtuigen, helikopters, luchtballonnen en 
drones. Andere benamingen voor luchtvaartgeneeskunde zijn vlucht-, ruimtevaart-, of 

ruimtegeneeskunde. Daarnaast is een luchtvaartgeneeskundige betrokken bij onderzoeken 
naar luchtvaartongevallen zoals bij de vliegramp MH17 in 2014. Grofweg bestaan twee soorten 

klasse voor de keuringen van piloten:

Klasse 1: beroepsvlieger, meervlieger en verkeersvlieger 
Klasse 2: privévlieger, zweefvlieger, luchtballonen en ook voor aspirant- astronauten.

De meeste luchtvaartartsen werken buiten het ziekenhuis. Zo kunnen ze werkzaam zijn in dienst 
van het leger, bij organisaties rondom vliegveiligheid 

of houden zij zich bezig met 
wetenschappelijk onderzoek. 

Wist je dat? 
André Kuipers via deze route bekend is geworden binnen de ruimtevaartgeneeskunde. 
In 1987 legde hij zijn artseneed af waarna hij keuringsarts werd bij de Koninklijke 
Luchtmacht. Hier deed hij onderzoek naar ruimtelijke desoriëntatie bij vliegers en 
ruimteziekte bij astronauten. Uiteindelijk ging hij als arts en onderzoeker werken bij de 
Europese Ruimtevaart Organisatie ESA. 

Heb jij affiniteit met de lucht- en/of ruimtevaart en spreekt dit artikel jou aan? Dan is de luchtvaartgeneeskunde 
misschien wel wat voor jou! 
Voor meer informatie:
• Doctor on Board, nascholing voor artsen met interesse in luchtvaart (klmhealthservices.com)
• Nederlandse Vereniging voor Lucht- en Ruimtevaartgeneeskunde (NVvLG)

Omstandigheden in het vliegtuig
• Wisselingen van de atmosferische druk 

tijdens de start en de landing. Midden in 
de vlucht bestaat over het algemeen een 
lagere luchtdruk in de cabine dan op de 
grond.  

• Tijdens een vlucht kunnen plotselinge 
acceleratie- en deceleratie krachten 
optreden. Hierdoor kan een andere 
verdeling van lichaamsvloeistoffen 
ontstaan en daarmee bewegingsziekte. 

• Temperatuurwisselingen kunnen 
plaatsvinden in het vliegtuig of bij het 
verlaten van het vliegtuig (verschil 
binnen/buiten). 

• In de cabine is sprake van een (zeer) lage 
luchtvochtigheid. 

• De ozonconcentratie is hoger in het 
vliegtuig dan op zeeniveau. 

• Vibraties kunnen optreden door motoren, 
luchtstroom en turbulentie.

Naast de luchtvaartvelden kan een luchtvaartarts 
ook betrokken zijn bij bergbeklimmingen en 
diepzeeduiken. 

De opleiding
De opleiding bestaat uit een basiscursus die 
gevolgd dient te worden volgens de criteria van 
het Europees Agentschap voor de veiligheid van 
de luchtvaart (EASA). De totale belasting van de 
cursus is 60 uur en bestaat uit zowel theoretische 
als praktische training. Na deze basiscursus 
kan men zich certificeren als een Authoritised 
Medical Examiner (AME) en is men bevoegd om 
vliegmedische keuringen uit te voeren van klasse 
2. De opleiding vindt plaats op het Centrum voor 
Mens en Luchtvaart te Soesterberg. Voor deze 
basiscursis zijn ongeveer 20 opleidingsplaatsen per 
jaar. Voor keuringen van piloten uit klasse 1 dient 
nog een aanvullende geavanceerde cursus gevolgd 
te worden. Deze cursus heeft een totale duur van 
70 uur waarin aanvullend op de basiscursus kennis 
over de luchtvaartgeneeskunde wordt behandeld. 

Militair vliegerartsen worden via een andere weg 
opgeleid. Deze opleiding bestaat uit grofweg drie 
stappen. De eerste stap bestaat uit een verkorte 
opleiding tot officier van 11 weken. Deze vindt 
plaats op de Koninklijke Militaire Academie te 
Breda. Als tweede stap wordt een opleiding van 
twee jaar gevolgd tot Algemeen Militair Arts 
(AMA) in Hollandse Rading (Instituut Defensie 
Geneeskundige Opleidingen). Vervolgens kan men 
als AMA doorgroeien tot militair vliegerarts.  
 

Vera Tieleman
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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE 
PENNINGMEESTER 

Ben jij op zoek naar een leuk tijdverdrijf naast je studie, wat ook 
nog eens goed is voor je CV. Of wil je juist weten hoe het is om 
penningmeester te zijn. Solliciteer dan nu voor penningmeester  of 
vormgever bij ons Status Co bestuur! We hebben een leuk team van 
7 (bijna) coassistenten die samen zorgen dat elk kwartaal het Status 
Co blad uitgebracht wordt. 
Als penningmeester zorg jij voor de financiën en houd je contact 
met sponsoren. Je leert vaardigheden die je anders binnen de 
geneeskunde niet zal ervaren. 

