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De Nederlandse zorg is verantwoordelijk voor 6 à 7 procent van de nationale  
uitstoot van broeikasgassen. Het terugdringen van deze uitstoot van broeikasgassen 

levert naast klimaatwinst ook gezondheidswinst op. 4 voorbeelden uit de regio.
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90 
procent elektriciteit bespaart 
Ziekenhuis Groep Twente 
(ZGT) in de zomer op de 
koeling van het ziekenhuis. 
Dankzij de Lake Source  
Cooling Leemslagenplas 
stroomt koud water uit de 
Leemslagenplas door een 
leiding naar ZGT Almelo,  
2 kilometer verderop. Het  
ziekenhuis onttrekt de (na-
tuurlijke) kou uit het water en 
voert het water vervolgens 
weer terug naar de plas.

66
procent minder CO

2
- 

uitstoot, 87 procent  
waterbesparing en 84 
tot 87 procent minder 
vast afval in zorgorga-
nisaties. Dat is de winst 
van de herbruikbare 
ok-jassen van Clean-
Lease. Vergroening van 
meer producten, zoals 
ok-mutsen en warmtede-
kens zijn in ontwikkeling. 

400 
zonnepanelen komen op  
het nieuwe dak van Isala 
Meppel en het naastge-
legen Noorderboog voor 
geriatrische revalidatiezorg. 
3 warmtepompen zorgen 
voor verwarming en koeling 
van het gebouw en voor 
proceskoeling van de 4 
ok’s van het ziekenhuis 
(ontvochtigen en koelen). 
Isala Meppel is het eerste 
ziekenhuis in Nederland dat 
‘volledig van het gas’ gaat. 

220.000
kilo CO

2
 bespaart het Bravis  

zieken huis in Roosendaal door 
het opvangen van narcosegassen. 
Narcosegassen zijn voor ziekenhuizen 
een grote bron van CO

2
-uitstoot. In 

Roosendaal worden de gassen die 
normaalgesproken zouden vervliegen 
nu opgevangen en met behulp van 
kokosfilterkorrels geabsorbeerd. In 
de fabriek wordt het gas uit de filters 
gehaald, schoongemaakt en opnieuw 
als grondstof gebruikt voor nieuwe 
narcosegassen. Op deze manier wordt 
alles hergebruikt. 
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Tip 3: Incompany
Het aanbod van De Academie is ook in opdracht beschikbaar: 
incompany bij uw ziekenhuis, vakgroep of wetenschappelijke 
vereniging. Over uw opleidingsvraag of ontwikkelingsvraagstuk 
denken wij graag met u mee. Zodat u een voorstel op maat in 
uw organisatie aanbiedt dat is toegespitst op uw specifieke 
vraag, doelstelling of omgeving. Denk hierbij aan onderwerpen 
als kwaliteitszorg waarbij u kiest voor een visitatietraining 
op maat, of medische management waarbij we bijvoorbeeld 
vergadertechniek, beleidsontwikkeling, APK van de vakgroep  
of persoonlijk leiderschap bieden. Altijd ABAN geaccrediteerd. 

Tip 2: Basics van management en beleid 
In deze korte en krachtige opleiding krijgt u toepasbare  
theoretische kennis aangereikt waarmee u beter uw  
weg kunt vinden in de complexe werkomgeving van het  
ziekenhuis. Naast de ‘basics’ over de inrichting van een 
ziekenhuisorganisatie en de positie van de medische staf  
hierin, leert u ook hoe u een verbetering kunt invoeren en wat  
de kaders zijn van het kwaliteitsbeleid en de financiële stromen. 
Startdatum 23 april 2020
Prijs leden FMS en/of VvAA € 1.895,-; niet-leden € 2.150,-
Locatie regio Utrecht

Tip 4: Kies voor een masterclass
Masterclass Toezichthouder in de zorg - Over governance  
speciaal voor medisch specialisten die zitting hebben of willen  
nemen in een raad van toezicht of in het bestuur van het MSB.  
15 Juni of 23 november 2020.
 
Masterclass ICT in de zorg - Een korte, intensieve en pragmatische 
opleiding waarmee u als medisch specialist ICT en eHealth leert 
doorgronden en toepassen. Een uitstekende basis voor efficiënter 
werken met een open oog voor innovatie. 2 November 2020.

Voor een adequate uitoefening van het vak zijn niet alleen medisch inhoudelijke competenties vereist, maar ook 
kennis van en vaardigheid in de ándere rollen van de medicus. Daarom biedt De Academie discipline overstijgende 
opleidingen voor medisch specialisten op het gebied van management, leiderschap, bestuur en beleid. Altijd 
actueel en specifiek toegespitst op de dynamiek van het zorgveld. Een kwalitatieve aanvulling op uw rol als 
professional, ondernemer, leidinggevende, bestuurder, opleider, onderzoeker of toezichthouder van de toekomst.

Wat is uw volgende  
investering in ontwikkeling? 
Vier tips om toekomstproof te blijven in de zorg.

De Academie
voor medisch specialisten

academiemedischspecialisten.nl
info@academiems.nl • 030 247 4197
 

De partners van De Academie voor Medisch Specialisten:

Tip 1: Management voor medici
Versterk uw managementkennis met dit postdoctorale  
programma. Focus op marktontwikkelingen, strategie en 
verandermanagement, leiderschap, financiën, organisatie, 
ondernemerschap en samenwerking. Wetenschappelijk  
niveau, gericht op directe toepassing in de praktijk.  
Een onmisbare en bewezen basis voor ervaren en startende  
medici die leidinggevende functies vervullen of ambiëren.
Startdatum 14 september 2020
Prijs leden FMS en/of VvAA € 11.750,-; niet-leden € 12.650,-
Locatie Oud Poelgeest, Oegstgeest

Vervul of ambieer 
je de rol van afde-
lingshoofd, medisch 
manager, vakgroep-
voorzitter of (staf-)
bestuurder? Of ben je 

in algemene zin breed geïnteresseerd in 
management van zorg? Dan is de post-
doctorale leergang Management voor 
medici wellicht iets voor jou.  
Deze leergang wordt in samenwerking 
met de Universiteit van Tilburg (Tranzo) 
aangeboden en duurt 10 maanden. In 
acht blokken van twee aaneengesloten 
dagen (vijf dagdelen) volgt u diverse 
modules waarin alle ins en outs van  
management in de zorg aan bod komen.  
Startdatum: 26 september 2022,  
in de regio Utrecht 
ABAN: 40 punten  
Cursusgeld: € 12.650,- en 
€ 11.750,- met ledenkorting*

   1: Postdoctorale leergang 
Management voor medici  

   2: Leergang Medisch mana-
gement in het ziekenhuis 

Wil je in 5 maanden 
en met meer zelf-
studie je algemene 
managementvaar-
digheden verbeteren, 
meer inzicht krijgen 

in de complexe ziekenhuisorganisatie 
en kennis vergaren op het gebied van 
bijvoorbeeld financiële sturing?  
In de leergang Medisch management in 
het ziekenhuis komen de belangrijkste 
onderwerpen aan bod. De negendaagse 
leergang heeft een doorlooptijd van 5 
maanden. Per lesdag kunt u rekening 
houden met additioneel 8 tot 12 uur 
lees- en voorbereidingstijd.  
Startdatum: 12 januari 2022,  
in de regio Zwolle  
Volgende startdatum: 13 april 2022,  
in de regio Rotterdam  
ABAN: 40 punten  
Cursusgeld: € 4.695,- en € 4.345,-  
met ledenkorting*

Als afdelingshoofd, medisch manager, vakgroepvoorzitter, stafbestuurder, 
heb je extra verantwoordelijkheid. Je bent niet alleen medisch specialist, 

maar ook manager. Zijn jouw vakkennis en vaardigheden up-to-date om dit 
tweede vak optimaal in te vullen? De Academie voor medisch specialisten  

heeft hiervoor een speciaal trainingsaanbod ontwikkeld.  

ADVERTORIAL

Management voor 
medici is een vak apart, 

ben jij er klaar voor? 
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De partners van De Academie voor Medisch Specialisten:
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De partners van De Academie voor Medisch Specialisten:

Tip 1: Management voor medici
Versterk uw managementkennis met dit postdoctorale  
programma. Focus op marktontwikkelingen, strategie en 
verandermanagement, leiderschap, financiën, organisatie, 
ondernemerschap en samenwerking. Wetenschappelijk  
niveau, gericht op directe toepassing in de praktijk.  
Een onmisbare en bewezen basis voor ervaren en startende  
medici die leidinggevende functies vervullen of ambiëren.
Startdatum 14 september 2020
Prijs leden FMS en/of VvAA € 11.750,-; niet-leden € 12.650,-
Locatie Oud Poelgeest, Oegstgeest

De Academie voor medisch specialisten is sinds 2008 hét opleidingsinstituut voor medisch specialisten en aios. We 
bieden een breed en geaccrediteerd trainingsaanbod, altijd actueel en toegespitst op de medisch specialistische zorg.   

   3: Maatwerktrainingen 
op locatie

Op verzoek biedt De 
Academie ook maat-
werktrainingen. Dit is 
met name geschikt als 
je met meer collega’s 
uit dezelfde instelling 

een training wilt volgen. Of bijvoorbeeld 
als (vak)groep wilt werken aan verbetering 
van samenwerking of vaardigheden.  
Een maatwerktraining wordt precies pas-
send gemaakt voor jouw lokale situatie 
én geaccrediteerd. Vervolgens wordt 
deze op of nabij de eigen locatie verzorgd 
door onze ervaren trainers, eventueel in 
samenwerking met trainers of experts 
vanuit uw eigen instelling.  
Wil je meer weten over de maatwerk-
mogelijkheden? Stuur een e-mail naar 
info@academiems.nl. Wij nemen contact 
op om samen te bepalen of en hoe wij  
u het beste kunnen ondersteunen. Laat u 
zich alvast inspireren door ons algemene 
trainingsaanbod.  

*Ledenkorting is van toepassing op deelnemers die via hun wetenschappelijke vereniging aangesloten zijn bij de Federatie en lid zijn van de VvAA.

De partners van De Academie 
voor medisch specialisten.



O
p deze plek schreef ik precies een jaar geleden dat ik reikhalzend uitkeek 
naar betere tijden. Ik geloofde daar toen ook in, omdat er voorzichtige  
signalen waren die daar aanleiding toe gaven. Nu durf ik dergelijke  
uitspraken niet te doen. Ik schrijf dit eind november, een paar weken  
voordat deze wintereditie op de mat valt. Met de feiten van vandaag en de 
onzekerheid over de verdere ontwikkeling van de crisis. kan ik alleen maar 

hopen dat het draaiboek waarmee we nu oefenen over een paar weken weer in de lade kan 
verdwijnen. 

In dit nummer kijken we terug op de onzekere beginperiode van de COVID-pandemie. Het 
voelt oncomfortabel om de onzekerheid van toen nog steeds te voelen. Nu is het geen onzeker-
heid over diagnose en behandeling, maar over het verloop van de pandemie en de invloed die 
dat heeft op de werkvloer. Ik spreek veel collega’s tijdens mijn bezoeken aan de ziekenhuizen. 
Ik hoor verhalen over goed functionerende teams die zomaar voor langere tijd uit elkaar  
worden gerukt met alle gevolgen voor de ‘sociale cohesie’ in het ziekenhuis. Ik hoor verhalen 
over collega’s die topkwaliteit willen leveren, maar nu soms het gevoel hebben niet boven het 
niveau van een 6 uit te komen doordat ze zoveel patiënten tegelijkertijd moeten helpen.  
Hoe kun je van dokters en verpleegkundigen verwachten dat zij streven naar een krappe  
voldoende, als zij altijd gewend zijn geweest minimaal een 8, meestal een 9 maar het liefst  
een 10 na te streven? Dit is een worsteling en doet wat met de mens. 

