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62%  
van de Nederlandse vrouwen 
geeft aan een slechte nachtrust 
te hebben; 38% van de mannen 
geeft aan minder goed te slapen.

10%  
van de Nederlanders vanaf 14 
jaar geeft aan korter te slapen 
dan de aanbevolen slaapduur.
Te kort en te lang slapen worden 
beide geassocieerd met een 
verhoogd risico op coronaire 
hartziekte, beroerte, depressie, 
diabetes bij volwassenen.

94%  
van de Nederlanders kijkt naar 
beeldschermen in het uur voor 
het naar bed gaan; 73% weet dat 
dit niet goed is voor de slaap.

66%  
drinkt cafeïnehoudende dranken 
alvorens het bed op te zoeken; 
62% kent de negatieve invloed 
daarvan op de slaap.

68%  
geeft aan alcohol in de avond-
uren te drinken; 58% weet dat 
dit de slaap negatief beïnvloedt.

70%  
van de Nederlanders die ooit is  
gediagnostiseerd met een 
posttraumatische stressstoornis 
(PTSS) heeft zulke grote slaap-
problemen dat het hun levens-
kwaliteit ernstig verstoort. Een 
paar weken slaaprestrictie blijkt 
voor hen net zo effectief als zes 
sessies cognitieve gedragsthera-
pie voor slapeloosheid (CGT-I).

1,3 
miljoen mensen werken soms of 
regelmatig in de nacht. Nacht-
werk leidt tot een verhoogd risico 
op onder andere slaapproblemen.

20  
minuten korte slaap tijdens de 
nachtdienst vergroot de alertheid 
en vermindert vermoeidheid. 

5-7
minder dan 5 tot 7 uur slapen is 
geassocieerd met obesitas en kan 
het risico erop anderhalve keer 
verhogen.

8-9
meer dan 8 tot 9 uur slapen  
kan het risico op darm- en borst-
kanker verhogen.

OP DE  
SNIJTAFEL

Bijna 2 op de 3  
Nederlanders wil 
beter slapen, maar 
doet daar weinig aan. 
Medisch specialisten 
doen er goed aan zich 
te verdiepen in de 
gezondheidseffecten 
van slaapproblemen. 
Want die zijn er.
TEKST FRED HERMSEN

(Bronnen: Slaaponderzoek van de Hersen- 
stichting, Trimbos-instituut en IKEA;  
slaapexpert en gedragswetenschapper 
Merijn van de Laar in een interview voor 
DOQ, 29 november 2022)



 3 

loog/fellow perinatologie 
Esmé Kamphuis 

26 Pleidooi van kinder- 
arts en obesitasdes-

kundige Felix Kreier: ‘Wees 
voorzichtig met leefstijl-
adviezen aan patiënten met 
problematisch overgewicht’ 

4 Column  
Piet-Hein Buiting: 

Transfer

5 Nieuws van de 
Federatie: dit 

kwartaal opgeleverd

11 Gouden regel van 
hoogleraar Jany 

Rademakers: heb oog voor 
patiënten met beperkte 
gezondheidsvaardigheden

24 In Balans: 
voormalig 

bobsleeër en gynaeco-

inhoud

Dossier: Hoe blijf ik onafhankelijk? 

'Je weet dat je 
transparant  

moet zijn'

Is jouw werk je alles?

Twee generaties 
over werk-
privébalans

Internist acute 
geneeskunde 
Marjolein Kremers 
vindt dat de 
transformatie van 
spoedzorg in 
Nederland niet kan 
zonder goede data   
Pagina 6

OP DE  
COVER

EN VERDER

12

28

32 & nu verder: 
3D-printing in 

oogheelkunde

NR.1
maart 
2023

Startend klinisch chemicus  
Karin van den Hurk

‘Bij 70% van de 
diagnoses speelt 
laboratorium-
onderzoek een rol'

INHOUD

15



4

T
wee maanden ben ik nu voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Met een  
achtergrond als ziekenhuisbestuurder heb ik sinds  1 januari 2023 de eer en het genoegen  
om 32 wetenschappelijke verenigingen en 23.000 medisch specialisten te mogen  
vertegenwoordigen. Een mooie en belangrijke positie gezien alle ongekend grote  
uitdagingen waar de medisch-specialistische zorg nu en in de toekomst voor staat. 

 
Ik kreeg veel vragen over mijn transfer van ziekenhuisbestuurder naar bestuurder bij de Federatie. 
Vooral van medisch specialisten, maar ook van collega-ziekenhuisbestuurders. Sommigen zagen het  
als ‘gewoon een interessante carrièreswitch’, maar velen vonden het een opmerkelijke overstap naar  
‘de andere kant’. Blijkbaar is er iets bijzonders aan de hand.  
 
Het is inmiddels alweer zo’n 30 jaar geleden dat ik mijn witte jas heb ‘uitgedaan’. Na mijn studies 
geneeskunde, geschiedenis en bestuurskunde heb ik zo’n twee jaar in de patiëntenzorg gewerkt en werd 
daarbij gegrepen door het feit dat de organisatie van de zorg vaak beter kon. Alle goede bedoelingen ten 
spijt, viel de patiënt toch regelmatig tussen wal en schip. Dus ben ik daarmee verdergegaan, via de route 
van kwaliteit en veiligheid. Om daar weer effectief in te kunnen zijn, moest ik uiteindelijk kiezen tussen 
de  spreekkamer en de bestuurskamer. Ik koos voor het besturen van ziekenhuizen. En hoewel ik geen 
eigen patiënten behandel, ben ik mij wel altijd arts blijven voelen. Ik heb altijd gestreefd naar het in de 
praktijk concreet verbeteren van zorg. 

Als ziekenhuisbestuurder werkte ik dagelijks met betrokken medisch specialisten, verpleegkundigen en 
andere zorgverleners. Eerst en vooral binnen het ziekenhuis, maar later ook meer en meer met anderen 
in het netwerk, met huisartsen, specialisten oudergeneeskunde en de wijkverpleging. Het besturen van 
een ziekenhuis heb ik altijd gezien als een teamprestatie. Niet alleen maar  
‘gelijk gericht’, maar daadwerkelijk samenwerkend. Met elkaar kansen zien  
en waarmaken. Samen maken we de zorg, ieder vanuit zijn eigen rol en 
verantwoordelijkheid. Natuurlijk staat de keeper in de goal om ballen 
tegen te houden en is de spits er om de bal in het doel te schieten, maar 
de einduitslag is het resultaat van het hele team. Voor mij is het 
samen doen zo vanzelfsprekend, dat ik mijn ‘transfer’ dus niet zie als 
een overstap naar een ander team, maar als een andere rol binnen 
hetzelfde team. 
 
Die teamprestatie zie ik ook steeds verder groeien in de spreekkamer.  
Waar de zorg ooit vooral werd bezien vanuit de individuele arts-patiënt-
relatie, beweegt deze steeds meer richting een team rond de patiënt.  
We beslissen steeds meer samen met de patiënt en werken 
daarbij samen in netwerken met collega’s binnen en buiten 
het ziekenhuis. Als dat in de spreekkamer gebeurt, is het 
logisch dat de bestuurskamer volgt. Want wij zijn er 
toch immers samen voor de patiënt? 

Piet-Hein Buiting  
Voorzitter Federatie Medisch Specialisten

COLUMN
TRANSFER
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Dit Federatie-

kwartaal

nieuws 
VAN DE 

FEDERATIE
Lees meer over onze activiteiten  

op www.demedischspecialist.nl of  
volg ons via Instagram en LinkedIn  

@federatiemedischspecialisten. 

Handreikingen
 

   Registratie  
expertiseadviezen

Medisch specialisten die te maken 
krijgen met patiënten met zeldzame 
aandoeningen vragen regelmatig 
collega’s in expertisecentra om advies. 
Per 1 januari 2023 kunnen deze 
collega’s dit advies registreren.  
In de nieuwe handreiking Expertise-

adviezen staat 
beschreven onder welke 
voorwaarden zij dit 
mogen doen.  

  Telemonitoring 
Telemonitoring kan sinds 1 januari 2023 
geregistreerd worden. In de handreiking 

Telemonitoring staat op 
welke manier medisch 
specialisten dit kunnen 
doen. 
 

  Regionaal opleiden 
Om het regionaal opleiden praktisch te 
organiseren en vorm te geven, is een 
handreiking met implementatietools 
beschikbaar. De handreiking gaat in op 
de betekenis van regionaal opleiden 

voor de individuele aios, 
opleiders en opleiders-
groepen binnen een 
specialisme.
 

En ook

Accreditatie voor begeleide intervisie 
Om accreditatie van begeleide intervisie voor 
medisch specialisten te behouden, is de 
regeling Begeleide intervisie voor medisch 
specialisten vastgesteld. Deze 
regeling wordt gefaciliteerd door 
de Federatie nu ABAN dit niet 
meer doet. 
 
23 voordrachten Wetenschaps-  
en Innovatieprijs 
Een jury buigt zich over 23 voorgedragen 
innovatieve onderzoeken voor de 
Wetenschaps- en Innovatieprijs 
2023. De prijs wordt in juni 
uitgereikt.  

Tweedelijns patiënteninformatie op 
Thuisarts.nl fors uitgebreid
Op Thuisarts.nl is de tweedelijns patiënten-
informatie uitgebreid met twintig 
nieuwe teksten, onder andere met 
informatie over darmkanker, 
wondzorg, sepsis en hooikoorts.  
 
Federatie ondertekent Green Deal 3.0
Daarmee ondersteunen we de beweging  
naar een meer duurzame zorg, dus minder 
verspilling, vervuiling en uitstoot in de zorg. 
Een van de doelstellingen van  
de Green Deal 3.0 is om CO2-
uitstoot met 55 procent terug  
te brengen.

Richtlijnen

  Modules obstetrie 
Een internationale werkgroep ontwikkelde 
binnen een pilot van de gynaecologie-
vereniging nieuwe modules, 
waaronder drie nieuwe modules 
bij de richtlijn Dreigende 
vroeggeboorte.  

   Nieuwe richtlijn Sinus 
pilonidalis

Voor chirurgen, plastisch chirurgen, kinder-
chirurgen, dermatologen, seh-artsen en 
wondverpleegkundigen is een 
nieuwe richtlijn ontwikkeld voor 
de behandelingen van sinus 
pilonidalis. 
 