Daarnaast kunnen we natuurlijk altijd extra redactieleden gebruiken, 
dus vind jij het leuk om vrijblijvend af en toe wat te schrijven voor de 
Status Co, dan ben je aan het goede adres. 

Voor meer informatie en contact kun je mailen naar 
statusco.rha@radboudumc.nl alle vragen zijn welkom en stuur je 
motivatie en CV voor 19 april!
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Vaccins voor Tropenco
Vaccinaties en boosterprikken, we 
hebben er voldoende over gehoord. 
Dankzij de coronavaccinaties kan 
langzaam de maatschappij weer 
open en zouden ook weer deze 
reizen voor de coassistenten door 
gaan. Passend bij het interview met 
Jamilah Sherally, AIGT, willen wij ons 
richten op de benodigde vaccinaties 
voor je tropencoschap en waarom 
het belangrijk is goed voorbereid op 
vakantie te gaan.

Hinderlijke zoemende ziekten
De allereerste tip is, als je weet naar welk land je 
gaat, je op de ANWB of GGD kijkt welke reisadviezen 
gegeven worden. Voor de ziekten zoals malaria, zika 
en dengue kun je denken aan muggen werende 
voorzorgsmaatregelen: DEET, klamboes en het 
vermijden van stilstaand water waarin muggenlarven 
kunnen groeien. In gebieden met hoge malaria 
infectiekans wordt in Nederland geadviseerd 
chemoprofylaxe te gebruiken, voorbeelden 
hiervan zijn mefloquine, atovaquon/proguanil en 
doxycycline. De bescherming is nooit 100%. Daarom 
dien, je als je binnen 48 uur na terugkomst van 
tropenco/vakantie, koorts krijgt altijd contact op te 
nemen met je huisarts en je te laten testen op malaria. 
Daar bijkomend wordt de profylaxe van malaria 
bemoeilijkt door het optreden van resistentie tegen de 
bovenstaande middelen. Dat maakt het verstandig de 
middelen periodiek (dus alleen in de periode dat je in 
het buitenland bent) te gebruiken. 

Het snel moeten vinden van een wc 
Reizigersdiarree komt bij 55% van de reizigers voor, 

dit kan tijdens maar ook na de reis ontstaan. De 
prevalentie verschilt wel per land, maar ongetwijfeld 
dat je in de drie maanden tropenco er mee aanraking 

komt.  Wat kan je doen om reizigersdiarree te 
voorkomen? De allerbeste tip is te letten op je 

hygiëne en op wat je eet en drinkt. Rauw voedsel 
zoals vlees en vis is het beste te vermijden. Het is 

vaak niet veilig en daarnaast bederft het eten sneller 
door de hogere temperaturen en is er meer ruimte 

voor ziektekiemen om te groeien, waardoor je heftige 
diarree of bacteriële infecties kan oplopen. Een 

wel bekende gevaarlijke veroorzaker van diarree 
zijn ijsblokjes. Dit komt omdat hiervoor kraanwater 
gebruikt wordt. Soms zijn zaken niet te voorkomen. 

Neem dan ORS, een mengsel van zouten en 
druivensuiker, mee om uitdroging te voorkomen bij 
diarree. Vergeet niet dat bij overmatige transpiratie 

dit middel ook gebruikt kan worden. 

Valentina Kouwenberg

ik zit in de bus onderweg naar mijn avonddienst. 
Ik zie mensen opgewekt voorbij fietsen, het is 
bijna weekend. Toch voelt het als een soort 
stilte voor de storm. Mijn gedachten dwalen 
af en ik vraag me af hoe druk het vanavond 
zal zijn. Tegen beter weten in hoop ik dat de 
patiënten die al een tijdje op de afdeling liggen 
zijn opgeknapt. Van de meeste patiënten ken 
ik de naam, maar van veel patiënten ken ik ook 
het verhaal. Wie ze zijn, wat ze deden voordat 
ze corona kregen en wie hun echtgenoot is. 
Bij de overdracht wordt besproken hoe 
we ervoor staan. De IC ligt vol, enkel het 
calamiteitenbed is nog vrij. Na de overdracht 
snellen we naar de SEH. Zodra ik de klapdeuren 
van het spoedplein door loop komen de 
bekende geluiden mij als een zoemende waas 
tegemoet. De piepende monitoren, het getik 
op de toetsenborden, het geluid van deuren 
die open en dicht gaan en verschillende 
stemmen door elkaar heen. Een ambulance 
arriveert met een COVID-patiënte die niet 
meer aanspreekbaar is. Al snel wordt besloten 
dat ze rechtstreeks naar de IC wordt gestuurd 
om geïntubeerd te worden. Nauwelijks is er 
tijd om afscheid te nemen van haar man die 
met haar mee is gegaan in de ambulance. Het 
allerlaatste IC bed, bedoeld voor calamiteiten, 
is nu ook gevuld.