Alle verhalen maken een diepe indruk op mij, maar het roept ook vooral een gevoel op van 
trots en bewondering. Trots op ons, onze verpleegkundigen, afdelingshoofden, teamleiders en 
al het andere personeel dat koste wat kost ervoor zorgt dat we blijven staan waarvoor we zijn 
opgeleid; onze patiënten. Ongeacht of ze nu COVID hebben of niet, gevaccineerd zijn of niet. 
Dat lees ik ook terug in de verhalen in dit magazine. De veerkracht die er is en de samenhorig-
heid die we met elkaar hebben. Hoe moeilijk het ook is, we kunnen het na bijna twee jaar nog 
steeds laten zien. 

Ik maak dan ook een diepe buiging voor alle collega’s die – hoe vermoeid ook – 
dag in dag uit onder de meest uitdagende omstandigheden de best mogelijke 
zorg proberen te bieden aan iedereen die dat nodig heeft. 

COLUMN
ONZEKERHEID

nieuws 
VAN DE 

FEDERATIE

Peter Paul van Benthem  
Voorzitter Federatie Medisch Specialisten
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Is een proeftijd gebruikelijk bij 
een contract van zes maanden?

Juridische vragen? Bel:

088 - 134 41 12

Mirjam krĳ gt een contract van zes maanden als chef de 
clinique aangeboden met een maand proeftĳ d. Onze 
jurist vertelt dat dit niet mag en adviseert Mirjam nog 
niet te tekenen. Hĳ  biedt aan het contract te controleren 
op andere ongewenste bedingen zoals een geheim-
houdings-, concurrentie- en/of relatiebeding. Vaak zit 
daar een (streng) boetebeding aan gekoppeld. Mirjam 
maakt gebruik van dit aanbod en tekent pas als ze zich 
volledig in het contract kan vinden.

Is een proeftijd gebruikelijk bij 
een contract van zes maanden?

Mirjam krĳ gt een contract van zes maanden als chef de 

niet te tekenen. Hĳ  biedt aan het contract te controleren 

daar een (streng) boetebeding aan gekoppeld. Mirjam 
maakt gebruik van dit aanbod en tekent pas als ze zich 

Het Kennis- en dienstverleningscentrum is een samenwerking tus-
sen de Federatie Medisch Specialisten en de Landelĳ ke vereniging 
van Artsen in Dienstverband. Wĳ  geven juridisch advies bĳ  onder 
andere arbeidsconfl icten, opleidingsgeschillen en MSB-contracten.

Medisch Specialist ADV 2021 APRIL 185x120 GROEN V1.indd   4Medisch Specialist ADV 2021 APRIL 185x120 GROEN V1.indd   4 11-05-2021   14:5711-05-2021   14:57

‘Heb jij ‘m al?’ 

nieuws 
VAN DE 

FEDERATIE



 7 

Nieuws van de federatie

procent van de 2.800 vragen 
die jaarlijks bij het Kennis- en 
dienst verleningscentrum van de 
Federatie Medisch Specialisten 
en de Landelijke vereniging 
van artsen in dienstverband 
(LAD) binnenkomen, is gericht 
op arbeidsrecht. Op de tweede 
plaatst staan vragen over ge-
zondheidsrecht (14%) gevolgd 
door onder nemings recht (9%).

Op de website van de Federa-
tie zijn alle veelvoorkomende 
vragen bij elkaar gezet en 
onderverdeeld in arbeidsrecht, 
ondernemerszaken, gezond-
heidsrecht en opleiding.
Bekijk de veelgestelde vragen 
op demedischspecialist.nl/
juridische-vragen

59
CIJFER

Geregeld komen er patiënten 
in de spreekkamer die twijfe-
len over het nut van COVID-19 
vaccinatie. Medisch specialis-
ten kunnen een stimulerende 
rol spelen om de vaccinatieg-
raad te vergroten. Om hen 
daarbij te ondersteunen heeft 
de Federatie de meest voorko-
mende vragen en antwoorden 
over COVID-19 vaccinatie 
verzameld in een handzaam 
document. In de spreekkamer 
heerst vaak een vertrouwens-
sfeer die ruimte biedt voor een 
gesprek over een COVID-19 
vaccinatie. Dan is het goed om 
alle argumenten overzichtelijk 
op een rij te hebben.

Zo zijn er antwoorden op 
vragen van patiënten opge-

nomen die twijfelen over de 
veiligheid, effectiviteit en bij-
werkingen van vaccins en die 
willen weten of er alternatie-
ven zijn. Ook zijn er antwoor-
den op vragen opgenomen 
van patiën ten die twijfelen 
omdat ze zwanger zijn of 
willen worden. Dit hulpmiddel 
bevat verder een handzame 
bundeling van beschikbare  
informatie, voorlichtings-
filmpjes en animaties die  
onder andere door de RIVM, 
de Rijksoverheid en op  
Thuisarts.nl zijn gepubliceerd.

Medisch specialisten kunnen 
twijfelaars ook doorverwijzen 
naar de Vaccinatie Twijfel-
telefoon, een initiatief van  
het Erasmus MC en huisartsen 

van LHV Kring Rotterdam.  
De Vaccinatie Twijfeltelefoon 
is te bellen op woensdag  
en vrijdag van 08.30 tot  
13.30 uur, telefoonnummer  
010-7041500. De telefoonlijn 
wordt bemenst door medische 
professionals en medisch 
studenten die volledig op de 
hoogte zijn van de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten. 

Bekijk het 
vraag en 
antwoord 
document 

over vaccinatie twijfels op 
demedischspecialist.nl/
covid-vaccinatie

Richtlijnen zijn de basis van ons dagelijks medisch 
handelen en om ze optimaal te kunnen gebrui-
ken, moeten ze makkelijk en snel toegankelijk 
zijn. In november heeft de Federatie de Richtlij-
nendatabase app gelanceerd. De app is ontwik-
keld door het Kennisinstituut van de Federatie en 
biedt gepersonaliseerde informatie over richtlij-
nen. Je kunt ze volgen, snel aanbevelingen opzoe-
ken en met een persoonlijk account ontvang je 
notificaties bij updates van richtlijnen die voor jou 
interessant zijn.
Kinderchirurg Roel Bakx was nauw betrokken bij 
de ontwikkeling van de app. ‘Ik miste regelmatig 

‘Heb jij ‘m al?’ 

Vraag en antwoord 
vaccinatietwijfels

HULPMIDDEL VOOR IN DE SPREEKKAMER

Richtlijnendatabase app 

een richtlijnen app op mijn telefoon en hoorde 
dat signaal ook van collega’s. Nu kunnen we 
altijd en overal de laatste updates van een 
richtlijn checken.’ De app is inmiddels al door 
8.583 mensen gedownload.

Voor meer informatie kijk op  
demedischspecialist.nl/app
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interview

CHARLES AGYEMANG  
EPIDEMIOLOOG EN HOOGLERAAR

Migranten in de 
spreekkamer: 
‘Neem ruim de 
tijd, dat betaalt  
zich later terug’ 

Met de veranderende migrantenstroom krijgen medisch specia-
listen nieuwe nationaliteiten in hun spreekkamer. Soms gaat het 

om statushouders met heel wat in hun bagage. Epidemioloog 
Charles Agyemang, hoogleraar Global Migration, Ethnicity & 

Health aan het Amsterdam UMC pleit voor meer onderzoek naar 
de gezondheid van deze groepen en geeft medisch specialisten 

handvatten voor een beter gesprek met 'de hele mens'. 
TEKST FRED HERMSEN   BEELD MERLIJN DOOMERNIK
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M
igranten hebben een eigen 
 set aan problemen: trauma's, 
relatief grote vatbaarheid voor 
specifieke aandoeningen, 
multimorbiditeit, gebrekkige 
gezondheidsvaardigheden, 
onbekendheid met onze 
medische mores en een 

gebrekkige beheersing van een Europese taal. Ingrediënten 
voor stroeve gesprekken, incomplete diagnoses, niet 
begrepen medische adviezen en slechte therapietrouw. 
'Artsen en zorginstellingen zijn diep doordrongen van deze 
problematiek', weet epidemioloog Charles Agyemang, 
hoogleraar Global Migration, Ethnicity & Health aan het 
Amsterdam UMC. 'Toch wordt er nog weinig gewerkt aan 
leidraden, richtlijnen of gedeelde best practices. En ook 
gericht wetenschappelijk onderzoek - wat hiervoor een 
mooie basis zou kunnen leggen - ontvangt lippendienst, 
maar onvoldoende funding.'

Minder gezondheidseffecten
Vraagstukken genoeg. Agyemang richt zijn onderzoek tot 
op heden sterk op aandoeningen die relatief vaak voorko-
men bij migranten: hoge bloeddruk, herseninfarcten, 
diabetes en depressies. Hij ziet dat bij sommige aandoenin-
gen meer behandeling en meer medicatie tot minder 
gezondheidseffecten leiden dan bij mensen die in Europa 
zijn opgegroeid. Denk aan Zuid-Aziaten met diabetes: 'Dat 
het percentage migranten dat hiermee kampt tot wel vier 
keer hoger kan liggen, vraagt echt om nader onderzoek. 
Net als de wisselwerking tussen genetische eigenschappen 
van patiënten en de situatie waarin ze leven. Momenteel 
subsidieert de Europese Commissie onderzoek daarnaar, in 
de hoop dat het veel inzichten oplevert voor diagnostise-
ring en behandelmogelijkheden.' Ook intrigerend: waarom 
komen sommige aandoeningen onder bepaalde etnische 
groepen relatief meer voor? Zo hebben Marokkanen 
statistisch gezien een lagere kans op herseninfarcten en 
mensen uit Sub-Sahara Afrika hebben relatief lagere 
cholesterolgehaltes maar vaker hoge bloeddruk. Komen 
mensen uit Zuidoost-Azië, dan hebben ze vaker hart- en 
vaatziekten dan andere migranten. Obesitas en diabetes 
type 2 kom je weer tegen in alle migrantengroepen. Meer 
onderzoek naar deze zaken zou de medisch specialist 

bewuster kunnen maken als hij migranten behandelt.' 
De hoogleraar hamert daarbij op eigen Nederlands 
onderzoek. Hij gruwelt bij de gedachte aan extrapolatie van 
onderzoeksresultaten over - zeg - Afro-Amerikanen. 
'Invloedrijke parameters zijn zo anders in de Verenigde 
Staten: de aard van het verzekeringswezen, behandel-
methoden, toegankelijkheid tot medicijnen en zorg, 
leefomstandigheden en eetpatronen, sociale verschillen en 
discriminatie, het klimaat. Allemaal zaken van invloed op 
de gezondheid. Laten we dus vooral voorzichtig omgaan 
met generalisaties en het copy-pasten van inzichten.' 

De hele mens
Agyemang waagt zich ondanks een hoofd vol vragen toch 
aan een analyse, en geeft en passant nuttige adviezen. ‘Het 
is sowieso aan te raden in de gesprekken verder te kijken 
dan de specifieke aandoening waarmee iemand binnen-
komt. Neem de tijd om de hele mens te bezien, en zoom 
desgewenst in met vragen of een test als je weet dat de 
patiënt statistisch gezien meer kans maakt op bepaalde 
aandoeningen.'
Het heikele woord is gevallen: gesprekken. Want wie 
gesprekken zegt, heeft het over samen beslissen. Wat zijn 
de kansen op samen beslissen met net gearriveerde 
statushouders? 'Tja, iedereen weet dat het verwachtings-
patroon aan de andere kant van de tafel heel anders kan 
zijn dan wat jij gaat bieden. Bekend is ook dat patiënten 
keurig ja knikken als je ze vraagt of ze je uitleg hebben 
begrepen, om onderweg naar huis te klagen dat de arts hén 
niet heeft begrepen.' 