   Herziening richtlijn  
Coloscopie surveillance

De richtlijn Coloscopie surveillance is 
aangepast nu wetenschappelijk onderzoek 
aantoont dat periodieke controle van de dikke 
darm voor patiënten bij wie één of 
meerdere darmpoliepen ver-
wijderd zijn niet altijd (in dezelfde 
frequentie) noodzakelijk is.

Brieven aan de politiek

  Geneesmiddeltekorten 
Samen met verschillende zorgpartijen heeft de 
Federatie in een brief aan minister Kuipers haar 
zorgen geuit over de kwaliteit en 
continuïteit van farmaceutische 
zorg door het oplopend aantal 
geneesmiddeltekorten. 

  Arbeidsmarktbeleid 
De Federatie vraagt de Tweede Kamer bij de 
transformatie naar passende zorg waakzaam 
te zijn voor toenemende regeldruk, controle-
drang, administratielast en het tekort aan  
personeel, en om de toenemende 
arbeidsmarktproblematiek van 
startende medisch specialisten 
hoog op de agenda te zetten. 

  Leefstijlpreventie 
Het Netwerk Preventie van de Federatie pleit  
bij de Tweede Kamer voorafgaand aan een  
debat over leefstijlpreventie met klem voor  
extra inzet op de twee punten  
die bewezen het meeste effect 
sorteren bij tabaksontmoediging: 
prijs en beschikbaarheid. 

Om regionale samenwerking te 
versterken, ontwikkelde de Federatie 
samen met de NVZ de factsheet 
Regionale samenwerking met  
adviezen voor ziekenhuizen en 
medisch specialisten. Aanleiding is  
het Integraal Zorgakkoord waarin 

staat dat regionale 
samenwerking nodig is 
om passende zorg vorm 
te geven.

    Regionale 
samenwerking

http://www.demedischspecialist.nl
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interview

MARJOLEIN KREMERS 
INTERNIST ACUTE GENEESKUNDE EN VOORZITTER VAN DE WERKGROEP 

SPOEDZORG VAN DE NEDERLANDSE INTERNISTEN VERENIGING 

‘Niet 
centralisatie, 

maar regionale 
samenwerking 
is de oplossing’
Iedereen die in een ziekenhuis werkt, weet: de 

druk op de acute zorg is hoog en dat zie je 
heel duidelijk op de spoedeisende hulppost. 

Wat is eraan te doen? Kremers pleit voor 
regionale samenwerking van zorgaanbieders.

TEKST MALOU VAN HINTUM   BEELD ARNOLD REYNEVELD
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I
nternist acute geneeskunde in het 
Eindhovense Catharina Ziekenhuis 
Marjolein Kremers weet waar de grote 
druk op de seh vandaan komt. ‘De 
bottleneck zit in het stijgen van de 
zorgvraag – onder meer door het 
groeiende aantal ouderen met multimor-
biditeit – en de grote uitdaging om 
voldoende zorgpersoneel te vinden om 
die zorg ook te bieden.’ 

Marjolein Kremers is voorzitter van de werkgroep 
Spoedzorg van de Nederlandse Internisten Vereniging 
(NIV) en promoveerde afgelopen zomer op onderzoek 
naar de organisatie en de kwaliteit van de spoedeisen-
de zorg, waarbij ze ook de ervaringen van patiënten 
inventariseerde. Die blijken best tevreden, maar 
intussen loopt de acute zorg wel vast. Het probleem zit 
‘m zowel in de instroom (oudere multimorbide 
patiënten op de seh zijn elders meestal beter af) als in 
de uitstroom (patiënten die opgeknapt zijn kunnen 
toch niet vertrekken, omdat er voor hen buiten het 
ziekenhuis geen passende plek is).
Minister van VWS Ernst Kuipers is van plan de acute 
zorg te ontlasten door zorg te concentreren en acute 
hulpvragen centraal te beantwoorden in zorgcoördi-
natiecentra (ZCC’s). Deze zouden moeten beschikken 
over alle data van alle zorginstellingen. Denk dan aan 
het aantal vrije bedden, de actuele drukte op de seh 
en de beschikbaarheid van huisartsen of wijkver-
pleegkundigen. Gewapend met die informatie zouden 
ZCC-triagisten gaan bepalen welke zorg patiënten 

‘Wellicht leiden Kuipers’ 
centralisatieplannen tot 

meer efficiëntie, maar er 
zijn geen gegevens die 

aantonen dat ze de kwaliteit 
van de zorg verbeteren’

nodig hebben en waar. Gaat dat helpen? Kremers 
denkt van niet.

Data verzamelen
Centralisatie op zichzelf is niet verkeerd, stelt ze. Zo 
zorgen centralisatie van hoogcomplexe traumazorg en 
complexe ingrepen bij ischemische hersen- en 
hartinfarcten wetenschappelijk aantoonbaar voor 
betere uitkomsten. Kremers: ‘Als data duidelijk laten 
zien dat centralisatie helpt, dan moeten we meer van 
die data verzamelen zodat we de kwaliteit kunnen 
evalueren. Pas als je vervolgens grote uitkomstver-
schillen ziet die wellicht te maken hebben met de 
organisatie van de zorg, dan kun je kijken of je de zorg 
anders moet inrichten.’
Kuipers wijst naar Denemarken als lichtend voorbeeld 
van de positieve effecten door de centralisatie van 
spoedzorg. Onterecht, zegt Kremers, want een 
grondige analyse heeft laten zien dat alleen de 
centralisatie van zeer complexe zorgvragen die 
effecten heeft. De zorg voor multimorbide patiënten 
daarentegen komt in de knel, onder meer door 
ondertriage. Verder gaat de toegankelijkheid van de 
zorg juist ernstig achteruit en wordt het heel lastig om 
medewerkers te behouden als de seh’s van regionale 
ziekenhuizen worden gesloten, weet ze. Wellicht 
leiden Kuipers’ centralisatieplannen tot meer efficiën-
tie, maar er zijn geen gegevens die aantonen dat ze de 
kwaliteit van de zorg verbeteren. ‘Bovendien’, zegt 
Kremers, ‘kwaliteit bestaat uit verschillende domei-
nen: efficiëntie, doelmatigheid, veiligheid, patiëntge-
richtheid, toegankelijkheid en tijdigheid. Het zou 
helpen als medisch specialisten en zorgbestuurders 
eerst bedenken welk domein ze willen aanpakken als 
ze de zorg anders willen organiseren en welke 
consequenties dat heeft voor de andere domeinen. 
Daarvoor is een goede knelpuntenanalyse nodig. 
Ziekenhuizen hebben daar nu nog niet voldoende data 
voor, maar die moeten er wel komen, zodat we de 
discussie over centraliseren goed kunnen voeren.’

Finesse ontbreekt
Ze vraagt zich af of patiënten überhaupt beter af zijn 
met ZCC’s. ‘Patiënten worden misschien wel sneller 
gezien, maar zijn de uitkomsten voor hen ook beter? 
Ik ben bang dat door de inzet van ZCC’s uitgebreid 
bekende patiënten in het ene ziekenhuis naar een 
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voor hen onbekend ziekenhuis worden gestuurd, 
omdat daar op dat moment opnamecapaciteit 
beschikbaar is of omdat de seh er rustig is. ZCC’s 
kunnen weliswaar een brief opvragen met informatie 
over aandoeningen en medicatie. Maar de finesse 
ontbreekt totaal, want ze kennen de patiënt niet; 
terwijl voor deze patiënten de continuïteit van 
behandeling heel belangrijk is. Als je de patiënt een 
paar keer in zijn normale doen hebt gezien kun je 
beter inschatten of zijn toestand langzaam achteruit-
gaat of dat er sprake is van een nieuwe ziekte die tot 
verstoring leidt en wat dat kan betekenen voor het 
traject daarna. Dat is bij een eerste contact echt heel 
lastig.’

Beter triëren
Wat kan wel helpen om de acute zorg, en de seh in het 
bijzonder, te ontlasten? Op de korte termijn: nog beter 
triëren, zegt Kremers. Niet iedereen die nu voor 

diagnostiek en behandeling naar de seh komt, hoeft 
daar te zijn. ‘Als bijvoorbeeld een huisarts overlegt met 
een specialist, kun je bepalen of je de patiënt ook via 
de spoedpoli kunt zien. Mijn ervaring in het Catharina 
Ziekenhuis is dat er gemiddeld genomen voor mijn 
spoedpoli twintig patiënten per week zijn. Dat valt 
wel in te regelen. Je moet er als medisch specialist 
plekken voor creëren en je moet afspreken met het 
laboratorium en de radiologie dat zij op korte termijn 

‘Niet iedereen die nu voor 
diagnostiek en behandeling 
naar de seh komt, hoeft daar 
te zijn’
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uitslagen kunnen leveren. Heb je dat geregeld, dan kun je 
op die manier patiënten omleiden en de seh ontlasten.’ 
Een andere manier om patiënten niet via de seh te zien, 
hoopt Kremers zelf te gaan regelen. Ze wil graag dat 
patiënten met chemotherapie die hoge koorts hebben 
gekregen omdat hun afweer niet goed werkt, meteen naar 
de verpleegafdeling of de acute opnameafdeling gaan. ‘Zij 
hoeven niet eerst naar de seh om diagnostiek in te zetten, 
juist omdat we ze toch vrijwel altijd opnemen.’

Op de verkeerde plek
Dan zijn er nog de patiënten die in het ziekenhuis 
wachten op een plek erbuiten: in de revalidatie of in een 
verpleeghuis. Of ze wachten op thuiszorg, zodat ze naar 
huis kunnen. Allemaal mensen die op de verkeerde plek 
liggen door een tekort aan zorgmedewerkers en geschikte 
plekken. Een deel van die patiënten zou met telemonito-
ring, zuurstof of een medicijninfuus naar huis kunnen, 
denkt Kremers. ‘We moeten wel goed uitzoeken voor 
welke patiënten dat wel en niet werkt. Als mensen geen 
smartphone hebben en digitaal onhandig zijn, is zo’n 
aanpak niet geschikt.’
Om de acute zorg duurzaam te ontlasten, zullen zorgver-
leners in en rond het ziekenhuis samen de zorg anders 
moeten organiseren, vindt Kremers. Want het tekort aan 
zorgpersoneel is voorlopig niet opgelost, en de vergrijzing 
die gepaard gaat met een toename van multimorbide 
patiënten duurt ook nog enkele decennia. Het zijn juist 
deze patiënten die vaak onterecht op een seh terechtko-
men, waardoor de acute zorg steeds meer chronische zorg 
is geworden. 