De arts-assistent van de longgeneeskunde 
tikt op mijn schouder. Hij drukt het dienstsein 
in mijn handen en we lopen naar de 
behandelkamers waar een patiënt een drain 
krijgt. Ik hijs me in een steriel pak, frommel 
mijn haar onder een mutsje en ruil mijn 
schoenen in voor klompen. We zijn nog maar 
net de klapdeuren door, of de telefoon gaat. 
De toestand van een patiënt op de afdeling 
verslechtert. Ik noteer de belangrijkste punten 
en stel de verpleegkundige die ik aan de lijn 
heb gerust, we komen direct na het plaatsen 
van de drain naar de afdeling. Eenmaal daar 
aangekomen is het druk. Verpleegkundigen 
lopen af en aan en bieden daarnaast nog 
ondersteuning aan familie van patiënten. Toch 

is het oorverdovend stil op de afdeling. De 
angst van de patiënten is voelbaar. Bang voor 
wat er komen gaat, bang om het niet te redden 
of om nooit meer te worden wie ze waren.

We lopen naar een meneer die al een hele 
tijd op de afdeling ligt en de afgelopen dagen 
verder achteruit is gegaan. Hij is onrustig en 
bang. Hij weet dat zijn situatie verslechtert en 
is oncomfortabel, maar hij weigert morfine. 
“Dokter, ik wil nog niet dood” zegt hij terwijl 
hij de hand van de arts grijpt en bang om zich 
heen kijkt. Hij wil nog zó graag leven, maar 
zijn lichaam is op. Hij genoot met volle teugen 
van het leven voordat hij ziek werd. Hij fietste 
graag en haalde elke ochtend een kop koffie 
en de krant. Maar nu kan zijn lichaam niet 
meer. We kunnen er niet meer voor zorgen dat 
hij weer zijn kop koffie en de krant kan halen. 
Nooit meer zal hij door de buurt een rondje 
fietsen in het zonnetje. Het enige wat we nu 
kunnen doen, is zorgen dat hij omringd door 
zijn geliefden afscheid kan nemen. Afscheid 
van hen en van het leven.

Na mijn dienst stap ik in een lege bus. De 
buschauffeur kijkt mij aan in zijn binnenspiegel 
en vraagt of ik heb gewerkt vanavond. We 
praten over het ziekenhuis, de pandemie waar 
we middenin zitten en de gevolgen hiervan. 
Hij vertelt dat er ook collega’s van hem aan 
corona zijn overleden en vertelt trots dat zijn 
vriendin gisteren gevaccineerd is. Het is fijn 
dat de stilte in de lege bus wordt gevuld. Fijn 
om met iemand te praten na een dienst als 
deze. De bus vermindert vaart en komt tot 
stilstand bij de halte. “Bedankt voor het werk 
dat je doet” zegt de buschauffeur terwijl ik uit 
de bus stap. “U ook bedankt!” Roep ik terug 
en ik zwaai. Het is stil op straat. Een wereld 
van verschil vergeleken met de hectiek in het 
ziekenhuis. Na een lange dienst ben ik weer 
thuis. Terwijl ik de sleutel in de deur steek 
bedenk ik nog maar eens hoe dankbaar ik ben 
voor mijn gezondheid.

“DOKTER, IK WIL NOG 
NIET DOOD”

Het is vrijdagmiddag, 
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Svea Thiesbrumme
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Afrika – Tanzania en Ghana 
Gele koorts is een tropische ziekte die via muggen wordt 
overgedragen. Deze muggen steken juist overdag. 1 op de 5 mensen 
die besmet raakt, wordt ziek. Alleen muggenpreventie is onvoldoende 
vanwege twee redenen. Als eerste is er geen medicijn tegen de gele 
koorts en de behandeling bestaat alleen uit symptoombestrijding. Als 
tweede overlijdt over het algemeen ruim 1 op de 10 mensen aan de gele 
koorts. Dat maakt vaccineren erg belangrijk, het biedt bescherming 
voor de individuele reiziger maar ook om import en verspreiding 
van gele koorts te voorkomen. Geïnfecteerde personen zijn van kort 
voor het ontstaan van koorts tot 3-5 dagen daarna besmettelijk voor 
muggen. Ook besmetting via bloedtransfusie, orgaantransplantatie, 
intra-uteriene transmissie etc. is beschreven. 
Er is één prik nodig en na 10 dagen is het vaccin actief en geeft 
levenslange bescherming. 
Het volgende is het hepatitis A vaccin waarvan het virus een 
leverontsteking kan veroorzaken. Volwassen kunnen hepatitis A 
krijgen, dit geeft in tegenstelling wat vaak gedacht wordt, wel degelijk 
klachten. De verschijnselen zijn vermoeidheid, lichte koorts, soms 
pijn in de bovenbuik en misselijkheid. Het virus kan bij volwassenen 
ook geelzucht veroorzaken. Slechts bij hoge uitzondering ontstaan 
levensbedreigende complicaties. 
Dit vaccin wordt vaak in combinatie met het hepatitis B vaccin 
gegeven. Let op, want tussen het eerste en tweede vaccin zitten 6-12 
maanden. Op tijd dus je vaccinatie halen! Op basis van follow-up 
van antistoffen na vaccinatie wordt een persistentie van antistoffen 
voor minstens 20-30 jaar voorspeld voor de grote meerderheid van 
de gevaccineerden. Omdat je als coassistent in het ziekenhuis gaat 
werken is het risico op blootstelling vergroot en daarom zijn de 
vaccinaties tegen hepatitis A aan te raden. 
De laatste ziekte, schistosomiasis, is een worm waarvoor je niet kan 
vaccineren, maar wat je kan voorkomen door zoetwatercontact te 
voorkomen. De larven ontwikkelen zich eerst in een waterslak en deze 
larven kunnen de huid binnendringen en kan onder andere hevige 
jeuk, koorts, rugpijn en verlammingsverschijnselen veroorzaken. 