Te kwetsbaar
Agyemang verklaart: 'Medisch specialisten worden in hun 
land van herkomst gezien als halve heiligen, tegen wie je 
niet ingaat, met wie je alles kunt bespreken en op wiens 
oordeel je volledig kunt vertrouwen. Op zichzelf kunnen 
medisch specialisten in Nederland dat uitgangspunt 
benutten, want immigranten staan dus open voor brede 
gesprekken over de hele mens. Maar dan moeten deze 
patiënten zich eerst op hun gemak voelen, en moeten ze 
zeker weten dat je de tijd neemt om hun wereld en hun 
problemen serieus mee te wegen. Ze voelen zich te 
kwetsbaar om dat vertrouwen zomaar te geven.' 

Hierop inspelen vergt allereerst inzicht in het gespreksver-
loop. ‘De migranten zijn gewend dat de arts de tijd neemt 
op weg naar een krachtig advies. Zonder in hun ogen 
confronterende vragen te stellen, zoals: “Vertelt u eens, 
kunt u uitleggen wat er aan de hand is?” Patiënten komen 
juist immers om dat van hun arts te horen. In feite zeggen 
ze alleen maar: kunt u mij helpen?’ Nederlanders zijn 
voorbereid op korte en direct gevoerde gesprekken waarin 
de arts hardop nadenkt en afweegt, waarin direct wordt 

‘Laten we dus vooral 
voorzichtig omgaan met 

generalisaties en het  
copy-pasten van inzichten’
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geldt voor een verpleegkundige en een stafmedewerker. 
Migranten zien nu vooral witte mensen in de gangen, 
weinig herkenbare mensen waarvan ze denken: "He, die 
lijkt op mij en zal mijn achtergrond dus wel begrijpen." 
Zo'n constatering alleen al kan het gevoel opwekken dat 
het allemaal wel goed komt. Het kan ook praktisch zijn, als 
deze persoon kan aanschuiven bij bijvoorbeeld communi-
catieproblemen of spanning in de spreekkamer.' En er is 
nog een voordeel: 'Artsen met een andere culturele 
achtergrond moet je niet alleen zien als de oplossing voor 
een probleem, maar verrijken ook de zorg. Iemand kan 
inspirerende normen en waarden meebrengen, kan 
leerzame invalshoeken en vragen aandragen die je van 
Nederlanders niet snel zult krijgen. En belangrijk: die 
persoon kent gewoonten en gebruiken in andere culturen, 
de culturen waar je als medisch specialist meer van zou 
willen weten.'

Op de vraag of je deze culturele vaardigheden zomaar kunt 
verwachten van iedere medisch specialist, zegt hij: 
‘Cultuursensitieve trainingen zullen natuurlijk pas het 
echte verschil maken, daarmee zou het curriculum van 
iedere specialist verrijkt moeten worden.’ Wat in ieder 
geval nodig is, en niet al te moeilijk om op te brengen, zijn 
tijd en luisterend begrip. Maak er desnoods een half uur 
voor vrij in het begin. Hierin kun je je dus beter wèl 
aanpassen aan wat de migrant gewend is, dat betaalt zich 
later terug.'
Agyemang wijst erop dat de ervaringen van de patiënt 
voorafgaand aan het consult al de toon hebben gezet. Hij 
roemt het zorgstelsel, maar noemt het ook lastig te 
doorgronden, zeker voor laagopgeleide mensen die de weg 
in Nederland nog niet kennen. 'De deuren openen zich niet 
makkelijk zonder technische en sociale vaardigheden, zelfs 
niet met een verwijsbriefje van de huisarts in de hand. 
Voorlichting en begeleiding op maat kunnen die drempel 
sterk verlagen, dat is een opdracht voor het ziekenhuis en 
de overheid.' 

Lees verder op demedischspecialist.nl/Charles-Agyemang 
waarom hij niet blind vertrouwd op de inzet van tolken.

gevraagd wat de patiënt zelf belangrijk vindt en welke 
behandeloptie de voorkeur heeft. ‘Dat gesprek kan ook zo 
gevoerd worden doordat Nederlanders meestal redelijk 
goed geïnformeerd en assertief zijn. Dat schept een basis 
voor samen beslissen.’

Ander gesprek
Moeten medisch specialisten het samen beslissen met 
migranten dan maar vergeten? ‘Niet zomaar’, vindt 
Agyemang, want we zijn tenslotte in Nederland met een 
eigen zorgcultuur, daar hoort die gespreksstijl bij. Het is 
wel belangrijk om hierover te meta-communiceren. ‘Vertel 
dus bij aanvang dat het zorgsysteem in Nederland anders 
werkt- of laat dat uitleggen door bijvoorbeeld een staf-
medewerker of verpleegkundige. Schets vooraf dat het een 
ander gesprek kan worden dan de patiënt gewend is, dat er 
- wellicht ook nieuw - een mannelijke arts is voor bijvoor-
beeld een vrouw uit Somalië. Weerleg zo sensitief mogelijk 
eventuele onjuiste veronderstellingen en complottheorieën 
- ook die komen voor onder migranten - en betrek 
meegekomen familieleden in dat gesprek. Benadruk ook 
de privacy van de patiënt. En merk op dat de patiënt 
gaandeweg het consult zich op z’n gemak gaat voelen, en 
vertrouwen gaat geven.’

Inspirerende normen en waarden
Zou het helpen als de behandelend arts standaard iemand 
van kleur is? 'Nee, wat wel telt is het gevoel van representa-
tiviteit. Het zou dus goed zijn als er op iedere afdeling 
minstens één medisch specialist van kleur werkt, wat ook 

‘ Zoom desgewenst in 
met vragen of een test 
als je weet dat de patiënt 
statistisch gezien meer 
kans maakt op bepaalde 
aandoeningen’
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‘Vind beschikbaar-
heid van medische 
hulpmiddelen nooit 

vanzelfsprekend’

Erik Gelderblom is klinisch fysicus  
in het Radboudumc

‘Á
lle medische hulpmiddelen, en dat zijn er 
honderdduizenden, moeten vanwege strengere 
Europese regelgeving, de MDR, opnieuw langs de 
meetlat worden gelegd om de veiligheid en effectivi-
teit aan te tonen. Van spuitje tot MRI, van scalpel tot 

3D-planningsoftware. Het is een tijdrovende monsteroperatie met 
veel belangen, maar het patiënt belang lijkt uit het oog verloren. 
De wachtlijsten voor herbeoordeling bij de notified bodies zijn 
enorm opgelopen. De kosten ook. Vooral fabrikanten die produceren 
voor nichemarkten zoals kindergeneeskunde en neurochirurgie stop-
pen ermee. Specifieke canules die we in het Radboudumc gebruiken  
bij neonaten aan de hartlongmachine zijn daardoor niet meer beschik-
baar. Het alternatief is een extra bloedvat opofferen, met alle gevolgen 
van dien. 
Medisch specialisten moeten niet naïef zijn. De beschikbaarheid van 
medische hulpmiddelen is verre van vanzelfsprekend. Dat 
tangetje dat chirurgen sinds jaar en dag gebruiken, kan 
ineens niet meer leverbaar zijn. Waar leveringspro-
blemen vanwege de COVID-19 pandemie meestal 
tijdelijk zijn, zorgt de MDR voor een definitieve 
productiestop en vaak onverwacht. Elke medisch 
specialist zou een idee moeten hebben van de 
markt op zijn of haar vakgebied. Daar begint het 
mee. Denk alvast na over alternatieven, vooral 
bij kritische producten. En bedenk vervolgens 
hoe je een eventueel alternatief introduceert; 
moet je dan een heel protocol aanpassen of is 
een korte bijscholing voldoende?

Als klinisch fysicus zoek ik mee naar 
alternatieve oplossingen. Voor een systeem 
dat de hersendruk meet hebben we dat ge-
lukkig gevonden. Het kost veel tijd, tijd die 
sommige patiënten niet hebben. En ja, dan 
zoek je de grenzen op van de regelgeving. 
Maar als je met droge ogen kunt uitleggen 
waarom dit alternatief het beste is voor de 
patiënt, dan heb je het goede gedaan.’

de 
gouden 

regel



Houvast in de pandemie
Het coronavirus grijpt in het vroege voorjaar van 2020 woest om zich heen. 

Achter de snel oplopende cijfers gaan machteloosheid, pijn en verdriet 
schuil. We weten niets van deze ziekte, worden veroordeeld tot educated 

guesses en experimenten, tastend in het duister. Waar medisch specialisten 
worden gedreven om vanuit kennis, wetenschap en onderzoek bewezen 

effectieve zorg te leveren, lukt dat júist nu niet. Wat te doen? 

Al vanaf dag één schakelen medisch specialisten samen met 
hun collega’s binnen de wetenschappelijke verenigingen en 
de bestuursleden en medewerkers van de Federatie door in de 
hoogste versnelling. Achter de schermen vergaren, vergelijken 
en analyseren ze de eerste internationale ervaringen en onder-
zoeksresultaten over het virus. Om ze vervolgens te kunnen 
delen met duizenden vakgenoten in COVID-19 webinars – 
waarvan de eerste twee dagen na de eerste persconferentie. 
Bij al deze razendsnelle ontwikkelingen wordt dankbaar 
gebruik gemaakt van de bestaande kennisinfrastructuren, 
bewezen kennisnetwerken, snel schakelende medewerkers 
en middelen als de kwaliteitsgelden. Samen met de adviseurs 
van de Federatie worden werkgroepen en expertiseteams  
van medisch specialisten opgezet. Deze teams richten zich  
op leidraden en draaiboeken voor organisatie van zorg,  

infectiepreventie, diagnostiek, behandeling en nazorg. 
Alle betrokkenen werken zich een slag in de rondte om vak-
genoten steeds meer houvast te kunnen bieden. Door lopend 
voeren ze overleg. Met het ministerie, de IGJ, NZa, zieken-
huizen, huisartsen verpleegkundigen en het LCPS. Ieder uur 
van hun vrijetijd schaven ze aan de leidraden die verlichting 
moeten bieden aan de ziekenhuizen in stress. Als de eerste 
leidraden binnen een paar weken verschijnen, worden ze 
direct toegepast in het hele land. De gedeelde kennis biedt 
houvast. Niet eerder werkten zoveel vakgenoten onder hoge 
tijdsdruk samen aan cruciale handreikingen. Nederland loopt 
hierin wereldwijd voorop. In dit dossier richten we de spot-
lights op een paar van de hoofdrolspelers. Zij staan symbool 
voor de vele betrokken collega’s die samen de strijd zijn 
aangegaan met het COVID-19 virus.  
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Samen 
Beslissen

DOSSIER Houvast  
in de 

pandemie

DOSSIER 

‘We hebben van 
elkaar mogen 

leren, door dag 
en nacht  
samen te 
werken’

Longarts en voorzitter van de  
Nederlandse Vereniging van Artsen 

voor Longziekten en Tuberculose 
(NVALT) Leon van den Toorn leidt 

het COVID-19 expertiseteam  
Behandeling. Sinds het begin van de 

pandemie stelt het team leidraden 
op voor de medisch-specialistische 

zorg in de Nederlandse 
ziekenhuizen, in samenwerking  

met de Stichting Werkgroep 
Antibiotica Beleid (SWAB).
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W
at was de heftigste fase?
‘Het begin. Opeens dat besef: rie-
men vast, want dit gaat helemaal 
verkeerd. Mijn telefoon en mijn 
whatsapp riepen non-stop om 
aandacht. Ik droeg ook gelijk meer-
dere petten; binnen het ziekenhuis, 
binnen de longartsenvereniging en 

binnen de Federatie was ik betrokken bij allerlei initiatieven om 
te voorzien in de urgente behoefte aan een helpende hand. Daar 
hoorden ook de COVID-19 leidraden bij. Snel maar zorgvuldig 
samengestelde werkgroepen stampten die samen met het  
Kennisinstituut van de Federatie uit de grond.’

Dat gebeurde vast in een ander tempo dan normaal?
‘De dynamiek was inderdaad compleet nieuw. Een leidraad moest 
ineens vaak al in een paar weken af zijn. Ik vond dat overigens 
wel prettig, en zei al snel: laten we hiervan vooral leren, we zien 
nu hoe we snel tot goede afspraken en gedragen documenten 
kunnen komen.’