Optimaal positioneren
Die trend moeten we keren, en dat kan als alle zorgaan-
bieders regionaal een netwerk vormen en gaan samen-
werken, is Kremers’ overtuiging. ‘Ik zou patiënten heel erg 
gunnen dat we in de regio’s bij elkaar gaan zitten en goed 

‘Hoe je de acute zorg 
inricht, hangt onder  

meer af van de patiënt-
kenmerken in je regio en 
van de afstanden tot een 

volgend ziekenhuis’

naar elkaar gaan luisteren: medisch specialisten, seh- 
artsen, zorgbestuurders, huisartsen, eigenlijk alle zorg-
aanbieders in de regio. Welke knelpunten zien we, wat 
kunnen we voor elkaar doen om dat te verbeteren. Dat zal 
heus wel eens knallen door verschillende inzichten en 
belangen, maar toekijken kan niet meer.’
Binnen de wetenschappelijke verenigingen zijn de grote 
poortspecialismen – cardiologie, longgeneeskunde, 
heelkunde, neurologie, kindergeneeskunde, interne 
geneeskunde, geriatrie, radiologie – al bezig om te kijken 
hoe ze optimaal betrokken kunnen worden bij acute zorg 
en ook optimaal ingezet kunnen worden, zegt ze. ‘Ieder-
een ziet dat er iets moet gebeuren, iedereen wil zichzelf 
optimaal in dat netwerk positioneren. Dat is niet eenvou-
dig. We hebben te maken met regionale verschillen en met 
heel verschillende typen ziekenhuizen en werksituaties. 
Hoe je de acute zorg inricht, hangt onder meer af van de 
patiëntkenmerken in je regio en van de afstanden tot een 
volgend ziekenhuis. Als je zaken op een bepaalde manier 
wilt verdelen, maakt het veel uit of er in een straal van 
tien kilometer nog twee ziekenhuizen zijn of dat er maar 
één ziekenhuis is dat veel verder weg ligt. Een aanpak die 
overal goed werkt, is er dus niet.’

Steeds van elkaar leren
Voor zo’n regionale, multidisciplinaire aanpak zijn 
betrouwbare data nodig. Chirurgen (trauma), neurologen 
(herseninfarcten) en cardiologen (hartinfarcten) zijn al 
bezig met registreren, seh-artsen hebben hun eigen 
registratiesysteem, en om de kwaliteit van de acute zorg 
binnen interne geneeskunde te meten, ontwikkelde 
Kremers de kwaliteitsregistratie DRAIM (Dutch Registry 
for Acute and Internal Medicine). Hiermee kunnen 
structureel de uitkomsten van de acute zorg voor interne 
patiënten worden geëvalueerd en waar mogelijk verbe-
terd. Inmiddels wordt met de DRAIM gewerkt. 
Kremers: ‘Laten we samen kijken naar de patiëntdata die 
we ophalen en die interpreteren vanuit de verschillende 
perspectieven die we aan tafel hebben. De seh-arts denkt 
dat A van invloed kan zijn, de chirurg B, de huisarts voegt 
C toe waardoor je er nog weer anders naar kijkt. Vervol-
gens bedenk je met elkaar hoe je een kwaliteitsslag kunt 
maken.’ Zo blijven we steeds van elkaar leren, zegt ze, en 
dat is precies wat nodig is.
‘Stel je ziet dat alle 90-plussers die zich gemeld hebben op 
de seh, drie keer binnen een maand terugkomen. Dan is 
het interessant om bijvoorbeeld na te gaan of ze opgeno-
men zijn geweest of niet, voor welke problemen meer 
aandacht nodig is en hoe we dat kunnen verbeteren. 
Daarna kunnen we evalueren of die verbeteractie effect 
heeft gehad, en op die manier kunnen we steeds slimmer 
worden. In de oncologische en chirurgische zorg gebeurt 
dit al structureel. Het kán dus gewoon, en alle medisch 
specialisten moeten daar echt hun best voor gaan doen.’ 
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‘Ik wil graag  
dat iedere patiënt  

de medisch  
specialist 
begrijpt’

de 
gouden 

regel
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Jany Rademakers is hoofd onderzoeksafdeling Gezond-
heidszorg vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten 
en Burgers bij het Nivel in Utrecht. Als bijzonder hoog-
leraar Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie 
bij CAPHRI, Universiteit Maastricht, richt ze zich in haar 
onderzoek met name op mensen met beperkte gezond-
heidsvaardigheden en op de vraag wat nodig is om  
preventie en zorg voor deze groep te verbeteren.
Meer info op: gezondheidsvaardigheden.nl

‘I
k doe veel onderzoek 
naar beperkte gezond-
heidsvaardigheden, een 
op de vier mensen in 
Nederland heeft er last van. 

Ze begrijpen de informatie in een consult 
niet goed, laat staan dat ze die goed kunnen 
beoordelen of toepassen in hun eigen situatie. 
Het gaat daarbij soms om laaggeletterden of mensen 
met taalproblemen en relatief vaak zijn het mensen met een lager 
opleidingsniveau.
Tijdens het consult hebben mensen met beperkte gezondheids-
vaardigheden ook moeite om hun klachten helder en chronolo-
gisch onder woorden te brengen. Dat maakt het moeilijker om 
tot een goede diagnose te komen. En ze hebben moeite met het 
samen beslissen over de behandeling. Na het consult staan ze 
voor de grote uitdaging om de adviezen toe te passen en te doen 
wat is afgesproken.
Dat raakt mij persoonlijk, omdat deze mensen niet de zorg 
krijgen die ze nodig hebben, met relatief meer gezondheids-
problemen tot gevolg. Ik voel altijd al de behoefte om de 
wereld eerlijker en rechtvaardig te organiseren. Zo zit ik 
in het bestuur van Voedselbank Utrecht waar ik ook een 
deel van deze doelgroep tegenkom en zie worstelen met 
ingewikkelde informatie.
Veel artsen zeggen: “Ik zie het probleem wel, maar ik 
heb geen tijd of weet niet hoe ik het moet oplossen.” 
Ik beveel iedereen de zogeheten terugvraagmethode 
aan. Dit houdt in dat je de patiënt na ieder consult 
vraagt: “Wil je eens in eigen woorden zeggen 
wat we zojuist besproken hebben. Zoals je dat 
thuis aan een familielid of aan de buurvrouw zou 
vertellen.” Zo kun je nagaan of de boodschap goed 
is overgekomen. Ik hoor veel enthousiaste verha-
len van artsen die deze methode toepassen. Maar 
je moet het wel aanleren en inbouwen in je consult. 
Met een beetje extra inzet en aandacht creëer je op die 
manier meer gelijkheid tussen patiënten.’
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Twee generaties, 
twee visies  
op de werk- 
privébalans

TEKST HEDDA SCHUT   
BEELD ROOS KOOLE

Oudere en jongere specia-
listen denken vaak anders 
over het evenwicht tussen 
werk en privéleven. Het 
aloude arbeidsethos van 
een 80-urige werkweek 
lijkt langzaamaan te  
verbleken. Waar komt het 
verschil in denken en doen 
vandaan? Wat betekent dit 
voor het vak? Zeven vragen 
aan oncologisch chirurg 
Joost van der Sijp (64) en 
colorectaal chirurg Heleen 
Snijders (38). 
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interview

Joost: ‘Betekenisvol 
bezig zijn. Als ik dat 
terugbreng naar mijn 
professie, betekent 
dat ambitieus zijn. Ik heb 

altijd de grenzen opgezocht om daarmee het 
verschil te kunnen maken. Tegen assistenten zeg ik 
dat niet kunnen niet bestaat. Dus ook de schijnbaar onmogelijke 
ingrepen vind ik een uitdaging. Ik zie mogelijkheden en opties. 
Dat komt ook doordat ik ben opgeleid door twee inspirerende 
grootheden in de algemene heelkunde, professor Theo van 
Vroonhoven en professor Huug Obertop. Ik leerde het vak in 
de volle breedte. En opereren vond ik leuk. Ik liet geen moment 
voorbijgaan om op de ok te komen en mijn vaardigheden te 
vergroten.’ 
Heleen: ‘Ik heb meerdere talenten en ik wil groeien. Voor mij is 
het dus essentieel en van levensbelang dat ik me op meerdere 
vlakken kan ontplooien. Die afwisseling geeft me werkplezier 
en levensvreugde. En dat is ook goed voor mijn collega’s en 
patiënten. Ook nieuwe wetenschappelijke visies inbrengen op de 
werkvloer brengt de boel vooruit. In deze tijd gaan alle ontwik-
kelingen knetterhard. Dat is goed, want de zorg vraagt om een 
enorme transformatie. Daarbij is er behoefte aan afwisseling en 
diversiteit, want we moeten de wereld van nu weerspiegelen. 
Komende generaties zijn niet monomaan.’

Wat is je 
levens-
motto?

Kan een 
chirurg het 
vak leren 
door parttime 
werken?

Is jouw 
werk je 

alles?

Joost: ‘Ja, maar niet in de volle 
breedte. Het ontstaan van specia-
lismes vind ik wel een goede ont-
wikkeling. Ik vond vroeger alles 
leuk, maar beheerste niet alles 
even goed. Als het nu misgaat op 

de ok, bellen ze mij omdat ik het 
vak in de breedte beheers. Maar ik behoor tot een uitsterven-

de generatie. Per saldo zijn specialismes beter voor de zorg. 
Maar als ik 78 ben en zorg nodig heb, ziet die specialist mij 
dan wel als totale mens? Door specialismes is parttime werken 
makkelijker geworden - dat zeker - maar het beperkt je wel in 
de beheersing van je vak.’ 
Heleen: ‘In het derde jaar van mijn opleiding ging ik vier dagen 
per week werken. Mijn opleiding duurde daardoor een jaar lan-
ger. Als je dat parttime noemt, is het antwoord ja, want ik heb 
het vak geleerd. Belangrijk argument tegen parttime werken is 
het gebrek aan continuïteit. Maar om een maximaal rendement 
uit je leermomenten te halen, moet je niet alleen maar in dien-
sten zitten. Parttime werken vraagt wel om bijzondere skills en 
extra goed communiceren. Je moet daarin investeren om soepel 
te kunnen meebewegen. Je moet op elkaar zijn ingespeeld - dat 
is een kernwaarde en kritische randvoorwaarde - en actief op 
de hoogte blijven van je patiënten. Dus: inloggen als je thuis 
bent, bereikbaar blijven voor collega’s.’ 