Één prikje, en dan nog een prikje 
Ondanks tijdens het tropencoschap de vaccinaties via de ‘Travel Clinic’ van het Radboudumc 
worden geregeld, zijn er studenten die zonder vaccinaties op exotische reis gaan, ook 
losstaand van het tropenco, omdat het vaak prijzig is. We zetten een aantal landen uiteen met 
hun ‘verplichte’ vaccinaties en welke ziekten je dus kan oplopen. Hiermee gaan we vanuit dat 
je als kind het volledige Rijksvaccinatieprogramma hebt gevolgd en dat je in bezit bent van 
het hepatitis B vaccin. 

Indonesië 
De volgende vaccinaties zijn aanbevolen: Hepatitis A 
en B, en gele koorts. De andere maatregelen zijn vooral 
adviezen:
1. Malariapillen en muggenpreventie conform 

eerdere adviezen. 
2. Laat je informeren naar het TBC risico op de site 

van de GGD of Travel Clinic
3. Voorkom buiktyfus door je te houden aan de 

standaard maatregelen ter preventie. Buiktyfus 
wordt veroorzaakt door de Salmonella bacterie en 
deze bacterie kan in water en voedsel voorkomen. 
Vaccineren is aanbevolen, omdat het de kans op 
buiktyfus kleiner maakt. 

4. Vermijd alle contacten met dieren in streken waar 
rabiës voorkomt. Het virus wordt overgebracht 
via speeksel van besmette zoogdieren door een 
beet, krab of lik aan een wondje of via slijmvliezen. 
Rabiës is een zeer ernstige ziekte die vrijwel altijd 
tot de dood leidt. Het advies is om je wel te laten 
vaccineren, want in Indonesië zijn de prikken zeer 
prijzig en is er niet altijd een vaccin aanwezig. 

5. Niet zwemmen in zoetwater wegens het risico op 
Schistosomiasis. 

Zuid Amerika - Suriname 
Het derde continent waar 
tropencoschappen plaatsvinden en 
vele studenten gaan backpacken, 
is Suriname. Het gele koorts vaccin 
is niet meer verplicht voor alle 
reizigers. Het zou wel kunnen dat je 
in gebieden komt waar gele koorts 
kan voorkomen als je verder gaat 
reizen of naar buitengebieden gaat. 
Laat je hierover informeren bij de 
GGD/Travel Clinic. 
Zoals de andere landen gelden hier 
eigenlijk dezelfde regels betreft de 
vaccinaties voor DTP en hepatitis A 
en B. Daarnaast is het advies om je 
te houden aan de muggen preventie 
maatregelen en wordt zwemmen 
in zoetwater en het aanraken van 
dieren afgeraden.

Als je eenmaal alle vaccinaties hebt gehad, hoef je niet veel meer ter 
voorbereiding te treffen. Ga altijd goed geïnformeerd op reis om een 
prettige reis te hebben. Het is met onze huidige GGD niet nodig om ziek 

thuis te komen na zo’n bijzondere reis!
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Forensische geneeskunde – wat associeer je hiermee? 
Wellicht komen er politieseries als Silent Witness bij je 
op. De praktijk van de forensische geneeskunde blijkt 
echter anders. Onbekend maakt onbemind, want deze 
sector heeft ook een dringend tekort aan artsen. Des 
te meer reden om in de forensische geneeskunde te 
duiken. Om helder te krijgen wat het vak nou precies 
inhoudt, spreek ik Erik Wannee, forensisch arts en 
praktijkopleider bij GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Erik rolde eigenlijk bij toeval de forensische 
geneeskunde in. Lachend: “Oh, heb je even? Ik ben via 
een omweg in het vak gerold en bijna iedereen komt 
via een omweg binnen.” Na jarenlang als specialist 
ouderengeneeskunde gewerkt te hebben, werkte Erik 
tijdelijk als medisch adviseur bij een GGD. In die tijd 
moesten alle artsen die werkzaam waren bij een GGD, 
daarnaast ook forensische diensten doen. “Nu had ik in 
mijn huisartsencoschap ooit wel eens met een huisarts 
meegelopen die ook gemeentelijk lijkschouwer was, 
maar dat ging heel primitief. (..) Ik wist vaag wat het 
voorstelde, maar nu moest ik het ineens zelf gaan 
doen.” Erik wilde wel forensische diensten doen, mits 
hij wel de toenmalige eenjarige NSPOH-cursus voor de 
forensische geneeskunde kon volgen. Uiteindelijk bleek 
dit werk zo zijn passie, dat hij zich volledig ging richten 
op de forensische geneeskunde. Toentertijd stond de 
specialisatie nog in zijn kinderschoenen. Inmiddels is 
het een erkend KNMG-profiel geworden, waarvan de 
opleiding en bij- en nascholingen uitgebreid en sterk 
geprofessionaliseerd zijn. 