Hoe kreeg je iedereen mee?
‘In het begin greep ik zelf elke bal die ik voorbij zag vliegen. Tot 
ik besefte dat ik ook andere  NVALT-leden hun rol moest laten 
pakken, zeg maar: iedereen laten doen waar-ie goed in is. En dat 
mijn leiderschap dan diende om mensen enthousiast te maken 
en te houden. Zo kwam er een COVID-19 klankbordgroep van 
longartsen die meedacht over elke leidraad en andere COVID-19 
vraagstukken. Dat vonden ze mooi, je zag ze in die rol groeien.  
Ook de specialisten in opleiding die ergens in bleken uit te blin-
ken, kregen direct ruimte om dat uit te bouwen. Dit versterkte de 
toch al grote motivatie om te kunnen helpen; de bevlogenheid 
voor het vak zag ik echt toenemen.’

Maar er was vast ook heel veel druk?
‘Zeker, je praat over landsbelang in deze tijd van angst, onzeker-
heid en enorm verdriet. De pandemie raakte al snel alle zieken-
huizen en specialismen; een COVID-behandeling ging bijvoor-
beeld ook ten koste van een orthopedie-bed.’ 

En toch zat men snel op één lijn.
‘In het begin waren er alleen maar verspreide 
ervaringsfeiten en kleinschalig onderzoek om 
ons op te baseren. Pas in de loop van de tijd 
groeiden de inzichten over de rol die het virus 
precies speelt en in welke fase, en welke pro-
blemen je kunt toeschrijven aan de reactie van 
het lichaam op het virus. Daarbij ontstonden ook 
nieuwe behandelideeën. Ik concludeerde in al die 
fasen: zolang iedereen maar snel de juiste informatie 
krijgt, kan snel consensus ontstaan over de aanvliegroute 
en de uiteindelijke afspraken. Volgens mij was iedereen ook blij 
met de samenspraak die we zochten bij zowel de beleidsont-
wikkeling, de aanpassingen van beleid en nieuwe adviezen die 

dossier

steeds weer werden geformuleerd. Ook de kennisdeling met de 
achterban binnen de Federatie verliep goed. Denk alleen al aan 
de meer dan twintig webinars, digitale bijeenkomsten die telken-
male hoge ogen gooiden onder collega’s.’

Wat heb je voor jezelf moeten omgooien?
‘In het begin was ik in mijn rol als NVALT-voorzitter wellicht niet 
genoeg zichtbaar. Mensen willen je zien, willen ervaren dat je ze 
meeneemt. Ik was non-stop op de achtergrond bezig met allerlei 
overleggen, leidraden en het expertiseteam. Maar toen Diederik 
Gommers elke dag op tv verscheen, rees de vraag bij collega’s: 
“Waarom zien we jou zo weinig, want COVID-19 is toch vooral 
een longaandoening?” Om die vraag naar zichtbaarheid te beant-
woorden, zijn we zelf meer de media gaan opzoeken en schreven 
we alle longartsen regelmatig aan met enquêtes over de situatie 
waarin ze verzeild geraakt waren. Hieruit kwamen nieuwe 
informatie en cijfers naar voren over patiënten en behandelin-
gen, ondanks de methodologische haken en ogen die natuurlijk 
kleven aan deze aanpak. Dat we publiceerden over deze nieuwe 
inzichten heeft – als belangrijke bijvangst – mijn zichtbaarheid 
en die van onze wetenschappelijke vereniging wel vergroot.’

Welke discussies zijn je bijgebleven?
‘Gesprekken met het Federatiebestuur en enkele voorzitters 
van de relevante wetenschappelijke verenigingen hebben een 

blijvende indruk achtergelaten. Met betrokken specialis-
ten zaten we tot ’s avonds laat nog te brainstormen: 

“Wat doen we als het maar drukker en drukker 
blijft worden in de ziekenhuizen? Sporthallen  
inrichten? Bedden op de gang van de verpleeg-
afdeling zetten? Studenten inschakelen? Het 
Rode Kruis? COVID-patiënten snel ontslaan en 
thuis verder behandelen?” We wilden natuurlijk 

zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk be-
handelen, COVID-19 én non-COVID-19 patiënten. 

Ook groeide al snel het besef dat de gehele zorg-
keten meetelt bij de beheersing van de pandemie, van 

huisarts tot seh, van verpleegafdeling tot ic, van verpleeg-
huis en thuiszorg tot revalidatie-instelling. Die discussie over de 
integraliteit luwde kort daarna weer wat, maar vlamt in wezen 
nu al anderhalf jaar regelmatig op.’ 

‘ Er kan veel in de medische zorg 
als je dokters in de lead brengt, 
zeker als je hun enthousiasme 
ook nog eens stimuleert door hen 
administratief te ontlasten.  
Ik hoop dat deze les in politiek  
Den Haag beklijft’
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En de beruchte code zwart?
‘Ook die maakte de tongen los. Wie neem je nog 
wel en niet op? Om daarover zo in detail en tot 
op het scherpst te praten, voorzien van concrete 
situaties die je kunt gaan tegenkomen aan de 
poort, dat waren we helemaal niet gewend. 
Even boeiend als confronterend. Daarbij groeide 
ook de groep mensen die meepraatte; er 
schoven bijvoorbeeld juristen en ethici aan. Dat 
maakte de discussie interessanter, maar soms 
ook complexer.’

Gelukkig werd de behandeling wel steeds iets 
effectiever.
‘Jawel. Maar het frustreert onverminderd dat we 
geen behandeling hebben die binnen een paar 
dagen ernstig zieke patiënten laat opknappen, 
liefst zonder patiënten in het ziekenhuis op te 
hoeven nemen. Dat beseften we al vanaf het 
begin: hoe goed we met z’n allen ook ons best 
doen en hoe effectief sommige behandelingen 
ook zijn, we ontlasten er voorlopig de zieken-
huizen niet mee. Pas de eerste vaccinaties 
gaven ons het gevoel dat we mensen zieken-

huisverblijf konden besparen en dat we de druk 
op de zorg konden verlagen.’

Hoe heb je het fysiek doorstaan?
‘Al in het voorjaar van 2020 werd ik zelf ge-
vloerd door COVID-19. Een boeiende ervaring, 
aangezien ik eigenlijk nooit ziek was, maar ook 
vanwege de wat matige timing, zo midden in de 
drukte. Later dat jaar dacht ik wel eens: als dit 
mijn hele leven zo blijft… Continu lange dagen, 
steeds weer nieuwe vragen via allerlei kanalen 
die ik ad hoc moest beantwoorden. Soms be-
kroop me het gevoel minder controle te hebben. 
Maar toch, tegelijkertijd wist ik: dit is een van 
de meest boeiende periodes uit mijn leven. 
Managen van de zorg zonder precies te weten 
welke kant het op gaat en wat de volgende 
uitdaging kan zijn: dáárvoor ben ik opgeleid. Het 
heeft mij -en iedereen- ook enorm veel nieuwe 
contacten opgeleverd, dat vergeten we wel 
eens. We hebben van elkaar mogen leren, door 
dag en nacht samen te werken en elkaars beste 
eigenschappen naar boven te halen.’

Wat is de belangrijkste les van deze periode?
‘Dat er heel veel kan in de medische zorg als je 
dokters in de lead brengt, zeker als je hun en-
thousiasme ook nog eens stimuleert door hen 
administratief te ontlasten. Ik hoop dat deze les 
in politiek Den Haag beklijft. En voor onszelf: we 
wisten elkaar zo geweldig te vinden, daar raak 
ik nog steeds vervuld van. Nu is de opdracht: 
val niet terug in oude patronen. Vergaderingen 
beginnen alweer te lengen en zijn soms minder 
efficiënt. Blijf scherp en hou de gemeen-
schappelijke drive erin. En koester de positieve  
mindset die ons zoveel heeft gebracht.’

Expertiseteam  
Behandeling  
COVID-19

Samenstelling 
Het expertiseteam 
bestaat uit 17 leden 
waaronder een longarts, 
een internist-intensivist, 
een internist-infectioloog, 
een internist allergo-
loog-immunoloog, een 
klinisch farmacoloog, een 
intensivist-toxicoloog, 
een intensivist-infectio-
loog, een anesthesioloog, 
een klinisch geriater,  
een ziekenhuisapotheker, 
een kinderarts-infectio-
loog, een arts palliatieve 
geneeskunde, een  
gynaecoloog en een 
arts-microbioloog.  
 
9 betrokken wetenschap-
pelijke verenigingen en 
een samenwerking met 
de Stichting Werkgroep 
Antibiotica Beleid (SWAB) 
en het Integraal Kanker-
centrum Nederland (IKNL) 
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Houvast  
in de 

pandemie

DOSSIER 



‘N
avraag 
over het 
begin van 
de pandemie 

bij zijn kinderen herinnert 
Herman Holtslag eraan 
dat hij na een drukke werkdag 
vaak 's avonds naar boven verdween 
voor digitaal overleg. Aan de andere kant 
viel een deel van zijn werk stil: 'Alleen de 
acute revalidatie ging door.' Herman werd 
geraakt door verhalen van verpleegkundi-
gen op COVID-19 afdelingen. 'En toen een 
besmette medewerker overleed, hakte dat 
er echt in.'  

Ongekend snel
Het verzoek van de Federatie om een 
leidraad COVID-19 Nazorg te ontwikkelen 
begreep hij goed. Herman was al voorzitter 
van de richtlijnencommissie Nazorg &  
Revalidatie voor ic-patiënten en kende 
daardoor de procesgang. De werkgroep-
leden kwamen uit de medisch-specialis-
tische, de eerstelijns en de paramedische 
hoek. 'Iedereen kreeg binnen een paar 
dagen het mandaat van de achterban, 
ongekend snel was dat.' 
In het paasweekeinde was de leidraad 
klaar. 'Mijn aankondiging daarvan op  
LinkedIn vond ik best memorabel. Want 
toen we eraan begonnen, was evidence 
based ondenkbaar, zeker bij revalidatie, 
dat pas later in het ziekteproces komt.' 
Herman herinnert zich constructief en 
intensief overleg, veel leeswerk, en roemt 

het Kennisinstituut van de 
Federatie: 'Niets uit het 
immense massa-onderzoek 
ontsnapte aan de aandacht.' 

Losse eindjes
Het zoeken en soms verdwalen 

brachten hem niet in verwarring. 'Er waren 
nu eenmaal veel losse eindjes, je twijfelde 
weleens en moest keuzes soms bijstellen. 
Daar waren we transparant over.' Had hij 
dan geen last van de hoge druk en angst? 
'Soms voelde ik die wel voor mij persoon-
lijk, maar dat gold voor iedereen. In het ex-
pertiseteam lieten we ons niet door angst 
leiden.' Het gevoel overheerst dat dit voor 
zijn vak een uitdagende tijd was: 'Niet be-
paald één van het lopende bandwerk, waar 
ik niet zo van ben. Ik denk graag analytisch 
en out of the box, precies waar deze tijd 
om vroeg. En hoe moeilijk het soms ook 
was, Marc Lammers, oud-bondscoach van 
de hockeydames, zei terecht: "Winnaars 
hebben een plan, verliezers een excuus."' 

Game changers?
In de loop van april kwamen de grote reva-
lidatievragen: 'Hoe kun je na vier slopende 
weken op de ic, drie weken later alweer zo 
opgeknapt zijn? En welke revalidatie is er 
voor de zieke thuisblijvers die aanhouden-
de klachten ervaren, een groep COVID-19  
patiënten die veel groter was dan we 
aanvankelijk dachten. Ook zij hebben 
revalidatie nodig, en ook die kan lang 
duren.' Voor hen en voor de patiënten die 

op de verpleegafdeling hebben gelegen 
verscheen een extra leidraad.

Of de twee leidraden game changers 
waren? 'We hebben een steentje mogen bij-
dragen. Regionaal is er heel inventief met 
de situatie omgegaan. En zo hoort het ook.'