Wat verwacht je 
van de organisatie 
om jouw werk-
privébalans te 
helpen bewaken?

Joost: ‘Ik heb die balans niet, 
dus trekt het thuisfront - 
terecht - aan de rem. Ik heb 
nog een aantal nevenfucties 
en met anderen run ik een be-
drijf. Acht jaar geleden was ik 
vaak kortaf en geïrriteerd op 
de werkvloer. Ik had mezelf 
te veel belast. Mijn collega’s zeiden: “Ga naar huis, pak je rust”. 
Ze gaven me de ruimte en dat heb ik ongelooflijk gewaardeerd. 
Zoiets laat ook de professionele samenhang en samenwerking 
als club zien. We zorgen voor elkaar. In the end zijn we echt 
maten. Dat is een belangrijke voorwaarde om dit vak goed te 
blijven doen.’ 
Heleen: ‘Van de organisatie verwacht ik weinig, al ben ik  
dankbaar wat ze voor ons faciliteert. Ik voel me uiteindelijk  
verantwoordelijk voor mijn eigen leven; dat is iets van mijn 

generatie. Er komt best veel bij kijken om je werk bij alle 
veranderingen aan te kunnen. Zo werken er meer vrouwen 
en zijn er meer tweeverdieners met kinderen. Dat vergt 
iets van de organisatie en arbeidsvoorwaarden, maar 
vooral van jou en je partner. Mijn vriend is ook chirurg 
en we hebben dat met de nodige hulp goed voor elkaar 

kunnen krijgen. Meer aandacht voor de balans tussen werk 
en privé is voor ons een logische rekensom.’

Joost: ‘Je bent wat je doet. Ik ben verweven ge-
raakt met mijn vak. Patiënten begeleiden en de 
verbinding met hen vinden geeft me voldoening 
en verdieping. Niet alleen als je iemand goed 

nieuws brengt, maar ook als je kunt laten zien dat je er bent als 
het bericht níet goed is. Voor patiënten ben ik er 24/7. Ik wil dat 
de afdeling me belt als ik vrij ben en er iets met mijn patiënten 
is. Veel van mijn generatiegenoten voelen dat zo. Maar - dat 
voeg ik eraan toe - als je alle lagen afpelt, is mijn gezin het 
allerbelangrijkste.’
Heleen: ‘Nee, mijn werk is niet mijn alles. Wel een heel groot 
onderdeel van mijn leven. Mijn gezin staat op nummer 
1. Mijn werk op 1,2. Hoe belangrijk ik mijn werk 
vind, staat niet gelijk aan de hoeveelheid tijd 
die ik erin stop. Het is goed om met je col-
lega’s te praten over wat er in welke fase 
van iemands leven speelt, dat daarin een 
bepaalde flexibiliteit mogelijk is. Dat je voor 
elkaar zorgt. Bijvoorbeeld dat een collega 
de ruimte krijgt om zijn kinderen eens in 
week naar de crèche te brengen.’ 
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Joost: ‘Iedereen past eigen 
technieken en methoden 
toe bij de behandeling en 
chirurgische ingrepen. Ik zou 
tegen de jongere generatie 
willen zeggen: profiteer 
daarvan en doe bij iedere opleider zoveel mogelijk chirur-
gische ervaring op waarmee je je eigen vaardigheden kunt 
verrijken en borgen. Maak dus gebruik van de ervaring van 
de generatie boven je. Wees een spons ten faveure van je 
toekomstige patiënten.’ 
Heleen: ‘Ik zou tegen ervaren collega’s willen zeggen: 
sta open voor transformatie, voor verandering. Nieuwe 
inzichten doen niets af aan hoe jij het tot nu toe hebt 
gedaan, want dat had een functie. Momenteel is inspelen 
op verandering essentieel. Denk aan werken in deeltijd, 
een andere omgang met verpleegkundigen en minder 
hiërarchisch werken. Er ontstaan mooie, leuke en cruciale 
ontwikkelingen. Durf daarvoor open te staan, dat schept 
inzicht en vertrouwen. Je zult dan ook zien dat jonge 
mensen de toekomst aankunnen.’

Joost: ‘Ik ervaar werkdruk 
niet als druk. “Gezond” 
zou ik definiëren als het 
zoeken naar uitdagingen 
en nieuwe zaken. Nog 
steeds. Ik laat me bijvoor-
beeld graag intellectueel 
uitdagen door de inkoop 

en procurement voor het ziekenhuis. Ook van ons bedrijf 
Green Cycle leer ik veel; met drie partners uit volstrekt 
andere vakgebieden recyclen we materialen uit opera-
tiekamers. In ons bedrijf lopen ook studenten rond. Dat 
is prettig; de interactie met jongere generaties houdt me 
jong. Na mijn pensioen ga ik daarmee verder. Ik voorspel 
dat ik gezond blijf zolang ik achter de geraniums wegblijf, 
ik wil mezelf blijven prikkelen.’ 
Heleen: ‘Sporten. Dat móet. Met yoga kom ik aan mijn 
lichamelijke en geestelijke ontspanning. Wat me ook 
gezond houdt, is expressie, me simpelweg kunnen uiten. 
Daarom zing ik graag. Als ik privé of in mijn werk ergens 
tegenaan loop, zoek ik goede mensen die me de weg 
kunnen wijzen. Coaching en intervisie zijn voor mij dan 
ook waardevolle instrumenten. Hier in het ziekenhuis 
heb ik intervisiesessies en mogelijkheden voor coaching 
opgezet. Daarvan wordt veel gebruikgemaakt door de 
opleidingsassistenten.’

Wat houdt je 
gezond in je werk 

en daarbuiten? Wat 
laat je schieten als 

de werkdruk 
toeneemt?

Joost: ‘Ik denk wel eens: “Wat 
hebben we de mensen al die tijd 
aangedaan?” De ontwikkelingen 
van therapieën tegen kanker, 
diabetes, hart- en vaatziekten 

gaan nu zo snel dat ze de chirurgie grotendeels overbodig 
zullen maken. Door vroegdiagnostiek, targettherapie en 
t-cellentransplantatie verandert het hele veld. Oncolo-
gie- en vaatchirurgie zullen minder vaak voorkomen. Als 
het zo doorgaat, blijven over veertig jaar vooral trauma-
tologiechirurgie en infectueuze behandelingen over. Die 
kentering zal doorzetten, en ik denk dat we hem kunnen 
versnellen door ons als samenleving veel meer met pre-
ventie bezig te houden.’
Heleen: ‘We moeten naar een andere manier van werken: 
als team, met meer gebruik van elkaars expertise. De chi-
rurg zal daarbij geen hoofdrol meer vervullen. Zo ontstaat 
er een heel andere werkcultuur, die het ook voor anderen 
leuker maakt om in dit vak te werken. Chirurgen vormen 
nu nog een homogeen gezelschap. Op het jaarlijkse 
congres zie je vooral “wit en man”. Dat zie ik als een groot 
risico omdat onze bevolking steeds diverser wordt. Ik 
hoop dat dat zich gaat vertalen in meer diversiteit binnen 
de groep zorgverleners.’

Hoe zie jij 
chirurgie in de 

toekomst? Welke tip zou je 
aan de andere 
generatie willen 
meegeven?



DOSSIER 

TEKST FRED HERMSEN, JOB DE KRUIFF 
BEELD RENÉE VAN DEN KERKHOF
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De ontwikkelingen van de geneeskunde,  
nieuwe technieken, behandelmethoden en  
geneesmiddelen ontstaan in samenwerking 
tussen dokters en andere partijen zoals de  
industrie. We willen immers de beste zorg 
voor onze patiënten.  
Dit dossier gaat over de logische gevolgen  
en risico’s die samenwerking met andere  
partijen met zich meebrengt. Dat kan gaan 
over een relatiegeschenk, maar ook over om-
vangrijke belangen die spelen bij onderzoeken 
en innovaties. Hoe zorg je dat je onafhankelijk 
blijft en voor de belangen van de patiënt blijft 
staan? We leggen het voor aan de FIOD, een 
medisch specialist, een bestuurslid van de  
Federatie en de adjunct-directeur van de  
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Hoe blijf ik 
onafhankelijk? 

dossier
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Hoe blijf ik 
onafhankelijk?

DOSSIER 
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‘ Je weet dat je 
transparant  
moet zijn’
Orthopeden werken van nature nauw   
samen met fabrikanten van hulpmiddelen. 
Dus weten ze ook al heel lang hoe je die 
relatie zakelijk en schoon houdt. Toch is de 
praktijk soms weerbarstig, ondervindt  
orthopeed en lid van de Beroepsbelangen-
commissie van de NOV Freerk Jonkers.

Kan ik een contract 
voor dienstverlening 
met een leverancier 

aangaan?

‘I
n België kijkt er standaard 
 iemand van de leverancier mee 
in de ok bij elke kunstheup 
die wordt geplaatst’, vertelt 
Jonkers. ‘Dat is bij ons niet 
gebruikelijk, en terecht. De 
eindverantwoordelijkheid ligt 

altijd bij de arts die de operatie doet. Dan 
krijg je ook geen discussie over wiens idee 
dat schroefje extra was, als het niet goed 
uitpakt.’ 
Toch is nauwe samenwerking met de  
industrie ook voor Nederlandse orthopeden 
vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld in de fase 
waarin ze getraind worden in het plaatsen 
van een nieuw type prothese. ‘Een nieuwe 
kunstheup gebruiken zonder scholing kan 
niet’, legt Jonkers uit. ‘Je zit dus aan elkaar 
vast.’ Die training wordt immers verzorgd 
door de fabrikant.
Nauwe samenwerking is op zich dus 
zinvol en onomstreden. Om daarbij de 

grenzen aan te geven is er de Gedrags-
code Medische Hulpmiddelen (GMH). Al 
in 2012 maakte de Nederlandse Ortho-
paedische Vereniging (NOV) een boekje 
op basis van de GMH, met daarin een 
aantal aanscherpingen en aandachts-
punten voor in de orthopedische praktijk. 
‘Een algemene richtlijn zegt niet altijd 
voldoende over waar jouw vak mee te 
maken heeft. In ons geval zijn bijvoor-
beeld de contracten voor implantaten, 
kunstknieën en dergelijke een belangrijk 
aandachtspunt. Daarbij gaat het al snel 
om miljoenen euro’s.’ 
Jonge orthope-
den kregen 
het boekje 
bij hun 
aanstel-
ling. ‘Dat 
werkt goed, 
je kunt elkaar 

dossier
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uitnodiging van een 
bedrijf accepteren 
om mee naar een 
congres te gaan?