De forensisch arts is onder andere verantwoordelijk 
voor lijkschouwen bij een niet-natuurlijke dood, 

letselonderzoek en arrestantenzorg. Erik voegt toe: 
“Voor de arrestanten bied je in feite eerstelijnszorg. 
Het is wel een aparte populatie, want de doelgroep op 
het politiebureau is heel anders dan wat een huisarts 
ziet. Er zit heel veel psychiatrie en verslavingszorg bij.” 
De taak van de forensisch arts bij het letselonderzoek 
is het vastleggen van de letsels in een rapport, zodat 
deze gebruikt kunnen worden in een rechtszaak. 
Immers, tegen de tijd dat de rechtszaak plaatsvindt, is 
er vaak weinig meer te zien van de letsels. “Uiteindelijk 
bepaalt de rechter wat voor straf eraan [het misdrijf] 
vastzit, maar zij doen dat op basis van de rapporten 
van de forensisch artsen die de risicosetting duiden. 
We beschrijven wat we zien en krijgen vragen over de 
mogelijke consequenties ervan. Hiervoor moeten we 
soms ook bij andere specialisten te rade gaan of de 
boeken of PubMed in duiken.” 

De lijkschouwen bij een niet-natuurlijke dood 
vormen een belangrijk onderdeel van de forensische 
geneeskunde. Volgens de KNMG-richtlijn is de 
definitie van een niet-natuurlijke dood als volgt: ‘Er is 
in ieder geval sprake van een ‘niet-natuurlijke dood’ 
bij een overlijden als direct of indirect gevolg van een 
ongeval, geweld of een andere van buiten komende 
oorzaak, een misdrijf of zelfmoord.’1 Dit is een bredere 
definitie dan dat geneeskundestudenten vaak denken. 
Erik licht toe wat voor casussen hij tegenkomt: “De 
grootste groep die we zien zijn de euthanasieën. 
Dan is er een groep van ouderen die met name in 
het verzorgingshuis ten val komen.” Voor deze beide 
groepen geldt dat de politie niet protocollair wordt 
ingeschakeld. “Dan is er een groep ongevallen en die is 
heel divers, bijvoorbeeld ongevallen in en rondom het 

“Het is geen 9-5 baan, je zit heel vaak met je poten in de modder, 
of je loopt midden in de nacht door de sneeuw te banjeren”

FORENSISCH ARTS

 https://www.laurasbakery.nl/bobotie/

Valentina Kouwenberg

BEREIDINGSWIJZE
Laat de sneetjes brood in een schaaltje melk 
weken. Verhit de helft van de olijfolie in een 
grote pan en fruit hierin de ui en je teen 
knoflook. Giet de overige olijfolie erbij en voeg 
kerriepoeder en 2,5 tl kurkuma (0,5 tl heb 
je later nodig) toe. Roer goed door en voeg 
dan het gehakt toe. Blijf goed roeren tot het 
gehakt gaar is. 
Draai het vuur laag en voeg zout, peper, 
citroensap, azijn, abrikozenjam, chutney en 
rozijnen toe. Roer goed door elkaar. Knijp 
het brood een beetje uit zodat het niet te 
vochtig isen bewaar de melk. Verkruimel het 
brood tussen je vingers en meng het door het 
gehaktmengsel. 
Klop één ei los en giet bij het gehaktmengsel, 
roer wederom goed door. Haal de pan van 
het vuur en giet het gehaktmengsel in een 
ovenschaal van ongeveer 20×30 cm. Schep 2 
eetlepels van het mengsel terug in de pan, dit 
heb je nodig voor een ragout. Verdeel de rest 
van het mengsel gelijkmatig over de bodem. 
Voeg aan de overgebleven melk de 3 eieren 
en de rest van de kurkuma toe en klop het 
door elkaar. Giet het mengsel over het gehakt. 
Plaats de laurierbladeren in de bobotie.
Bak de bobotie in ongeveer 30 minuten 
op 180° C (boven- en onderwarmte) tot het 
mengsel gestold is.

Optioneel: Terwijl de bobotie in de oven staat, 
maak je er een soort saus/ragout bij. Voeg 
bloem en juspoeder toe aan de pan met het 
overgebleven gehaktmengsel. Zet het vuur 
hoog en voeg het water beetje bij beetje toe en 
blijf roeren tot het begint in te dikken. Eenmaal 
ingedikt voeg je de worcestersaus toe, naar 
smaak kun je eventueel meer of minder 
toevoegen.
Serveer de bobotie met rijst en sperziebonen. 

Eigen variatie: is het toevoegen van blokjes 
appel aan het gehakt samen met kaneel! 