‘We lieten ons niet 
leiden door angst’  

dossier

Revalidatiearts Herman Holtslag (Amsterdam UMC) is er een van het 
type 'dat kan er ook nog wel bij'. Zijn agenda staat vol met opleiding, 

polimanagement, de fusie van afdelingen, de uitbouw van 
traumatologie, een nieuwe amputatietechniek, commissies en 
toezichthouderschap. In maart 2020 kwam er een nieuwe serie 

afspraken bij: voor een leidraad voor nazorg van COVID-19 patiënten. 

Expertiseteam  
Nazorg COVID-19 
Samenstelling  
Het expertiseteam bestaat uit 21  
afgevaardigde leden vanuit 10 
wetenschappelijke verenigingen en 
andere beroepsorganisaties waar-
onder het Nederlands Instituut van 
Psychologen en Verpleegkundigen  
en Verzorgenden Nederland. 

Opgeleverd  
•  Leidraad Nazorg voor ic-patiënten 

met COVID-19 
•  Leidraad Nazorg voor patiënten  

met COVID-19 

In ontwikkeling 
•  Richtlijn Revalidatie COVID-19  

(eerste vier richtlijnmodules staan  
in de Richtlijndatabase) 

•  Multidisciplinaire richtlijn Nazorg 
COVID-19 patiënten (publicatie van 
deze richtlijn wordt in het voorjaar 
2022 verwacht) 
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mee te werken aan de leidraad Pre-operatieve screening 
voor COVID, geleid door kinderchirurg Roel Bakx. ‘Dat was 
bijzonder en intens, met soms hoogoplopende emoties. 
Een meerderheid van de tien werkgroepleden – waaron-
der ik zelf – werkten dicht op COVID-19 patiënten. Dat 
versterkte het urgente besef van de dodelijke risico’s voor 
zowel patiënten als behandelaars. We vermoedden op dat 
moment bovendien al dat tijdens een intubatie aerosol-
vorming zou kunnen ontstaan, en steeds meer literatuur 
wees uit dat COVID-19 patiënten het slechter deden na 
intubatie voor een operatieve ingreep. De druk was dus 
hoog. Roel straalde gelukkig rust uit en gaf iedereen een 
stem.’

In de eerste drie weken van april 2020 kregen ziekenhui-
zen het advies om patiënten voor een operatie niet alleen 
met een PCR op COVID-19 te testen, maar voor de zeker-
heid ook met een CT-scan. Dit had een enorme impact op 
de workflow van het ziekenhuis. ‘Omdat we niets zeker 
wisten, liet de leidraad de keuze aan de ziekenhuizen zelf, 
en koppelden we er gelijk een studie aan vast, geleid door 
Marja Boermeester, hoogleraar chirurgie van abdominale 
infecties (Amsterdam UMC). Nadat zij de resultaten had 
gepresenteerd hebben we de leidraad direct herzien, wat 
de ziekenhuizen weer lucht gaf.’ Ze vat de crux van dit 
proces samen: ‘Jezelf bewust zijn van kennis-lacunes, snel 
onderzoek doen en waar nodig direct adviezen aanpassen.’  

Was er dan helemaal geen inhoudelijk houvast? ‘Ik wilde 
bij alle snelheid en onbekendheid niet “dan maar” terug-
grijpen op extrapolaties van kennis over andere respiratoi-
re virussen. Voor ons bleef snel evoluerend internationaal 
literatuuronderzoek centraal staan, dat bood houvast. En 
het gaf rust en diepgang. Met plezier denk ik terug aan de 
levendige debatten met arts-microbioloog Jean-Luc Murk 
over de vraag of je besmettelijk kunt zijn als je nog geen 
zichtbare symptomen van COVID-19 hebt.’
Als ze terugblikt, lichten haar ogen op: ‘In alle drukte deed 
ons werk ertoe, het was nieuw en interessant. Dat gevoel 
is nu minder doordat de huidige golf te voorkomen was 
geweest. We leerden razendsnel, ook over overlappende 

vraagstukken. Zo gaat infectie niet alleen over indivi-
duele patiënten, maar ook over verspreiding, en 

dan heb je het ineens over ventilatie, waar 
een andere groep mee bezig was.’ Bij de 

latere COVID-19 expertiseteams verbe-
terde de inhoudelijke afstemming tussen 
de groepen. Ook de representatie werd 
evenwichtiger, met een goede balans 
tussen academisch en perifeer, tussen 

klinische kennis en laboratoriumonder-
zoek. ‘Nog steeds komen wij in die inspi-

rerende sfeer bij elkaar om ervoor te zorgen 
dat de leidraad en richtlijn actueel blijven.’

‘Ons werk  
deed ertoe, het 

was nieuw en 
interessant’

Op het moment dat COVID-19 naar Europa 
kwam, verhuisde internist-infectioloog 

Vanessa Harris net naar Nederland, waarmee 
ze vier jaar werk afsloot in het Chinese 

Shenzhen. Ze nam plaats in de werkgroep 
Preoperatieve screening, om later voorzitter 
te worden van het COVID-19 expertiseteam 

Diagnostiek.

O
p het moment dat COVID-19 uitbrak op een 
vismarkt in Wuhan, werkte internist-infec-
tioloog Vanessa Harris in Shenzen, aan de 
Hong Kong University-Shenzhen Hospital. 
Een bevriend intensivist vertelde haar 
over het traumatiserende verlies van zijn 

collega’s tijdens de SARS-epidemie van 2003. ‘Hij waarschuw-
de voor een uitbraak van dit hoog pathogene corona virus. 
In China kwam een intensieve aanpak op gang. Toen ik eind 
januari in Nederland aankwam, was ik mij dus al heel bewust 
van de gevaren, ook voor Europa.’ Op Schiphol werd ze dan 
ook overvallen door een onwerkelijk parallelle wereld. ‘Alsof er 
niets aan de hand was.’ 

Toen iets later de golf uit Italië de ziekenhuizen overspoelde, 
was Vanessa door haar verhuizing zelf nog volop in transitie. 
Toch pakte ze de uitnodiging aan van de Federatie om 

‘Ik wilde bij alle snelheid 
en onbekendheid niet “dan 

maar” teruggrijpen op 
extrapolaties van kennis 
over andere respiratoire 

virussen'

MEDISCH
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in de 
pandemie
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Expertiseteam 
Diagnostiek 
COVID-19 

Samenstelling 
Het expertiseteam  
bestaat uit 9 leden,  
waaronder twee  
inter nist-infectiologen, 
twee arts- microbiologen, 
een chirurg, een radio-
loog, een anesthesioloog, 
een longarts en een 
kinderarts. 
 
Opgeleverd  
•  Leidraad Diagnostiek bij 

patiënten met opname- 
indicatie en verdenking 
op COVID-19 

•  Module Preoperatieve 
screening naar SARS-
CoV-2 infectie bij 
asymptomatische  
patiënten ingepland 
voor chirurgie onder 
algehele anesthesie  

•  Leidraad Preoperatieve 
diagnostiek naar 
COVID-19 bij asymp-
tomatische kinderen 
ingepland voor chirurgie 
onder algehele anes-
thesie  

In ontwikkeling 
•  Klinische karakteristie-

ken voorspellend voor  
COVID-19 

•  Richtlijnmodule Aan-
vullende diagnostiek 
COVID-19 na negatieve 
PCR 

•  Richtlijnmodule Diag-
nostiek bij herinfectie en 
eerder gevaccineerden 

 19 

Om de bezetting van ic’s in heel Nederland te kunnen managen heeft de Taskforce 
Acute Infectiologische Bedreigingen van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 
(NVIC) in mei 2020 een eerste versie van het draaiboek Pandemie deel 1 uitgebracht. 
Een maand later publiceren de KNMG en de Federatie het draaiboek 'Triage op basis van 
niet-medische overwegingen voor ic-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 
pandemie'. In de volksmond ook wel het draaiboek Code Zwart genoemd. Een tweede 
versie werd in november 2020 door de IGJ bestempeld als veldnorm.

dossier

•  27 februari 2020 wordt 
de eerste Nederlandse 
COVID-19 patiënt opge-
nomen.  

•  12 maart kondigt 
premier Rutte de eerste 
maatregelen aan. 

•  Federatie start twee 
dagen later op zaterdag 
14 maart met COVID- 
19 webinars. Met in het 
eerste webinar kennis 
en ervaringen die in het 
Zuiden werden opge-
daan. 3.000 medisch 
specialisten waren online 
aanwezig. 

•  In totaal zijn er 21  
COVID-19 webinars  
georganiseerd met 
37.000 deelnemers. 

•  Wetenschappelijke  
verenigingen organi-
seren daarnaast zo’n 
100 vakspecifieke 
webinars. 

•  Vanaf maart 2020 
wordt wekelijks een 
COVID-19 Federatie- 
nieuwsbrief naar 33.000 
medisch specialisten 
verstuurd. Voor vragen 
wordt er een COVID-19 
mailadres geopend. En 
plaatst de Federatie 
dagelijks berichten in de 
nieuwsfeed. 

•  De Federatie start 
direct met ontwikkeling 
van organisatorische 
leidraden en draaiboe-
ken zoals de op - en 
afschaling, verwijzing 

verpleeghuis - zieken-
huis, en code zwart. 

•  4 expertiseteams infec-
tiepreventie, diagnostiek, 
behandeling en nazorg 
worden opgericht, daar-
naast gaan werkgroepen 
van weten schappelijke 
verenigingen aan de slag 
met specifieke onder-
werpen.  

•  In totaal zijn er zo’n  
50 leidraden gepubli-
ceerd. 

•  De Federatie participeert 
vanaf het begin in het 
Landelijk Coördinatie-
centrum Patiënten  
Spreiding (LCPS) en 
draagt bij aan het  
opschalingsplan ic’s.

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) stelt sinds 2008 geld 
beschikbaar aan wetenschappelijke verenigingen en de Federatie voor verbetering 
van de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg. Dankzij de kwaliteitsgelden 
zijn vele richtlijnen en keuzenhulpen ontwikkeld, talloze visitaties uitgevoerd, diver-
se kwaliteitsregistraties opgezet en kennisagenda’s opgesteld. Ook de ontwikkeling 
van COVID-19 leidraden en draaiboeken zijn mede mogelijk gemaakt door deze 
kwaliteitsgelden. 

Het SKMS COVID-19 programma 
stelt kwaliteitsgelden beschikbaar 
om medisch specialisten snel van 
informatie te kunnen voorzien. De 
gelden worden ondermeer ingezet 
voor het ontwikkelen van leidraden.

Meer informatie over  
de expertise teams en 
actuele richt lijnen  
en leidraden? Kijk op  
demedischspecialist.nl/ 
covid 
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‘ Slapeloze 
nachten 
heb ik niet 
gehad, 
maar wel 
gezonde 

twijfel’ 

MEDISCH
SPECIALIST

A
an het prille begin van de pandemie schuiven twee colle-
ga’s ’s avonds aan de keukentafel bij Andreas Voss om een 
leidraad voor hun eigen ziekenhuis op te stellen. ‘Al snel 
kwam de vraag: moeten we dit niet breder aanpakken?’ In 
heel het land heerste verwarring en onzekerheid over de 

omgang met deze nieuwe ziekte, die iedereen in een wurggreep hield. 
Alle zieken huizen en wetenschappelijke verenigingen zochten naar 
houvast. Vanwege zijn rol in het Samenwerkingsverband Richtlijnen In-
fectiepreventie, ontstond het idee om vanuit de Federatie een landelijk 
COVID-19 expertiseteam Infectiepreventie op te richten. ‘Zo maakte 
de keukentafel plaats voor Zoom.’

In een razendsnel tempo  
beantwoordt het expertise-
team Infectiepreventie  
onder leiding van arts- 

microbioloog Andreas Voss 
van het Radboudumc Nijmegen 

de luide roep om hulp van  
Nederlandse ziekenhuizen. In april 2020 komt de  
eerste COVID-19 leidraad over infectiepreventie. 
Dat gaat niet zonder slag of stoot.