Freerk 
Jonkers 
orthopeed/lid  

van de Beroeps- 
belangencommissie 

van de NOV

erop aanspreken.’ Onlangs werd de in-
formatie uit dit boekje geactualiseerd en 
online gepubliceerd op de site van  
de NOV (www.orthopeden.org/ 
gedragsregels).
 
Reisgeld
De duidelijke regels over transparantie in 
de GMH helpen ook de ándere partij, wil 
Jonkers graag gezegd hebben. ‘De firma’s 
waarmee wij zaken doen – en dat is maar 
een handvol – houden zich aan die code, 
is mijn ervaring. Ik heb wel meegemaakt 
dat we voor een scholing naar Enge-
land moesten, en dat het bedrijf dat die 
scholing verzorgde en de reis vergoedde, 
aangaf het eten niet te kunnen betalen 
omdat ze dan boven het toegestane 
bedrag zouden uitkomen. Dus betaalden 
wij het diner zelf. Dat vindt iedereen dan 
logisch. Een beursgenoteerd bedrijf wil 
best iets sponsoren, maar wil ook de 
schijn van belangenverstrengeling ver-
mijden. Misschien dat tien jaar geleden 
mensen nog wel vonden dat zo’n precies 
vastgesteld bedrag wat te betuttelend 
is, maar nu is daar geen enkele discussie 
over.’ Ook het idee dat je als arts soms 
overdreven in de watten wordt gelegd 
is niet meer van deze tijd, verzekert 
Jonkers.

Openheid
Of artsen wel altijd doorhebben wanneer 
ze voor een marketingkarretje dreigen te 
worden gespannen? ‘We zijn niet naïef’, 
reageert Jonkers. ‘Je weet dat je zo 
open en transparant mogelijk moet 
zijn. Als je ergens een verhaal gaat 
houden toon je daarom ook een 
disclosure-slide, zodat je open 
bent over de relatie en de vergoe-
ding. Zo maak je bijvoorbeeld ook 
afspraken over wie onderhande-
lingen met leveranciers doet. In mijn 

ziekenhuis (Noordwest Ziekenhuisgroep, 
red.) hebben dokters een adviserende rol, 
maar de eindfase van onderhandelingen 
ligt volledig in handen van de afdeling 
inkoop.’

Risicoanalyse
De uitgebreide beschrijving van wat wel 
en niet de bedoeling is, waarvoor de NOV 
nu heeft gekozen, helpt vooral onduide-
lijkheid vooraf voorkomen. De vereniging 
verleent dus een dienst aan individuele 
orthopeden, maar heeft geen toezicht-
houdende rol. Uiteindelijk, zegt Freerk 
Jonkers, moet je het hebben van de per-
soonlijke professionaliteit, zowel aan de 
kant van artsen als bij bedrijven. ‘En dan 
nog blijft het weerbarstige materie, ook 
al spreekt het algemene beginsel voor 
zich: eigenbelang mag nooit een rol spe-
len bij de afweging over het gebruik van 
bepaalde hulpmiddelen of geneesmid-
delen.’ Of Jonkers een boodschap voor 
zijn collega’s uit andere vakken heeft? 
‘Je kunt heel goed per beroepsgroep een 
risicoanalyse maken, en kijken waar de 
afhankelijkheden en de kwetsbaarheden 
precies zitten. Dat helpt om er scherp op 
te zijn en waar nodig elkaar in de gaten 
te houden of aan te spreken.’

Hoe blijf ik 
onafhankelijk?

DOSSIER 
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Waarom richten jullie je pijlen op de zorgsector?
‘Er spelen grote financiële belangen in de zorg, een 
maatschappelijk zeer relevante sector onder grote druk 
die met publiek geld werkt. Transparantie is de tegen-
hanger van corruptie; regelmatig zijn er signalen in de 
media dat het er ook in Nederland nog weleens aan 
ontbreekt. Dat het risico op corruptie in de zorg groot 
is, blijkt onder meer uit de signalen van Transparency 
International, een internationale niet-gouvernemen-
tele organisatie die wereldwijd aandacht vraagt voor 
corruptiebestrijding.’

Welke signalen wijzen op corruptie in de  
Nederlandse zorgsector?
‘We weten dat de laatste jaren in het buitenland 
artsen zijn omgekocht door grote farmaceutische 
bedrijven zoals Johnson & Johnson, Novartis en 
Medtronic. En in 2021 ontdekte het Openbaar 
 Ministerie door strafrechtelijk onderzoek van de FIOD 
dat Orbus International BV in België steekpenningen 
aan cardiologen had betaald. Die bedrijven werken 
wereldwijd; als zich in het buitenland schimmige 
zaken afspelen, denk je dat het dan ophoudt bij onze 
landsgrenzen?’

Hoe komt het dat die zaken wel in het  
buitenland aan het rollen zijn gekomen,  
en niet - of nauwelijks - hier?
‘Klokkenluiders zijn in het buitenland veel beter 
beschermd en ze delen vaak in de opbrengsten van 
schikkingen. Dat is in Nederland niet zo, hier raakt je 
carrière mogelijk in het slop als je je nek uitsteekt. 
Dat risico willen de meeste mensen niet lopen. Met de 
recente wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders 
zal dit hopelijk verbeteren.’ 

De FIOD heeft medewerkers in de zorg opgeroepen 
om signalen van mogelijke corruptie door te geven. 
Dat zal dan niet veel opgeleverd hebben…
‘Juist om de drempel voor het melden van signalen te 
verlagen, hebben wij het Team Criminele Inlichtingen 
(TCI) van de FIOD onder de aandacht gebracht. Daar 
kunnen melders hun signalen van mogelijke fraude 
bespreken en wordt hun identiteit afgeschermd. TCI 
maakt een proces-verbaal op van vermoedelijke fraude 
waar in de opsporing verder onderzoek naar gedaan 
kan worden. Dat proces-verbaal wordt alleen opge-
maakt als echt níet te achterhalen is dat jij degene 
bent die een melding deed.’

‘Je bent uiteindelijk 
gewoon een onderdeel 
van hun marketing-
machine’
Desirée van der Hoorn is projectleider bij het Anti-Corruptie Centrum 
(ACC) van de FIOD. Spraakmakend was de inval bij Isala vorige zomer 
naar aanleiding van een verdenking van corruptie door een aantal 
cardiologen. Op concrete zaken kan en wil ze niet ingaan, wel ziet ze 
dat belangenverstrengeling altijd op de loer ligt: ‘Medisch specialisten 
zijn vaak zó betrokken bij het doel om patiënten te helpen dat ze te 
makkelijk de helpende - gevulde - hand grijpen.’

Desirée van der Hoorn (FIOD) waarschuwt tegen naïviteit

dossier
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Desirée van 
der Hoorn is 

projectleider bij het 
Anti-Corruptie 

Centrum (ACC) van 
de FIOD

Wat doen jullie zelf om signalen van corruptie  
te achterhalen?
‘We kijken nadrukkelijk naar risicogebieden, daar 
waar belangenverstrengeling over kan gaan in 
corruptie. Zoals terreinen waar relatief veel hulp-
middelen worden gebruikt en waar veel chronische 
patiëntenzorg is, oftewel waar de financiële belan-
gen heel groot zijn voor de leveranciers. Natuurlijk 
nemen we ook de leveranciers onder de loep, bij 
corruptie zijn altijd twee partijen strafbaar.’ 

Een langdurige leveranciersrelatie kan heel veel 
redenen hebben…
‘Dat klopt, en bovendien is belangenverstrengeling 
niet altijd strafbaar. Een door de leverancier geheel 
verzorgd weekje naar Hawaii voor een lezing van 
20 minuten roept vragen op over transparantie en 
integriteit, maar is niet per definitie strafbaar.’

Waar gaat het dan mis?
’Er kan ook sprake zijn van een overduidelijk groot 
gunstbetoon, misschien zelfs op structurele 
basis aan een bestuurder of medisch specialist 
in ruil voor hulp. Als daarbij geldstromen komen 
kijken die buiten het ziekenhuis om lopen, via het 

buitenland of persoonlijke B.V. ’s, zonder dat daar 
iets over is vastgelegd in het Transparantieregister, 
dan ga je echt wel richting het strafrecht. Overigens 
hoeft er voor de strafbaarheid geen direct verband 
te zijn tussen een “gunst” en bijvoorbeeld een con-
tractverlenging. Het is voldoende als de leverancier 
een speciale relatie beoogt die zal leiden tot een 
voorkeursbehandeling. Het hoeft bij omkoping ook 
niet altijd om geld te gaan, recent is in de VS een 

schikking getroffen in een omkopingszaak waarbij 
het ging om grote hoeveelheden patiëntengegevens 
die het bedrijf in handen had gekregen.’

Is ‘boeven vangen’ het hoogste doel  
van het ACC?
‘Zeker niet. Wij kijken breder naar deze problema-
tiek: het gaat uiteindelijk om bewustwording over 
het belang van transparantie en integriteit in de 
zorg bij de goedbedoelende arts. Daar werken we 
aan. Medisch specialisten moeten zich bewust zijn 
van de mechanismen waarin zij terechtkomen als ze 
met de industrie samenwerken.’

Want dat zijn ze niet?
‘Ze zijn vaak zó betrokken bij het doel om patiënten 
te helpen dat ze te makkelijk de helpende - gevulde -  
hand aangrijpen. In het geloof dat de commerciële 
partij ook het beste voorheeft met patiënten. Maar 
wees niet naïef: je wordt onderdeel van de marke-
tingmachinerie van een leverancier. En die zit echt 
anders in de wedstrijd.’