INGREDIËNTEN (4p)
 2 sneetjes witbrood, 250 ml melk, 30 ml 
olijfolie, 1 ui (gesnipperd), 1 teen knoflook, 4 
tl kerriepoeder, 3 tl kurkuma, 1 kg gehakt, 2 
tl zout, 1 tl zwarte peper, 2 el citroensap, 1 el 
azijn, 2 el abrikozenjam, 6 el mangochutney, 
60 gram rozijnen, 4 eieren, 3 laurierbladeren, 2 
el bloem, 1 tl rund juspoeper 500 ml water, 1 el 
worcestersaus

In het thema van het tropencoschap, hebben we 

hierbij en recept Zuid-Afrikaanse Bobotie. Zo kan je 

een keer wat anders eten dan je stampport, wok of 

sushi.

Zuid-
AFRIKAANSE 

BOBOTIE
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huis of verkeersongevallen. Ook een fatale complicatie 
bij een medische behandeling uitgevoerd volgens het 
protocol wordt tot de ongevallen gerekend. Vervolgens 
is er een belangrijke groep bestaand uit de suïcides. 
Een minder vaak voorkomende groep zijn zelf-
euthanasieën, mensen die heel bewust een eind aan 
hun leven maken en daarbij vaak ondersteuning krijgen 
van een zelfhulpclub. Tot slot is er nog het groepje van 
de misdrijven. Dit zijn er een handjevol per jaar. Soms 
zijn dit ook wel onduidelijke zaken. Iemand die tijdens 
een stratenrace een ander 
het leven uitrijdt bijvoorbeeld: 
is dit dan een misdrijf of een 
ongeval?” 

De passie bij Erik is duidelijk 
zichtbaar in het enthousiasme 
waarmee hij over zijn vak 
praat. “Het leukste is het 
doorlopend improviseren. 
Als je ’s ochtends begint 
als arts, heb je een blanco 
agenda en je hebt geen idee 
hoe je dag eruit gaat zien. 
De ene dag is wat saai, dan 
ben je wat rapporten aan 
het wegwerken en de andere dag word je overstelpt 
met oproepen.” Daarnaast vorm je de brug tussen de 
juridische en de geneeskundige kant. “Je bent eigenlijk 
een spin in het web, waarbij je allerlei lijntjes uitzet. Dat 
doorlopend schakelen, ook tussen de medische en de 
juridische functie - want we zijn ook een halve jurist 
als forensisch arts -, dat is een geweldige uitdaging.” 
Tegelijkertijd heeft het vak ook moeilijkheden: “Het is 
niet voor iedereen weggelegd. Het is geen 9-5 baan, 
je zit heel vaak met je poten in de modder, of je loopt 
midden in de nacht door de sneeuw te banjeren. Je 

komt op de meest gekke plekken terecht.”
Als forensisch arts is het daarom ook essentieel om 
goed te kunnen improviseren. “Je komt vaak in situaties 
terecht waarvan je denkt: jemig, wat moet ik hier nou 
weer mee aan? Dan moet je snel kunnen schakelen.” 
Gezien de geladen en emotionele situaties waarin je 
terecht kunt komen, is inlevingsvermogen ook van 
belang. Ook is forensische geneeskunde team work. 
Vanwege deze samenwerking is het belangrijk om 
ook enig praktisch inzicht te hebben in de technische 

kennis van de politie. Erik 
voegt ook nog toe: “Je moet 
kritisch kunnen denken en in 
scenario’s kunnen denken. 
De bekende instinker in 
alle strafrechtelijke zaken is 
tunnelvisie. Dan denk je bij het 
aantreffen van een lijk ‘het zal 
wel een suïcide zijn’ en dan 
loop je door in dat scenario. Je 
moet altijd breed in scenario’s 
denken en daar worden we 
ook in getraind. Denk ook aan 
de onwaarschijnlijke dingen!” 

Op mijn brandende vraag of 
het dag in dag uit bezig zijn met de dood geen cynisme 
oproept, antwoordt hij deels bevestigend. “Je maakt 
heel heftige dingen mee”. Echter, de meeste forensisch 
artsen die volmondig voor het vak gekozen hebben 
ontwikkelen een adequate copingstrategie, anders 
houd je het op de lange duur niet vol. “Nou moet ik wel 
zeggen dat ik sommige situaties tien jaar later nog kan 
herinneren, maar ik heb ze wel een plekje gegeven. 
(…) Los daarvan moet je wel een bepaalde kronkel in 
je hersenen hebben om het te kunnen doen en het 
interessant te vinden. Uiteraard zit er ook wel wat 

cynisme bij. Soms maak je samen met de politie grapjes 
die eigenlijk niet door de beugel kunnen, gewoon om 
even ‘stoom af te blazen’. (…) Als het teveel wordt, kan je 
dat ook altijd aangeven en het bespreken met collega’s.”