Ontbrekende  
overtuigingskracht

H
oe overtuig je mensen dat er een 
ramp aankomt? Het antwoord  
op die vraag moet ik u helaas 
schuldig blijven. Het lukt ons,  
na alles wat we gezien hebben, 

nog steeds niet. 
Om eerlijk te zijn: het overkwam mij zelf ook. 
Vanuit Italië kwamen in februari de eerste 
signalen: het is erg, bereid je voor, het over-
rompelt je. Oké, dachten we. Maar wij zijn 
Italië niet, ons opnamebeleid is anders - zo’n 
vaart zal het toch niet lopen? Binnen een 
paar weken wisten we beter: een golf aan 
patiënten, geen beschermingsmiddelen, nog 
maar voor 24 uur zuurstof. Een ramp in zijn 
ergste vorm. 
In die eerste chaos sprak ik op een seminar. 
Het is écht waar zei ik. Mijn collega’s hoorden 
het me zeggen, maar ik zag: ze voelden de 
urgentie niet. Ik belde Diederik Gommers voor 
hulp. Ook hij moest eerst met eigen ogen zien 
hoe erg de situatie in ons ziekenhuis was. 
En natuurlijk, de hele medische wereld is 
inmiddels meer dan overtuigd. We kennen 
het allemaal: de angst, de uitputting, de frus-
tratie dat je niet de beste kwaliteit kunt leve-
ren. Toch zie ik het in november 2021 wéér 
gebeuren. De noodkreet is overduidelijk: we 
redden het niet. Maar Nederland – inclusief 
de politiek – komt niet voldoende in actie. 
En ik snap het niet. Er is geen reden om te 
twijfelen aan de modellen en voorspellingen 
van het RIVM. Vanaf dag één klopten ze 
vrijwel altijd. En toch lopen we nog steeds 
achter de feiten aan. Het ontbreekt ons 
aan nieuw leiderschap – een échte chief die 
tijdens een crisis handelt en acteert zonder 
politieke bijbedoelingen.  Waar ligt de sleu-
tel? Kennelijk moet je het eerst 
meemaken voordat je gaat 
acteren. Ik hoop met alles in 
mij dat dit voor veel mensen 
niet te laat is. 

Mark van der Kuil is anes-
thesioloog-intensivist, 
medisch coördinator en 
vakgroepleider op de 
afdeling Intensive Care 
van Bernhoven in Uden.

COLUMN

Houvast  
in de 

pandemie
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Expertiseteam 
Infectiepreventie 
COVID-19 

Samenstelling 
Het expertiseteam bestaat 
uit 13 leden waaronder 
arts-microbiologen, inter-
nist-infectiologen, een  
anesthesioloog, een 
gastro-intestinaal en  
oncologisch chirurg en 
een kno-arts afgevaardigd 
vanuit 5 betrokken weten-
schappelijke verenigingen. 
 
Opgeleverd 
•  Leidraad Persoonlijke 

bescherming in de (poli)
klinische setting vanwege 
SARS-CoV-2  

•  Aanpassingen COVID-19 
maatregelen bij dalende 

incidentie en toegenomen 
bescherming door vaccina-
tie/doorgemaakte infectie  

•  Leidraad Testbeleid en 
inzet zorgmedewerkers in 
het ziekenhuis  

•  Leidraad Niet meer  
besmettelijk na COVID-19 
infectie  

•  Overzicht Medische proce-
dures die een infectieuze 
aerosol genereren (IAGP) 
met SARS-CoV-2  

•  Leidraad Perioperatieve 
zorg infectiepreventie 
ten tijde van COVID-19 
pandemie 

•  Leidraad Infectiepreventie 
maatregelen voor de zie-
kenhuiszorg van COVID-19 
(verdachte) patiënten  

•  Handreiking veilige 
non-COVID zorg in zieken-
huizen  

Snelkookpan
Het betekent onder hoge druk kennis aanleveren en vlot 
omzetten in een eerste leidraad. ‘De zorg stond namelijk 
te springen om handvatten op basis van de expertise van 
een grote groep collega’s. Ik ben gelukkig een avondmens 
en ook mijn collega’s haalden het maximale aantal uren 
uit hun werkdag. Maar ik heb nog het meeste respect voor 
de adviseur van het Kennisinstituut van de Federatie: zij 
werkte vaak meteen daarna alles nog uit. Ik vraag me af 
wanneer ze sliep.’

Stampvoeten
De beschikbare informatie is beperkt, onduidelijk en 
tegenstrijdig. Voss: ‘Vooral over het type mondneusmasker 
en de transmissie via aerosolen was veel discussie. Of er 
weleens iemand stampvoetend is weggelopen? Nou nee, 
daarvoor was iedereen te oplossingsgericht. Maar er was 
soms wel sprake van heftige emotie. Vergeet ook niet dat 
de kennis en de situatie steeds veranderden. Denk aan de 
wetenschappelijke kennis, maar ook de beschikbaarheid 
van mondneusmaskers en vaccins en later de opkomst van 
nieuwe varianten.’

Eigen leven
Dat is niet het enige obstakel waar het expertiseteam 
tegenaan loopt. ‘Er gebeurde waanzinnig veel tegelijkertijd. 
Ook al werkten we snel, toch werden we links en rechts 
ingehaald. Dan waren er bijvoorbeeld lokaal al andere 
afspraken gemaakt. Of schuurden onze adviezen met de 
richtlijn voor preoperatieve screening. Ook ervoeren  
patiënten verschillen in ziekenhuizen en dat ging dan  
weer een eigen leven leiden.’ 

Kritiek
Daarnaast zijn er nog de ’17 miljoen virologen’ op sociale 
mediakanalen als Twitter met hun commentaar. ‘Slapeloze 
nachten heb ik niet gehad, maar wel gezonde twijfel: Heb 
ik de beste informatie verzameld? Doen we het goed?’ Op 
zulke momenten gaf het rust dat ik in het expertiseteam 
veel hoorde vanuit verschillende visies, maar ook in andere 
groepen waarin ik zit, zoals het OMT en de WHO. Zo blijf je 
bij de feiten.’

Tegenstrijdig commentaar
Ook de wetenschappelijke verenigingen voelden de 
urgentie en werkten mee aan feedbackrondes met zeer 
korte reactietijden. ‘Al was het soms heel lastig dat enkele 
verenigingen – vaak tegenstrijdige – commentaren onge-
bundeld terugstuurden. Bij een richtlijn zijn grondigheid 
en zorgvuldigheid een vereiste, maar in dit geval moest 
een leidraad juist vanuit gelimiteerde kennis snel richting 
kunnen geven. Ik ben trots op de teamprestatie waarmee 
we uiteindelijk vlot tot die eerste leidraad zijn gekomen.’ 
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‘Wanneer wist jij: ik 
wil dermatoloog 
worden?

‘Een specifieke aanleiding is er 
niet, maar ik wist al snel: derma-
tologie is het allermooiste vak 
dat er bestaat. Vooral het feit 
dat je een diagnose op het zicht 
kunt stellen, intrigeert me.’

Je bent gespecialiseerd in 
tatoeages. Een passie?
‘Absoluut, je komt soms fascine-
rende beelden tegen. Tattoos be-
moeilijken echter ook. Vanwege 
het risico op complicaties, maar 
ook omdat huidziekten door de 
inkt lastiger te herkennen zijn.’

Hoe is die passie ontstaan?
‘Een paar jaar geleden zag ik een 
patiënt met een forse allergische 
reactie op een tatoeage – een 

enorme zwelling en veel jeuk. De 
inkt van een tatoeage zit chronisch 
in de lederhuid, dus de klachten 
waren ook chronisch aanwezig. 
Dat vond ik dermate interessant, 
dat ik de boeken in ben gedoken.’

Met een tattoopoli als gevolg  
– de eerste in Nederland.
‘Er bleek weinig bekend over 
complicaties bij tatoeages, dus 
ik startte onderzoeken en ging 
met tatoeëerders in gesprek. 
Tegelijkertijd kwamen er steeds 
meer tattoopatiënten mijn kant 
op. Ik dacht: hier moet ik een 
spreekuur voor oprichten.’

Wat zijn de belangrijkste 
risico’s bij het zetten van een 
tatoeage?
‘Infecties komen het vaakst 
voor, maar onbekender zijn de 

allergieën en auto-immuunziek-
ten. Neem sarcoïdose: is er een 
huidafwijking in een tatoeage, 
dan kan dat een uiting zijn van 
deze ontstekingsziekte.’

Bepaalde kleuren vormen ook 
een groter risico, toch?
‘Rode pigmenten geven vaker 
allergieën. Dat kunnen dus ook 
paarse, bruine of roze tatoeages 
zijn.’

Waarom eigenlijk?
‘Dat is nog onduidelijk.’

Knaagt dat?
‘Het houdt me zeker bezig. Ik 
werk samen met een Duits insti-
tuut om dat te onderzoeken.’

Let je in het dagelijks leven op 
tatoeages bij anderen?

‘Nauwelijks.’

Waarom niet?
‘Volgens onderzoek is tien 
procent van de Nederlanders ge-
tatoeëerd, maar volgens mij ligt 
dat aantal in werkelijkheid veel 
hoger. Helemaal als je andere 
toepassingen zoals permanente 
make-up en littekenreconstruc-
ties meeneemt. Als ik daarop 
zou gaan letten, blijf ik bezig.’

Je hebt dus zelf geen tatoeage. 
Waarom eigenlijk niet?
‘Nee. Je moet een goed ontwerp 
hebben en het moet een beetje 
bij je passen.’

Best bijzonder voor iemand die 
gespecialiseerd is in tatoeages.
‘Ik ken zelfs tatoeëerders die er 
geen hebben.’

aan 
de 

start

TEKST MIRTHE DIEMEL  BEELD DIGIDAAN

Zelf heeft hij er geen,  
maar dat weerhield  
dermatoloog Sebastiaan 
van der Bent er niet van  
om een tattoopoli op te  
zetten. ‘Het zijn vaak  
fascinerende huidbeelden.’
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Sebastiaan  
van der Bent
GEBOREN op 22 april 
1988, Bergen op Zoom
VOLGDE van 2006 tot 
2014 geneeskundeoplei-
ding in Leiden. Begon in 
2015 aan de opleiding  
dermatologie in het VUmc 
Amsterdam, die hij in 2020 
afrondde. Promoveerde in 
2021 op het onderwerp 
complicaties bij tatoeages
WERKT drie dagen per 
week in het Alrijnze  
ziekenhuis Leiden en af  
en toe voor DC Klinieken 
Amsterdam
WOONT samen en is  
vader van twee kinderen 
van 3 en 1 jaar
HOBBY’S met vrienden 
borrelen en squash en 
voetbal af en toe

Vraagt de tattoopoli om  
een andere manier van 
werken?
‘Patiënten komen vaak van 
ver. Ik neem daarom meer 
tijd voor ze en probeer alle 
onderzoeken op één dag 
te plannen. Verder valt het 
mee, het is gewoon een apart 
spreekuur binnen het zieken-
huis. Ik hou me daarnaast gro-
tendeels bezig met algemene 
dermatologie en proctologie.’

Bouw je een persoonlijke 
band met je patiënten op?
‘Als dermatoloog heb ik veel 
korte consulten, dus dat lukt 
niet altijd. Maar er is ook 
een vaste groep huidkan-
kerpatiënten die ik elke drie 
maanden zie – dan ontstaat 
zo’n band automatisch.’

Welke patiënt zal jou lang 
bijblijven?
‘Als het om tatoeages gaat, is 
er één dame die ik niet snel zal 
vergeten. Zij had een allergi-
sche reactie met fikse wonden 
als gevolg. Er waren zeven 
verschillende behandelingen 
nodig om de klachten onder 
controle te krijgen. Dat lukte – 
maar het heeft wel twee jaar 
geduurd.’  