Maar als een betekenisvol project daardoor  
toch slaagt?
‘Samenwerken is goed. Maar als je persoonlijk gewin 
hebt, of als een leverancier je op de een of andere 
manier heel veel status en eer verleent in ruil voor 
een wederdienst zoals een voorkeursbehandeling, 
dan ligt niet alleen belangenverstrengeling maar 
ook corruptie op de loer. Veel studies tonen aan dat 
corruptie aantoonbaar slecht is voor de kwaliteit 
van de zorg. Het argument dat het doel de middelen 
heiligt, gaat gewoon niet op.’

Hoe blijf ik 
onafhankelijk?

DOSSIER 
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COLUMN 
KAREL HULSEWÉ

De vertrouwensband tussen dokter en patiënt is essentieel. 
Van mij mogen we daarom roomser dan de paus zijn als 
het gaat om voorkoming van (vermeende) belangen-
verstrengeling. Het patiëntenbelang dient immers te 
allen tijde voorop te staan. Daarnaast kent iedereen 
de schade als incidenten breed worden uitgemeten 
in de media. Alle specialisten in Nederland worden 
daar dan door hun patiënten op aangesproken. 
 
Vergeet nooit: wij zijn amateurs op het gebied van beïnvloe-
ding, terwijl de industrie mensen traint om dat te doen. Dat doen ze 
niet voor niets. Het is vanzelfsprekend en van meerwaarde voor de 
zorg dat we vanuit onze professie bij willen dragen aan onderzoek 
en de ontwikkeling van medicatie, medische hulpmiddelen en ict. 
Maar wees kritisch, en vraag je af: zou de samenwerking met deze 
leverancier mij kunnen beïnvloeden? En hoe kan ik dat voorkomen? 
Je wapent jezelf het beste – misschien paradoxaal genoeg – door je 
kwetsbaar op te stellen, door transparant te zijn. Laat zien wat je 
doet en welke vergoeding je daarvoor ontvangt.  
 
Hetzelfde geldt voor eventuele nevenwerkzaamheden. Artsen 
verrichten belangrijk werk bij stichtingen, goede doelen, de weten-
schappelijke verenigingen. Hoe belangrijk die nevenwerkzaamheden 
ook zijn, het mag nooit aanleiding geven tot twijfel of het patiënten-
belang wel voorop staat. Mijn stelregel: wees er open over en bij 
twijfel niet doen.
 
De Federatie Medisch Specialisten stelt met de Nederlandse Vereni-
ging van Ziekenhuizen (NVZ) een handreiking op met aanbevelingen 
om belangenverstrengeling te helpen voorkomen. Uit een kleine 
peiling bleek dat tweederde van de medisch-specialistische bedrijven 
daar ook aan werkt. Wat mij wel verbaasde: in driekwart van die 
gevallen deden ze dat niet samen met het ziekenhuis. Ik zou juist 
denken: maak proactief gezamenlijke afspraken. Want belangenver-
strengeling gaat niet alleen over jezelf. Het raakt ook het ziekenhuis 
en al je collega’s. Als jouw onafhankelijkheid als arts ter discussie 
staat, staat die van mij als arts ook ter discussie.’ 

Karel Hulsewé is thorax- en gastro-intestinaal chirurg in het 
Zuyderland ziekenhuis en bestuurslid van de Federatie Medisch 
Specialisten

‘Zorg voor openheid, 
samen met het 

ziekenhuis’ 

Mag ik elk 
relatiegeschenk 
van een bedrijf 

aannemen?

Zie je ook hoopvolle tekenen?
‘Ja, binnen de werkgroep Working Group on 
Bribery van de Organisatie voor Europese 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) worden 
bijvoorbeeld corruptiesignalen en aanpak van de 
verschillende landen gedeeld. Dat helpt zeker. 
In Nederland zelf werkt onder meer de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan toezicht op 
het gunstbetoon aan artsen, waarmee de huidige 
vrijblijvendheid van het Transparantieregister zou 
verdwijnen. Daarnaast zijn de ziekenhuizen ook 
actief aan de slag, ze houden bijvoorbeeld het 
inkoopbeleid tegen het licht, en maken het vaker 
een zaak van de raad van bestuur, met verplichte 
aanbestedingsprocedures en meerdere offertes 
voordat een contract wordt aangegaan.’

Op welke signalen in hun omgeving kunnen 
medisch specialisten letten?
‘Kijk eens op een andere, kritische manier om 
je heen. Hoe worden besluiten genomen over 
productinkoop en commerciële samenwerking, 
bijvoorbeeld bij wetenschappelijke onderzoeken? 
Zijn het altijd dezelfde mensen die erover gaan? 
Is er wel genoeg tegenspraak georganiseerd 
rondom beslissers? Geven artsen wel erg vaak le-
zingen op conferenties die worden georganiseerd 
of gesponsord door één leverancier? Is de inkoop 
van hulpmiddelen niet “te laag” in de organisatie 
belegd? En als je zelf geld krijgt: is dat transpa-
rant vastgelegd, verlies je door de overeenkomst 
niet je onafhankelijkheid, bijvoorbeeld de vrijheid 
om te publiceren?’

En wat wil je meegeven aan medisch specia-
listen op persoonlijk vlak?
‘Integriteit wordt wel omschreven als het goede 
willen doen, ook als niemand kijkt. Dat zou 
uiteindelijk niet moeten afhangen van richtlijnen, 
dat is een persoonlijke morele code. En vergeet 
niet: het gaat ook om iedere schíjn van belangen-
verstrengeling die je wilt vermijden. Bedenk dus 
ook hoe jouw activiteiten en afspraken kunnen 
overkomen. En praat erover, kijk niet weg, stel 
elkaar vragen. Ik ken situaties waarin vakgeno-
ten hier een speciale dilemma-app voor hebben 
opgezet. Want is het voor jezelf niet allemaal 
duidelijk, samen kom je erachter wat begaanbaar, 
grijs en verboden gebied is.’
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F
armaceutische bedrijven moeten winst 
maken om de risico’s die het met zich 
meebrengt om nieuwe geneesmiddelen 
te ontwikkelen, op te kunnen vangen. 
Maar minstens zo belangrijk is het dat 
ze een rol hebben bij het verbeteren van 

de zorg. Dat moet dan ook voorop staan als de 
belangrijkste gezamenlijke doelstelling, zegt Carla 
Vos. ‘Onderzoek en innovatie is gericht op verbete-

ring van patiëntenzorg. Voor artsen spreekt het 
vanzelf, maar een bedrijf heeft ook geen baat 
bij ontevreden patiënten. Je valt snel door de 
mand als je met een medicijn op de proppen 
weet te komen, dat vervolgens bij 80% van 
de mensen niet werkt.’ 

Professioneel samenwerken betekent verder 
dat transparantie hoog op de agenda moet staan 

omdat er vaak geld mee gemoeid is. Daarnaast ligt 
negatieve publiciteit op de loer. Daarom: ‘Samen af-
stemmen wat je wilt bereiken en wat ieders bijdrage 
is, en daar heel open over zijn. Je ziet 
aan initiatieven als het ABOARD en 
de Dutch Cardiovascular Alliance 
dat het ook echt zo kan. Daar zijn 
meerdere bedrijven en meerdere 
ziekenhuizen bij betrokken en is 
de gemeenschappelijke doelstel-
ling – samen alzheimer stoppen 

Integraal Zorgakkoord

‘De afgelopen  
tien jaar zijn veel 
stappen gezet’
Samenwerken met de industrie is onontbeerlijk voor het  
continu verbeteren van de zorg, maar de schijn van belangen-
verstrengeling is snel gewekt. Adjunct-directeur van de  
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) Carla Vos  
benadrukt juist het gezamenlijk belang. En ze pleit voor  
afspraken en openheid.

Kan ik zitting nemen 
in een adviesraad van 

een leverancier?

voor het start en in 2030 25 procent minder ziek-
telast voor cardiovasculaire patiënten – leidend bij 
alle gezamenlijke activiteiten. 

Code
Wat bij zulke grote programma’s kan, hoort ook in 
het klein de standaard te zijn. De afgelopen tien 
jaar zijn veel stappen gezet, vindt Vos. Naast het 
Transparantieregister heeft sinds 2020 haar VIG 
ook een eigen Code, geschreven met een hoofdlet-
ter. ‘Onze veertig leden onderschrijven de waarden 
uit die Code, over onder meer integriteit, kwaliteit, 
sociaal verantwoord ondernemen. Recent zijn 
onderwerpen als duurzaamheid, prijsstelling en 
marktgedrag toegevoegd. Het is een groeimodel, 
om in dialoog met de samenleving steeds verder te 
ontwikkelen. Net zoals er elk jaar wel iets gebeurt 
om het Transparantieregister te verbeteren.’
Op naleving van die Code ziet een externe onaf-
hankelijke adviescommissie toe, en de ultieme 
sanctie kan het opzeggen van het lidmaatschap 

zijn. Dat is nog niet voorgekomen, 
vertelt Vos. ‘Hij werkt vooral 

zelfreinigend en het houdt 
iedereen scherp. Leden 
moeten jaarlijks een self 
 assessment doen en ze 
 kunnen elkaar eraan houden.’ 

Dat er ondanks heldere afspraken 

Carla Vos 
Adjunct-directeur 
van de Vereniging 

Innovatieve 
Geneesmiddelen 

(VIG) 

DOSSIER 

Hoe blijf ik 
onafhankelijk?
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Wegwijzer
Wanneer moet ik nascholing 
bij een leverancier melden? 
Mag ik betaald worden als ik 
op een gesponsord congres 
als spreker optreed? Wan-
neer moet ik mijn werkgever 
inlichten over nevenwerk-
zaamheden?  
 
Het antwoord op deze vragen 
geeft de Federatie Medisch 
Specialisten op haar website: 
www.demedischspecialist.nl/
belangenverstrengeling  
 

 
 

 
 

 

nog steeds kritisch naar de farmaceu-
tische industrie wordt gekeken, snapt 
Vos wel. 'Er is altijd wantrouwen als een 
commerciële partij zich in een publieke 
omgeving begeeft, en soms terecht’, 
erkent ze. ‘Het is aan beide partijen, en 
in het belang van beide partijen, om het 
zuiver te houden. Iedereen heeft relaties. 
Zolang je als doelstelling voor ogen 
houdt het verbeteren van de gezond-
heidszorg, is daar niks mis mee.’   