Dan rest ons nog één brandende vraag: hoe word je 
forensisch arts? “Momenteel is het een tweejarige 
opleiding, maar binnenkort wordt het een driejarige 
opleiding.” Binnen de specialisatie word je getraind in de 
forensische geneeskunde en aanverwante vakgebieden. 
“De eerste 9 maanden loop je met een forensisch arts 
mee. Afhankelijk van je ervaring en je kunde ontwikkel 
je hierin steeds meer zelfstandigheid, verschillend per 
casus. Zaken die vaak voorkomen leer je al snel zelfstandig 
af te handelen. Als het gaat om het andere uiterste: een 
Team Grootschalig Opsporing (TGO), verantwoordelijk 
voor moordzaken, en calamiteiten zoals een ontplofte 
fabriek met meerdere doden bijvoorbeeld, dat is heel 
andere koek. Daar ga je met een collega heen. Daar zou 
ik zelfs ook nog met een collega heen gaan.” Vervolgens 
zijn er twee stages van drie maanden, open voor eigen 
invulling - mits het relevant is voor de opleiding, zoals 
de verslavingszorg, psychiatrie of SEH. De opleiding 
wordt afgesloten met een verbredende M&G stage, 
gericht op een bredere ontwikkeling binnen de sociale 
geneeskunde. “Nu zul je merken dat je sommige zaken 
in je opleiding niet meemaakt, de wat bijzondere zaken, 

zoals bedrijfsongevallen of kindermishandeling, komen – 
gelukkig – niet zo vaak voor. Het gaat er dan ook om dat 
je tijdens de opleiding kunt laten zien of je de creativiteit 
en flexibiliteit hebt om je in zo’n onbekende situatie 
staande te houden. Ik maak nu ook regelmatig situaties 
mee waarvan ik denk ‘dit heb ik nog nooit meegemaakt’, 
en dan weet ik toch het juiste te doen.”  

De afsluitende tip? “Zorg als arts, in welk specialisme 
dan ook, dat je de basisbeginselen kent van de 
forensische geneeskunde, met name van de lijkschouw. 
En weet dat je altijd een forensisch arts kan consulteren.” 
Dat benaderen kan 24/7 – er is altijd een forensisch arts 
benaderbaar voor overleg. “En als je een keer mee wilt 
lopen als arts, bel je lokale GGD en geef aan dat je een 
dagje mee wilt lopen. Je bent van harte welkom!” En 
voor de coassistenten: denk eens aan een keuzecoschap 
forensische geneeskunde bij een GGD, als het vak je 
aanspreekt. 

Yfke Prins

“Soms zijn 
dit ook wel 

onduidelijke 
zaken. Iemand 
die tijdens een 

stratenrace 
een ander het 
leven uitrijdt 
bijvoorbeeld: 
is dit dan een 

misdrijf of een 
ongeval?” 
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BERICHTJE VAN DE KO-RAAD

De start van het nieuwe jaar gaat voor de meeste 
mensen gepaard met goede voornemens. 
Tijdens de feestdagen kan je dan ook vaak de 
klok erop gelijk zetten dat je de vraag krijgt: ‘Wat 
zijn jouw goede voornemens voor aankomend 
jaar’. 
Meer sporten, afvallen, gezonder eten, minder 
stress, minder drinken, vaker schoonmaken, 
meer sparen, duurzamer leven… Goede 
voornemens komen in alle soorten en maten, 
maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: 
ze verdwijnen als sneeuw voor de zon voordat 
we nog maar de kans hebben gehad ze te 
verwezenlijken. 
Ik vergelijk het vaak met de eerste dag van je 
coschap. Ik neem me bij ieder coschap voor 
om regelmatig te blijven sporten, een gezonde 
lunch mee te nemen en minder stress te hebben. 
Maar als het puntje bij het paaltje komt lunch 

ik vaak met een saaie, maar makkelijke, bruine 
boterham en lig ik ’s avonds na een lange dag 
uitgeteld op de bank, zonder te hebben gesport 
en heb ik stress omdat ik de 1000 dingen die ik 
die dag zou regelen, niet heb geregeld. 
We vallen makkelijk terug in onze standaard 
patronen en zijn dan vervolgens teleurgesteld 
dat we onze goede voornemens na slechts een 
paar dagen al door de WC hebben gespoeld. 
We hebben grote verwachtingen van onszelf, en 
stellen vaak te grote doelen die niet realistisch 
zijn. Misschien is de les die ik hieruit haal voor 
mezelf dat ik soms best een beetje minder 
kritisch en sneller tevreden mag zijn. Dat ik 
kleinere doelen moet stellen, die realistisch en 
haalbaar zijn. Ach, volgend jaar weer een nieuwe 
kans toch?

Karlijne Houkens

Secretaris

BESTUUR

AGENDA
Maandag 21 maart   ALV, 20.00 uur

Woensdag 30 maart   Speeddate event arts en coassistent

Maandag 25 april  ALV, 20.00 uur

Maandag 23 mei  ALV, 20.00 uur

Houdt voor meer informatie betreffende onze cursussen en andere 

activiteiten onze Facebookpagina en website in de gaten. Voor vragen: mail 

ons!

Facebook:  www.facebook.com/koraadNijmegen 

Website:   www.ko-raad.nl     Neem een kijkje op onze nieuwe website!