Wat maakt jou anders dan 
anderen?  
‘Mijn broer zegt wel: “Jij moet 
altijd alles voor 120% doen”. 
Ik heb een bepaalde onder-
nemende drive om dingen uit 
te zoeken of te realiseren. Al 
denk ik dat dit voor de meeste 
specialisten geldt.’

Wat is jouw drijfveer?
‘Je redt als dermatoloog 
misschien niet vaak mensen-
levens – op de melanomen  
na, maar je verbetert wel de 
kwaliteit van leven.’

Wat kunnen ervaren  
medisch specialisten leren 
van de jonge garde?
‘Qua statusvoering zijn 
jonge specialisten denk ik wat 
zorgvuldiger als het gaat om 
details en juridische zaken. 
De vraag is wel of dit altijd 
beter is.’

En andersom?
‘Van ervaren medisch specia-
listen heb ik geleerd dat niet 
alle problemen in één consult 
opgelost hoeven te worden.’

Sebastiaan van der Bent is dermatoloog in het Alrijne 
ziekenhuis waar hij een speciaal spreekuur heeft voor 

tattoo-complicaties:  De Tattoopoli.



24

MEDISCH
SPECIALIST

Psychiater Maarten van Schijndel betreurt de schotten 
tussen lichamelijke en psychische zorg. Waar een  
wil is, is een weg: ‘Je kunt je patiënten echt beter  
helpen met aandacht voor het andere domein.’
TEKST FRED HERMSEN  BEELD MONIQUE WIJBRANDS

‘Word een T-shaped dokter’

‘We betreuren in koor de multimorbiditeit onder onze patiënten, 
focussen op gezondheidsvaardigheden, en hebben de mond vol 
van waardegedreven zorg, positieve gezondheid en meer preventie. 
Met de hand op het hart verklaren we ‘de hele mens te willen 
beschouwen’. En zeker, in de spreekkamer doen we ook ons 
best om samen met de patiënt te beslissen. Maar deze ambities 
schuren met ons verloren vermogen om als generalist naar 
onze patiënten te kijken. Specialisatie in de geneeskunde 
heeft ons veel gebracht. We begrijpen ziektes steeds beter 
en er zijn meer behandelmogelijkheden dan ooit. Maar 
er is een keerzijde. 

‘Van collega’s hoor ik regelmatig “Op mijn terrein geen afwij-
kingen...” Met als onuitgesproken boodschap: “Ik heb het vak 
waarvoor ik ben opgeleid ten volle ingezet.” 
Ik vraag me af: hoe moet de patiënt deze echo uit de silo van je 
specialisatie opvatten? Als terloopse terzijde, als een geruststelling? 
Nee, het klinkt mij als disclaimer in de oren. Het is een verwijzing 
naar de volgende deur bij verdere klachten. En er zijn altijd volgen-
de deuren. Iedere ziekte heeft immers biologische, psychische en 
sociale aspecten. Maar het echte ‘samen’ blijft een schimmig begrip 
zolang wij niet zélf verder willen of kunnen denken dan ons eigen 
metier. En dat geldt helemaal als het over de psyche gaat.
‘De werelden van lichamelijke en psychische zorg komen maar 
moeilijk samen, want er rust nog altijd een taboe op behandeling 
door een psycholoog of psychiater. Voor de meesten is het mak-

Maarten van Schijndel pleit voor  
een bredere blik in de spreekkamer

‘Bestudeer ook eens de wisselwerking 
tussen somatische en psychische 

klachten binnen jouw specialisatie’
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pleidooi

‘Word een T-shaped dokter’
kelijker praten over hun ontstoken blindedarm dan over een 
depressieve stoornis. 

‘We weten dat psychische en lichamelijke ziekten elkaar ver-
sterken, en zelfs op elkaar kunnen lijken. Lichamelijke sympto-
men worden vaak onterecht toegeschreven aan een psychische 
aandoening en andersom. Begrijpelijk, want klachten laten zich 
niet altijd meteen als lichamelijk of psychisch duiden. Pas als 
je de oorzaak of samenhang wel kunt plaatsen, krijgt die een 
plek in je behandelplan. Symptomen die geheel of gedeelte-
lijk door 'iets anders' komen, leiden in het beste geval tot een 
doorverwijzing. Als je suggereert dat het de moeite waard kan 
zijn om zaken met een psychiater uit te zoeken, mijdt de patiënt 
niet zelden die route, want “het zit toch zeker niet tussen mijn 
oren?” Zo vallen heel wat mensen met reële klachten tussen de 
wal en het schip.

‘Binnen de psychiatrie - mijn vakgebied - is het ook nodig verder 
te kijken. Al mijn patiënten hebben een kortere levensver-
wachting vanwege hun lichamelijke aandoeningen. Als ik hun 
uitkomsten wil verbeteren, kan ik dus niet anders dan verant-
woordelijkheid nemen buiten mijn eigen vakgebied.
‘Helaas werpt de praktijk van alledag talrijke obstakels op tegen 
een integrale - dus biopsychosociale - benadering van patiën-
ten. Niet zelden beperken financieringsregels de ruimte voor 
het maatwerk dat we nodig hebben. En bovendien: hoever kun 
je buiten de oevers van je eigen deskundigheid treden in een 
gesprek van nog geen tien minuten? Als je het dan toch waagt: 
wanneer weet je genoeg om gedegen beleid te kunnen 
formuleren? 

‘De schotten binnen de zorg kunnen we niet eigenhandig 
afbreken. Het gescheiden denken is diepgeworteld, begint op de 
basisschool, en houdt stand tijdens de opleiding tot arts. Zowel 
in lichamelijke specialisatierichtingen als in de psychiatrie is 
relatief weinig ruimte voor het andere domein. De huisarts, 
die wel integrale aandacht biedt, kan vaak niet rechtstreeks 
verwijzen naar behandelteams die lichamelijke en psychische 
zorg integreren. Bovendien zakken algemeen medische kennis 
en psychiatrische vaardigheden snel weg als we er weinig meer 
mee doen. Om geen ‘ziektes’ te behandelen, maar ‘mensen’ 
moeten we dus beginnen bij onze opleidingen en nascholing, 
factoren die binnen onze invloedssfeer liggen.

‘Maar daar bereik je niet iedereen mee. Er is een groeiende 
groep collega’s binnen en buiten de psychiatrie die een integra-
le, biopsychosociale benadering steunen en hanteren. Collega’s 
die nog niet zo werken kan ik geruststellen. Het begin van een 
integrale benadering kan klein zijn. Door de bril van mijn  
vakgebied bekeken: weet je te weinig van de invloed van psy-
chosociale factoren op bijvoorbeeld diabetes, dan raad ik je aan: 
doe daar iets aan. Je kunt je patiënten echt beter helpen door 
je te verdiepen in de binnen jouw populatie veel voorkomende 
psychische klachten en aandoeningen. Bestudeer ook eens de 
wisselwerking tussen somatische en psychische klachten bin-
nen jouw specialisatie. Ken de neuropsychiatrische bijwerkin-
gen van de medicijnen die je voorschrijft. En durf het gesprek 
aan te gaan over psychische klachten en sociale omstandighe-
den; zoek hierbij desgewenst samenwerking met psychiaters en 
psychologen. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Psychiaters, 

stel jezelf dezelfde vragen en doelen. En doe bijvoorbeeld 
aan screening en behandeling van cardiovasculaire  

risicofactoren of eenvoudige schildklierproblemen. 

‘Een ervaren collega gaf me eens mee: “Jij pleit in 
feite voor de T-shaped doctor.” Het dak van de  
T staat dan voor een brede biopsychosociale  
vorming, die je actief blijft aanspreken gedu-
rende je loopbaan. De stam van de T wijst op je 
specialisatie. Die combinatie zorgt ervoor dat je  
je hele loopbaan de hele mens blijft zien.’ 

Maarten van Schijndel 
is psychiater en deed een master klinische epidemiologie, 
hij is specialistmanager van de afdeling psychiatrie van 
Rijnstate, en promoveerde in november 2020 aan de 
Erasmus Universiteit op de organisatie, focus en waarde 
van Medisch Psychiatrische Units (MPU). Hij was 
secretaris bij de opstelling van het recente advies van de 
Gezondheidsraad 'Integrale zorg voor mensen met 
lichamelijke en psychische aandoeningen.
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Vijfdejaars aios dermatologie Yee Lai 

Lam twijfelde geen moment toen er op 

de afdeling dermatologie vier mensen 

werden gevraagd om te helpen op 

de COVID-verpleegafdeling van het 

Erasmus MC.

‘Ik voelde me meteen geroepen. In 
een crisis van zo’n omvang wilde ik 
niet langs de zijlijn staan. Pas later 
besefte ik dat ik niet eens met het 
thuisfront had overlegd. Toch heb ik 
geen moment getwijfeld over mijn 
keuze. Eenmaal op de COVID-afdeling 
was het wel spannend. Je ziet patiën-
ten naar adem happen en ongekend 
snel achteruitgaan terwijl je geen 
genezend middel hebt. Er overleden 
veel mensen. Dat ben ik als derma-
toloog niet gewend. Ik heb vaak mijn 
tranen moeten wegslikken.
Het was ook eenzaam. Van collega’s 
kreeg ik steun, maar dat vond vaak 
digitaal plaats. Thuis moest ik me 
isoleren om mijn familie te bescher-
men. Mijn moeder kon ik die eerste 
maanden zelfs alleen zien door bui-
ten samen te wandelen. Het voelde 
onmachtig dat een ziekte zo hard kan 
toeslaan in de maatschappij.
Wat me altijd zal bijblijven, was de 
enorme saamhorigheid in het zieken-
huis tijdens die eerste golf. Inmiddels 
vallen we – binnen en buiten het 
ziekenhuis – terug in oude patronen. 
Het individuele belang telt zwaarder 
dan het collectieve. Dat vind ik jam-
mer, zeker nu de besmettingen weer 
oplopen. Maar komt het nog een keer 
zover, dan sta ik er toch weer.’

Als de COVID-19 pandemie in maart 2020 in 
volle hevigheid losbarst, stappen deze vijf 
medisch specialisten uit hun vertrouwde 
werk omgeving om zich aan te sluiten bij de 
frontlinies. Hoe kijken ze terug?

‘ Ik heb niet 
eens thuis 
overlegd’

HOE WERKEN  
IN DE COVID- 

ZORG MIJ HEEFT 
VERANDERD TEKST NAOMI VAN ESSCHOTEN  BEELD ARNOLD REYNEVELD
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‘Je springt in een gat van 
onbekende diepte’

Toen het ziekenhuis een 
beroep deed op hulp, 
aarzelde cardioloog Hortence 
Haerkens-Arends van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis in 
’s-Hertogenbosch niet.

Het moment dat ik voor het 
eerst de deur van de high-care 
afdeling openduwde die volge-
plakt was met rode ‘pas op’- 
stickers, staat in mijn geheugen 
gegrift. Maar mijn keuze was 
weloverwogen: als ik het niet 
zou doen, zou een andere col-
lega moeten inspringen. Samen 
met twee collega-cardiologen en 
vijftien andere dokters zijn we 
op dezelfde dag begonnen om 
de klus te klaren. 
Al snel ben ik naast de patiën-
tenzorg gaan meewerken aan 
een format voor het visitelopen. 
Door de drukte waren de colle-

interview

‘ Het aantal 
overlijdens 
maakte indruk  
op me’

Voor mdl-arts Loes Nissen was het 
vanzelfsprekend dat ze samen met de 
verpleegkundigen van haar afdeling 
bijsprong op de COVID-afdeling  
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in  
’s-Hertogenbosch.