Bewustzijn
Of het weleens gebeurt dat een arts het 
 bedrijf in verlegenheid brengt, in plaats 

van andersom? Het komt voor, zegt Vos, 
dat een farmaceutisch bedrijf louter aan 
tafel zit als sponsor van een bepaald 
project of onderzoek. ‘Dan is de relatie 
niet gelijkwaardig. Je wilt serieus geno-
men worden om je kennis. Natuurlijk, aan 
de artsenkant zit de deskundigheid rond 
patiëntenzorg, ziekte en behandeling. 
Maar de farmaceut weet het meeste 
van bijvoorbeeld een nieuw geneesmid-
del, heeft daar al jaren ontwikkeltijd in 
zitten.’ Naast alles wat je in codes en 
registers vastlegt, draait het uiteindelijk 
volgens Vos om bewustzijn, openheid en 
hoe je elkaar benadert. 

Is deelname aan een 
gesponsord congres 

verstandig?

Kijk op de website  
www.hoeblijfikonafhankelijk.nl 
voor veel informatie over  
verschillende soorten finan-
ciële relaties met genees- en 
hulpmiddelenleveranciers. Per 
relatie kan met een beslis-
hulp worden nagegaan of de 
financiële relatie voldoet aan 
de normen.

Je kunt met vragen ook 
terecht bij het Kennis- en 
dienstverleningscentrum van 
de Federatie en de LAD.

http://www.demedischspecialist.nl/belangenverstrengeling
http://www.demedischspecialist.nl/belangenverstrengeling
https://www.hoeblijfikonafhankelijk.nl/
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PRIVÉ Bobsleeën is de Formule 1 van 
de wintersport, bergloze landen blinken 
er (meestal) niet in uit. Maar soms wel: 
gynaecoloog/fellow perinatologie Esmé 
Kamphuis (39) schreef als bobslee-
pilote geschiedenis. Haalde brons op 
het EK 2013-2014 en werd vierde op 
de Olympische Spelen in Sotsji. Niet gek 
voor een sport die bij toeval op haar pad 
kwam, toen ze geneeskunde studeerde 
in Amsterdam. Ze stuurde toen een 
spontane felicitatie aan het bobslee-
damesteam. Reactie: ‘We zoeken nog 
mensen’. Na één afdaling was ze besmet 
met het bobsleevirus, vanwege de  
explosieve start, het op de millimeter
nauwkeurig sturen, de G-krachten 
 onderweg en de adrenalinekick na 
afloop. Daarnaast het blinde vertrouwen 
in elkaar, de precieze taakverdeling en 
het onder grote druk presteren… dat 
ervaart ze nu in de verloskamer. 
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WERK Een loopbaan als sportarts 
lag voor de hand, totdat coassistent 
Esmé haar eerste bevalling meemaak-
te; een onverwachte stuitligging. De 
complexe academische verloskunde 
stal haar hart. Net als verloskundige 
spoedsituaties, waarin je met je team 
als een geoliede machine zo snel 
mogelijk het juiste moet doen en het 
beste uit jezelf moet halen, optimale 
zorg leveren en pas naar huis gaan als 
het klaar is. Soms slaat de balans door, 
maar sinds ze zelf kinderen heeft, lukt 
het beter die te bewaken. Het verschil 
met topsport? Dat je het niet voor 
jezelf, maar voor een ander doet. Dat 
voelt fijn en het mooie is: ze ging (nog) 
beter sporten. Iets met relativeren… 
Sport speelt nu de tweede viool, maar 
de geleerde lessen zijn voor het leven. 
Als je écht iets wilt, kun je meer berei-
ken dan je denkt.
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Het is verleidelijk om een patiënt met problematisch 
overgewicht tijdens het spreekuur dieet- of beweeg-
tips te geven. Maar doe het niet zomaar, zegt 
kinderarts en obesitas-deskundige Felix Kreier. 
Afvallen is een proces dat zorgvuldig begeleid moet 
worden, anders leidt het alleen maar tot frustratie.
TEKST ILSE ARIËNS  BEELD MONIQUE WIJBRANDS

‘Geef niet zomaar 
leefstijladvies aan 
patiënten met 
overgewicht’

‘S
inds de jaren ‘80 is het percentage 
van kinderen tussen de vier en 
twintig jaar met overgewicht meer 
dan verdubbeld, bij de leeftijds-
groep twintig+ is het toegenomen 
met meer dan een derde, het 
percentage ernstig overgewicht bij 
twintig+ is zelfs bijna verdrievou-

digd. Als kinderarts merk ik de gevolgen: schrik-
barend veel kinderen met leververvetting, diabetes 
type 2, hoog cholesterol of hoge bloeddruk. Ik ben 
niet de enige. Elke medisch specialist ziet hoe ernstig 
overgewicht ziektes veroorzaakt, de kans op blessures 
vergroot en herstel bemoeilijkt. Los van de individue-
le schade zijn er de maatschappelijke kosten, volgens 
recent onderzoek ruim 79 miljard per jaar in Neder-
land. Logisch dat je als arts soms denkt: kom op nou!

Toch moet je terughoudend zijn. Het is onverant-
woord om als medisch specialist een half advies te 
geven, in de trant van “ga maar je best doen”. De 
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meeste patiënten beseffen heus wel dat er iets moet 
gebeuren. 90 procent van de te zware kinderen die ik 
zie wil graag afvallen. Vaak hebben ze van alles gepro-
beerd, maar zonder blijvend resultaat. Een zoveelste 
advies dat niet gaat werken leidt tot frustratie en een 
nog lager zelfbeeld.
In snelle tips zit een moreel oordeel verpakt: waarom 
doe jij je best niet? Maar dat je veel wilt eten en weinig 
bewegen is normaal, geen afwijking. Het wordt 
ingegeven door de hypothalamus, de hamster in je 
brein die alles doet om te voorkomen dat je gewicht 
kwijtraakt. Evolutionair gezien leven we pas een 
fractie van een seconde met overvloed. Daar is onze 
hypothalamus niet op ingesteld. De hamster heeft 
geen weet van supermarkten, hem trainen of opvoe-
den lukt niet. Een crashdieet werkt averechts, want 
de hamster raakt in paniek en zal extra hard werken 
om het verlies aan te vullen. Mét een noodvoorraad 
erbij, het jojo-effect.
De hypothalamus is om de tuin te leiden, maar daar-
voor moet je aan veel knoppen draaien. Daar gaat het 
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daarnaar doorverwijzen. Of je verwijst je patiënt naar 
een huisarts die het lokale netwerk kent. 
Maar laat vooral ook je stem horen buiten de spreek-

kamer. Obesitas is een maatschappelijk probleem, 
waar je als arts iets van mag vinden. De 

toename van overgewicht gaat gelijk op 
met de verkrijgbaarheid van goedkoop, 
calorierijk voedsel. We moeten dus 
niet alleen gewoontes van mensen 
proberen te veranderen, maar ook de 
omgeving. Praat vanuit je deskundig-
heid mee om samen met overheden, 

organisaties en patiëntenverenigingen 
in kleine stapjes duurzame veranderingen 

voor elkaar te krijgen.’

Felix Kreier is kinderarts in het OLVG in Amsterdam. Hij 
promoveerde op de invloed van hersengebieden op overgewicht. 
Samen met collega-kinderarts Maarten Biezeveld schreef hij De 
hamster in je brein. Methode voor duurzaam gewichtsverlies.

'Elke medisch specialist  
ziet hoe ernstig

overgewicht ziektes 
veroorzaakt'
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mis, want wij dokters zijn getraind in pathofysiologie. 
Bij klachten zoeken we naar één oorzaak, en naar de 
gouden pil. In 25 jaar heb ik eindeloos veel moge-
lijke oorzaken van obesitas zien langskomen. Het 
zou alleen veroorzaakt zijn door virussen, soorten 
suikers, te veel vet, te weinig vet. Lees het boek 
Vet belangrijk van Mariëtte Boon en Liesbeth 
van Rossum, en je ziet hoe complex het is. 
Ons hele systeem wil energie. Geen patho-
fysiologie dus, maar fysiologie. Dat onder 
ogen zien, helpt. Je benadert het probleem 
met meer respect en minder vanuit de 
 houding dat je het wel even gaat fiksen.
Voor blijvend gewichtsverlies is zoveel nodig dat 
je er tijdens je spreekuur niet zonder plan aan moet 
beginnen. Wel kun je het gesprek aangaan. Laatst was 
ik bij een keizersnede die bemoeilijkt werd doordat 
de moeder extreem veel buikvet had. De gynaecoloog 
kan haar uitleggen hoeveel beter een volgende beval-
ling zou kunnen verlopen als ze afvalt. Als je goede 
instanties weet die haar kunnen begeleiden, kun je 
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Klinisch chemicus Karin  
van den Hurk: ‘Bij 70  
procent van de diagnoses  
speelt laboratorium- 
onderzoek een rol.’
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Waar komt je ambitie vandaan om 
klinisch chemicus te worden? 
‘Ik deed promotieonderzoek op 
de afdeling pathologie en hield 

me onder meer bezig met de identificatie van 
biomarkers voor de diagnose van een melanoom. 
Zeer interessant, maar het duurt lang voor zulke 
markers de kliniek bereiken. Ik wilde graag direc-
ter kunnen bijdragen aan de patiëntenzorg.’
 
Dus besloot je klinisch chemicus te worden… 
‘Mijn moeder was in die tijd ernstig ziek. Ze moest 
regelmatig bloedprikken om haar tumorwaardes 
te checken – enorm spannende momenten waar 
veel vanaf hing. Ik dacht: “Welke wereld zit achter 
dit getal, welke stappen worden er doorlopen?” 
Een toevallige ontmoeting met een klinisch che-
micus wekte verdere interesse. Het was voor mij 
de laatste trigger om deze stap te maken.’
 
Is het vak wat je ervan verwachtte? 
‘Laboratoriumonderzoek speelt bij zo’n 70 procent 
van de diagnoses een rol – ik draag dus daadwer-
kelijk bij aan de patiëntenzorg, ook al heb ik in 
het algemeen geen direct patiëntencontact.’
 