E-mailadres:  koraad.rha@radboudumc.nl

  

Huidig bestuur van links naar rechts

Simone Hendriks   Penningmeester

Remy van Neerven   PR & Sponsor

Karlijne Houkens   Secretaris

Vera Tieleman   Algemeen bestuurslid

Emma Saedt   Voorzitter  

Een van de patiëntjes die ik ging zien op de kindernefrologie was 
een meisje van vijf jaar oud. Bij binnenkomst maakte ze meteen leuk 
contact met me en ze vertelde me enthousiast over haar leuke juf 
en meester op school. Na een paar vragen was ze alweer afgeleid, 
maar goed, dat kan ik haar ook niet kwalijk nemen. De consulten bij 
de kindergeneeskunde kunnen, zoals jullie misschien wel weten, vrij 
uitgebreid zijn. Zeker met spraakzame ouders ben je snel een half 
uur in gesprek en mijn patiëntje had al een aantal keer onderbroken 
om te laten weten dat ze het maar lang vond duren allemaal en 
wanneer ik nou ‘naar d’r hartje ging luisteren’. Gelukkig werd haar 
(on)geduld snel beloond, was ze een voorbeeldige patiënt en kon 
ik haar spelenderwijs van top tot teen onderzoeken. Nadat ik kort 
met de nefroloog overlegd had over het beleid, kwam ik met de 
arts terug en kon ik toekijken hoe de arts het beleid uitlegde aan 
de moeder. Nu vind ik de nefrologie alles behalve interessant, dus 
toen mijn patiëntje voor de zoveelste keer aangaf hoe lang ze het 
allemaal vond duren, twijfelde ik geen moment. Ik nam haar mee 
naar de wachtkamer om daar te spelen, want dat vond ik (net als 
mijn patiëntje) een stuk leuker dan luisteren naar het beleid. Na een 
kwartiertje denkbeeldige pannenkoeken bakken en memory spelen 
gingen we terug naar de spreekkamer. Op de terugweg kijkt ze me 
aan en zegt ze ‘Ik denk dat alle mensen het wel een beetje raar 
vonden hoor, een dokter in de wachtkamer’. Lachend antwoord ik 
haar dat me dat helemaal niks uitmaakt, terwijl ik haar stiekem wel 
een beetje gelijk geef. Hoewel dit consult me medisch inhoudelijk 
weinig opgeleverd heeft, heb ik haar ziekenhuisbezoek een heel 
stuk leuker gemaakt en de lach op haar gezicht is me veel meer 
waard dan die tien minuten op de kruk achter de specialist. Dus ja, 
dan zit ik als dokter maar al te graag in de wachtkamer. 

De dokter in de wachtkamer

Die ene patient

Heb jij nu ook een mooie, hilarische, 
emotionele of bijzondere herinnering 
aan een patiënt? Mail ons dan 
(anoniem) met jouw verhaal.
Statusco.rha@radboudumc.nl
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AFGESTUDEERDEN
Januari 
Gabriële Adema 
Don van Baar 
Jorrit van den 
Berg 
Rein Bergen 
Alessandra 
Buma 
Demi van Dalen 
Stefan van 
Dinter 
Cas Drabbe 
Noortje van 
Elteren 
Laura Geist 
Lisanne van 
Gennip 

Laura 
Guldemeester 
Iris Jansen 
Claire Koeyvoets 
Floris Kok 
Jasper Kramer 
Marike 
Lombaers 
Tom Mulders 
Hasan Özcan 
Martijn Pas 
Anniek van 
Rijssel 
Isabel Siebers 
Ina Thijs 
Femke van den 
Tillaart 

Ozan 
Torunoğullari 
Vithuran 
Velautham 
Eline van 
Vliembergen 
Denise Waanders

Februari
Annick van den Arns
Kevin Berg
Kaley van Bons
Marije Capelleveen
Babette de Constant
Rosanne Graaf
Anna Groen
Pauline Groenen
Romée Haenen
Rinske Haverkamp
Cecile Hulshoff
Rosanne Krakers
Martijn Mandigers
Eline Mennis
Louis Mourisse
Anne van Rorije

Sigrid van der Schijndel
Kimberly Steijn
Maud Steins
Casper Tacke
Jolijn van Verseput
Arnaud Vierzen
Leonie Wolberink

Redactieleden GEZOCHT!
Status Co zoekt nieuwe redactieleden! Bij Status Co werk 
je als team aan het vormgeven van het tijdschrift voor én 
door Nijmeegse coassistenten. Elk kwartaal maak je een 
editie. Wil jij hier met een bestuursfunctie bij betrokken 

zijn?
Mail dan naar statusco.rha@radboudumc.nl 

lees meer op pagina 

SOCIAL MEDIA
@statusconijmegen www.statusconijmegen.com statusco.rha@radboudumc.nl

Geef je 
adres(wijziging) 
makkelijk en snel 

door via 
www.

statusconijmegen.
com

ADRESWIJZIGING/VERHUISD?

Status Co

VOLGENDE EDITIE

AFSCHEID
Misschien heb je het 
stiekem al gezien, 
maar wij bestaan 40 
jaar! In de volgende 
editie lees je precies 
hoe je net zo’n goede 
loopbaan als wij kan 
krijgen. Hierin vind je 
onder andere tips en 
tricks voor je eerste 
artsen sollicitatie en 
een interview met een 
kersverse AIOS. 

Deze editie 
nemen we 

alweer afscheid 
van Valentina 

(penningmeester). 
Wat gaat de tijd 

snel!
We gaan je leuke 
stukken missen en 
jouzelf natuurlijk 

SPEEDDATE 
EVENT