‘Dokter ben ik geworden om anderen 
te helpen. En als er één moment was 
waarop dat noodzaak was, was het wel 
aan het begin van de pandemie. Boven-
dien werkten er relatief veel van onze 
mdl-verpleegkundigen op de COVID- 
afdeling. Ik vond dat wij als mdl-artsen 
dan ook onze nek moesten uitsteken. Een 
team ben je samen.
Je springt in een gat van onbekende diep-
te. Toen een collega ernstig ziek werd, 
dacht ik wel: waar begin ik aan? Maar dat 
gevoel ebde snel weg. Achteraf denk ik 
dat wij op de COVID-afdeling zelfs beter 

beschermd waren dan mijn collega’s bij 
de mdl.
De eerste tijd was hectisch en chaotisch. 
De hele organisatie moest nog van 
de grond komen. Ik richtte me op het 
opzetten van een organisatiestructuur, 
om het overleg tussen verpleegkundige 
en arts te stroomlijnen. Emotioneel was 
het heftig: op de afdeling waar ik werkte 
lagen patiënten die te slecht waren voor 
de ic. Veel van hen zijn overleden.
Elke dienst sloten we af met een medisch 
psycholoog. Dat bood steun. Al worstelen 
sommige collega’s nog steeds met de 
impact van die eerste periode. Ook ik heb 
het er nog weleens moeilijk mee: hadden 
we het nog beter kunnen doen? Het is 
fijn dat we daar in ons eigen team over 
kunnen praten, omdat we de ervaring 
delen. Alleen daarom al zou ik absoluut 
weer dezelfde keuze maken.’
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Ruim een halfjaar werkte oogarts Ivan 
Gan mee op de COVID-verpleegafdelingen 
van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in 
regio Rotterdam.

‘In oktober 2020 waren er zoveel verpleeg-
afdelingen voor COVID, dat het ziekenhuis 
elke vakgroep opriep om mensen te leveren 
voor COVID-zorg. Dus ook de oogheelkunde. 
Om praktische redenen besloten we twee 
oogartsen vrij te maken, waarvan ik er een 
was. Ik wilde graag mijn steentje bijdragen.
Omdat oogheelkunde voornamelijk een poli-
klinisch vak is, had ik al sinds mijn coschap-
pen geen visite op zaal meer gelopen. En dat 
is inmiddels zo’n 25 jaar geleden. Gelukkig 
waren er in oktober al nuttige e-learnings en 
webinars en is COVID-zorg voor een belang-
rijk deel protocollaire geneeskunde. Daardoor 
was ik snel klaargestoomd. Op zaal kreeg ik 

bovendien fantastische ondersteuning van 
het verplegend personeel.
Vooral de persoonlijke, vaak verdrietige 
verhalen zijn blijven hangen. Ik probeer die 
ervaringen op een goede manier mee te 
nemen, maar dat is soms lastig. Vooral ook 
omdat ik in die periode mijn schoonmoeder 
heb verloren aan COVID-19. 
Wel denk ik dat ik er een betere dokter door 
ben geworden. Zo kijk ik niet meer alleen 
naar de oogafwijking, maar ook naar de thuis-
situatie en bijvoorbeeld aan- of afwezigheid 
van mantelzorg. Verder vind ik het minder 
lastig om moeilijke onderwerpen ter sprake 
te brengen, zoals een slechte prognose of 
het staken van een behandeling.
Hoewel ik het absoluut weer zou doen, moet 
ik toegeven dat ik na ruim een halfjaar blij 
was dat ik afgelopen mei mijn laatste dienst 
had.’

ga’s daar nog nauwelijks aan 
toegekomen. Verder hield ik de 
literatuur en webinars bij over 
cardiologische aspecten van 
COVID-19. Ook kon ik collega’s 
helpen met mijn klinische blik – 
ook al is cardiologie een geheel 
ander vak – en bij bijvoorbeeld 
het beoordelen van ECG’s.
Het aantal overlijdens maak-
te indruk op me: die grote 
aantallen tegelijk ben ik niet 
gewend. Ook waren er schrij-
nende situaties, zoals een 
ouder echtpaar dat naar twee 
verschillende ziekenhuizen 
werd overgeplaatst. Toen dacht 
ik: zullen ze elkaar ooit nog 
weerzien? 
Alleen al vanwege de hechte 
samenwerking en hernieuwde 
waardering voor elkaars vak kan 
ik iedereen aanraden om uit je 
comfortzone te stappen. In ons 
ziekenhuis heeft dat zelfs tot 
een nieuwe afdeling geleid. Op 
de Intensieve Samenwerking 
Afdeling (ISA) behandelen we 
met verschillende specialisten 
patiënten met multiproblema-
tiek en komen we samen tot 
een gericht behandelplan. Nor-
maal zit je op je eigen eiland, nu 
kwamen we elkaar tegen.’
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‘Ik ben er 
een betere 

dokter door 
geworden’
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‘Het voelde 
alsof ik naar 

het front werd 
gestuurd’

Eerstejaars aios dermatologie Viola 
Franke werkte twee maanden op de 
zaal met acute COVID-opnames in het 
Erasmus MC in Rotterdam.

‘In de eerste periode bleven veel der-
matologiepatiënten weg van de poli, 
terwijl de COVID-afdelingen om hulp 
stonden te springen. Toen ze mensen 
vroegen, besloot ik me aan te melden. 
Ik was toen nog niet in opleiding en had 
in mijn vorige baan bij het Antoni van 
Leeuwenhoekziekenhuis (AVL), nog niet 
lang daarvoor, een ic-cursus gedaan. 
Toegegeven: als anios leek het me ook 
een leerzame ervaring.
De eerste dag voelde alsof ik naar het 
front werd gestuurd: je weet niet wat 
je te wachten staat. Maar dankzij de 
laatstejaars aios interne geneeskunde 
aan wie ik gekoppeld was, kwam ik snel 
in het ritme. Zij zorgde voor een veilig 
leerklimaat en was echt een voorbeeld 
voor me. Daarnaast heb ik nooit eerder 
zo’n teamspirit ervaren: alle neuzen 
stonden dezelfde kant op.
Naast dit soort mooie momenten waren 
ook veel droevige gebeurtenissen. Waar 
ik in het AVL af en toe iemand had 
begeleid bij het levenseinde, pasten 
we hier soms twee keer per week 
palliatieve sedatie toe. Je probeert dan 
verschil te maken door kleine wensen 
te vervullen en er te zijn voor de patiënt 
en diens naasten.
De steun van de collega’s, formeel en 
informeel, was een warm bad. Mijn 
familie en omgeving steunden me ook, 
maar vonden het wel spannend. Zo 
wilden mensen aanvankelijk liever niet 
met me afspreken voor een wande-
ling. Zelf ben ik niet zo bang geweest. 
Ik dacht: als ik ziek word, heb ik mijn 
steentje bijgedragen.’
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IN BALANS
WERK/THUIS

WERK Niet altijd de eerste stoot willen uitdelen en kun-
nen incasseren; bokslessen waarvan kinderarts Jan Peter 
Rake profiteert in zijn werk. Ging hij voorheen vaker met  
gestrekt been een discussie in, nu weet hij af te wachten. 
Deelt wel op het juiste moment een rake klap uit (of een 
plaagstootje). Als het maar bijdraagt aan de best mogelijke 
zorg voor kinderen. Begin dit jaar werd hij medisch directeur 
van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen. 
Een ander werkritme: minder patiëntenzorg, meer bestuur. 
Minder fiets, meer trein (hij bleef met zijn gezin in Groningen 
wonen) en minder thuis, meer hotel (twee nachten). Maar 
thuis is nu écht thuis. Geen diensten meer. De tijd in trein en 
hotel om te werken én te mijmeren. Eindhalte: het gezin.

THUIS  Boksen kwam zomaar op zijn pad; zeven jaar 
geleden via een verdacht fit ogende vriend. Wat was er 
gebeurd? Boksen bij Boxing Stad Groningen, zo bleek. 
Jan Peter probeerde het uit. En is tien kilo later een 
herboren versie van zichzelf. Twee tot drie keer per 
week traint hij zijn techniek, kracht en uithoudingsver-
mogen. Een potje sparren gaat hij niet uit de weg. Hij 
vaart er wel bij, en hij niet alleen. Boksen kleurt zijn 
humeur. ‘Moet je niet even sporten?’, vraagt zijn vrouw 
Martine, als zijn hoofd dreigt te overstromen. Boksen 
relativeert, geeft energie en zelfvertrouwen. En bok-
sen verbetert de slaap. Is dat niet het beste medicijn 
voor alles?
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over ons
Via de wetenschappelijke vereniging 
bent u aangesloten bij de Federatie 
Medisch Specialisten. 

Wij staan voor 23 duizend toegewijde 
dokters in ziekenhuizen en instellingen.  
Wij verenigen alle 33 specialismen,  
ondersteunen bij de uitoefening van het  
vak en spreken met één krachtige stem in 
politiek en samenleving. 

Want er gebeurt ontzettend veel in de zorg. 
De uitdagingen zijn groot. De technologische 
ontwikkelingen gaan razendsnel, de zorg - 
vraag neemt toe, budgetten staan onder druk 
en we komen steeds vaker handen tekort. 

Veel partijen beïnvloeden het werk van de 
medisch specialist: verzekeraars, politiek, 
managers, farmaceuten, patiëntenorganisa-
ties. Er zijn grote belangen. 

Daarom werken we samen in de Federatie 
Medisch Specialisten. Samen gaan we voorop 
in vernieuwing zodat 17 miljoen 
Nederlanders kunnen rekenen 
op de beste zorg ter wereld. 

Bekijk alles wat  
wij voor u doen:

COLOFON
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Kno-arts Remco stelt ons deze vraag. Hĳ  is een paar 
maanden ziek geweest en is bezig te re-integreren. We 
vertellen Remco dat hĳ  eerst moet proberen in zĳ n eigen 
functie (eventueel met aanpassingen) te re-integreren. 
Als dat niet lukt, kan worden gekeken naar een passende 
functie binnen zĳ n instelling en pas daarna komt re-inte-
gratie bĳ  een andere werkgever in beeld. Zover is het 
voor Remco nog lang niet. Onze juristen staan hem bĳ  
in gesprekken met zĳ n werkgever om te zorgen dat alles 
volgens de regels verloopt.

Moet ik in een ander 
ziekenhuis re-integreren?

Juridische vragen? Bel:

088 - 134 41 12
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Het Kennis- en dienstverleningscentrum is een samenwerking tus-
sen de Federatie Medisch Specialisten en de Landelĳ ke vereniging 
van Artsen in Dienstverband. Wĳ  geven juridisch advies bĳ  onder 
andere arbeidsconfl icten, opleidingsgeschillen en MSB-contracten.
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PliENT  
wringt zich in allerlei 

bochten

& nu 
verder

Via natuurlijke openingen in het lichaam opereren, zonder 
weefsel te beschadigen. Dat is wat PliENT mogelijk maakt 

– het kleinste robotische instrument ter wereld voor neus-, 
keel- en oorchirurgie. Julie Legrand, onderzoekster in de 

robotica aan de KU Leuven in België, ontwikkelde het 
instrument met een diameter ter dikte van een watten-

staafje, uitgerust met camera en lichtje om in het lichaam  
te kijken. Het probleem bij opereren via de neus- of keelholte 

is dat ze een kleine diameter hebben en bochtig zijn. Het 
instrument heeft een flexibel deel dat in één richting kan 

buigen. Zo kan de chirurg het instrument eenvoudig  
manoeuvreren in het lichaam zonder weefsel te beschadigen 

en vermijd je mogelijke complicaties. Het instrument is zo 
ontworpen dat het bediend kan worden met één hand via 
twee knoppen. Dat is nodig omdat de chirurg met meerdere 
instrumenten tegelijk opereert. Legrand testte samen met 
chirurgen de PliENT met succes tijdens een neusbijholte 
operatie op een overledene, een van de moeilijkste ingrepen 
om uit te voeren via natuurlijke openingen. Mogelijk is het 
instrument bruikbaar bij veel meer ingrepen, zoals keel-, 
oor- en zelfs hersenchirurgie. Wel nog even geduld, want 
vanwege het strenge veiligheids- en testprotocol kan het 
tien jaar duren voordat het instrument daadwerkelijk hulp 
kan bieden in de operatiekamers.