Maar artsen bellen je wel om uitleg. Zijn er  
verschillen tussen de academie en periferie?  
‘Zelf werk ik in de periferie, in het OLVG. Het leuke 
daaraan is dat ik tijdens een dienst allerhande 
vragen krijg, van zowel specialisten als huisartsen 
– op het gebied van stolling, transfusie, maar ook 
over de algemene klinische chemie. Dat genera-
listische past me. In de academie hebben klinisch 
chemici sneller hun eigen aandachtsgebied en 
krijgen ze vooral specialistische vragen.’
 
Zijn er kwaliteitsverschillen tussen laboratoria? 
‘Niet als je naar de ziekenhuizen kijkt – daar 
geldt strikte regelgeving. Medisch specialisten in 
ziekenhuizen zijn in de regel verbonden aan deze 
laboratoria. Dan heb je nog de megalabs, voorna-
melijk in Duitsland, maar deze partijen zoeken 
ook onze markt op. Doordat ze verder af staan 
van de kliniek is er minder directe betrokken-
heid bij de patiëntenzorg. Terwijl laagdrempelig 
overleg bij afwijkende uitslagen, het kennen van 
regionale afspraken tussen zorgverleners binnen 
en buiten het eigen ziekenhuis en meedenken 
over zinvolle diagnostiek juist zoveel meerwaarde 
heeft. Dat voorkomt onnodige vertragingen in 

vervolgonderzoek en brengt eventuele interferen-
ties of andere fouten in het proces snel aan het 
licht.’
 
Moet elk ziekenhuis een eigen laboratorium 
hebben? 
‘Een routine lab is essentieel voor een ziekenhuis 
met spoedeisende zorg. Centralisatie kan een 
deeloplossing bieden. Ons labnetwerk omvat vier 
ziekenhuislocaties waar de benodigde 24-uurs 
laboratoriumdiagnostiek geleverd wordt. Daar-
naast hebben we de bepalingen van niet urgente 
en complexe diagnostiek geconcentreerd op één 
ziekenhuis-hoofdlocatie. Dat levert efficiënte 
diagnostiek op. De arts heeft sneller resultaat, bij-
voorbeeld van een allergietest. We zetten schaarse 
en gespecialiseerde medewerkers op die manier 
ook goed en efficiënt in. Belangrijk daarbij is dat 
altijd makkelijk en constructief contact mogelijk 
is met de klinisch chemicus.’
 
We kunnen steeds meer voorspellen. Moet je 
wel alles willen weten op basis van bijvoorbeeld 
DNA-onderzoek?  
‘De vraag is of je niet tevéél gaat zien, of dat je 
dingen gaat behandelen die anders nooit aan het 
licht waren gekomen. En persoonlijk vind ik het 
ook onnodig om je nu al zorgen te maken over 
kwalen waaraan je toch niets kunt doen als ze 
zich eenmaal aandienen. We moeten dus onder-
zoeken welke informatie nodig is om tot echte 
gezondheidswinst te komen.’ 

Je bent jong in een hooggespecialiseerd en zich 
razendsnel ontwikkelend vak. Wat breng jij mee 
de praktijk in? 
‘Als hoofdredacteur van het magazine Laboratorium- 
geneeskunde heb ik goed zicht op de ontwikke-
lingen binnen het vakgebied. Het voelt goed om 
met onze artikelen collega’s daarover te kunnen 
bijpraten. Zo hadden we onlangs een thema-
nummer over thuistesten.’ 

Welke casus zal jou altijd bijblijven? 
‘Een kinderarts vroeg me ooit waarom een eenjarig 
kind een ernstig foliumzuurtekort had. Eerder 
onderzoek had nog niets opgeleverd, dus ik moest 
er echt induiken. De puzzel leidde naar een zeld-
zaam genetisch defect waardoor de darmen het 
foliumzuur niet goed opnamen. Het allermooiste 
vond ik dat het te behandelen was.’

aan 
de 

start TEKST MIRTHE DIEMEL    
BEELD MANON VAN DER ZWAAL

•  GEBOREN 2 juli 1985, 
Valkenburg (Limburg)

•  STUDEERDE 
gezondheidsweten-
schappen aan de 
Universiteit van 
Maastricht 
(2003-2008). Een tijd 
lang in combinatie met 
een studie Trompet aan 
het conservatorium 
Maastricht

•  PROMOVEERDE op (epi)
genetische biomarkers 
voor het verbeteren van 
de diagnose en 
prognose van het 
melanoom aan het 
Maastricht UMC+ 
(2008-2015)

•  WAS Marie Curie- 
research fellow bij 
OncoMark Ltd in Dublin 
(2012-2013)

•  WERKTE na de 
opleiding tot klinisch 
chemicus in het OLVG 
(2015-2020) als chef 
de clinique bij OLVG Lab 
BV (2020-2022)

•  NU is ze klinisch 
chemicus bij OLVG Lab 
BV (sinds 2022)

•  SPEELT regelmatig een 
potje padel

•  WOONT met haar 
vriend en twee kinderen 
(5 en 1) in Hillegom

Karin 
van den 
Hurk
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De Academie voor medisch specialisten is het opleidingsinstituut voor  
medisch specialisten en a(n)ios van de Federatie Medisch Specialisten.  
Wij bieden kwalitatief hoogstaande opleidingen, trainingen, intervisie  
en coaching. Altijd actueel en gericht op de ontwikkelingen binnen  
zorgsector en de behoefte van onze beroepsgroep.

NIEUWE TRAININGEN VOOR EEN 
VEILIG WERK- EN LEERKLIMAAT

Een veilig werk- en leerklimaat is belangrijk: je kunt gezond en veilig 
werken, je potentieel volledig benutten en onbevreesd leren. Het is een 

actueel thema bij zowel medisch specialisten als aios. De Academie voor 
medisch specialisten heeft daarom een aantal nieuwe trainingen op het 
gebied van een veilig werk- en leerklimaat in haar aanbod opgenomen. 

De Academie
voor medisch specialisten

academiemedischspecialisten.nl
info@academiems.nl • 088-5053433
 

De Academie voor medisch specialisten  
info@academiems.nl 088-5053433  

academiemedischspecialisten.nl

Onze trainers. Noël Battal en Natasja Looman zijn beiden psycholoog, hypnotherapeut en trainer. Zij hebben meer dan 20 jaar 
werkervaring. Natasja Looman doet daarnaast onderzoek naar intraprofessioneel samenwerken tussen artsen en de rol van context, 
cultuur en machtsdynamiek. In een training komen Noël en Natasja snel tot de kern. Je maakt kennis met praktische technieken die je 
direct kunt toepassen in je eigen situatie.

ADVERTORIAL

    Training Investeren  
in een veilig werk- en 
leerklimaat

Als medisch specialist, opleider of supervi-
sor, vakgroepvoorzitter, medisch manager 
of bestuurder kun je veel invloed uitoefe-
nen op het creëren van een veilig werk- en 
leerklimaat. De werking van power dynamics 
(machtsdynamiek) en deep democracy (mate 
waarin ruimte wordt gegeven aan alle me-
ningen) spelen hierin een grote rol. Tijdens 
deze training maak je kennis met de werking 
ervan en leer je onder meer hoe je negatieve 
aspecten van power dynamics kunt herken-
nen en bespreekbaar kunt maken. 
 
Duur: één dag
Datum: 19 april 2023
Cursusprijs: € 850,-

   Inleiding Power  
dynamics

Voor elke ai(n)os en medisch specialist 
is het belangrijk om je bewust te zijn 
van de factoren die het evenwicht 
in een samenwerking bepalen. Deze 
factoren wil je positief beïnvloeden 
en benutten. Tijdens de training bouw 
je kennis op over de werking power 
dynamics (machtsdynamiek) en deep 
democracy (mate waarin ruimte wordt 
gegeven aan alle meningen). Je leert 
een krachtenveldanalyse te maken 
van samenwerkingen en je krijgt prak-
tische tools aangereikt.  
 
Duur: één dag
Datum: 25 mei 2023
Cursusprijs: € 850,- 

   Training Verdiepende  
opleidersvaardigheden

Om als opleider of supervisor aios opti-
maal te begeleiden en een veilig werk- 
en leerklimaat te bieden, zijn aan-
vullende vaardigheden nodig. Tijdens 
deze tweedaagse training leer je onder 
andere hoe je situationeel leiderschap 
toe kunt passen,  hiërarchische en in-
traprofessionele feedback kunt geven 
en  verschillende soorten supervisie- en 
leergesprekken kunt voeren. Ook is 
er aandacht voor het managen van de 
power dynamics (machtsdynamiek) 
rond aios. 
 
Duur: Twee dagen
Datum: 21 en 18 september 2023
Cursusprijs: € 1.700,- 
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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 32 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 technologi-
sche ontwikkelingen gaan razendsnel, de 
zorg vraag neemt toe, budgetten staan 
onder druk en we komen steeds vaker 
bedden en handen tekort. 
Allerlei partijen beïnvloeden ons werk: 
verzekeraars, politiek, inspectie, farma-
ceuten, managers, patiëntenorganisaties. 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
Jaargang 9, maart 2023
 
Uitgave
Medisch Specialist is een  
uitgave van de Federatie 
 Medisch  Specialisten en  
verschijnt vier keer per jaar in 
een oplage van 30 duizend 
exemplaren. De Medisch  
Specialist wordt kosteloos  
toegestuurd aan alle medisch 
specialisten in Nederland die 
aangesloten zijn bij de Federatie 
en aan artsen in opleiding die lid 
zijn van De Jonge Specialist.
 
Redactie
Hoofdredactie: Mirjam Siregar, 
Sjef van der Lans. Eindredacteur: 
Vanessa Cruz. Concept en redac-
tiecoördinatie: Fred Hermsen 
(Maters en Hermsen communica-
tie en journalistiek). 

M.m.v. Magriet Bakker, Hanneke 
Bos, Cindy van Schendel, Sandra 
Schoonderwoerd, Femke 
 Theunissen, Carlijn van Trigt  
en Lennart de Wit  (Federatie  
Medisch Specialisten).

Redactieraad
Mariëlle Bartholomeus (neuro-
loog), Rutger Hengeveld (klinsch 
chemicus), Johan Lange (chirurg), 
Yee Lai Lam (dermatoloog),  
Winnifred van Lankeren (radio-
loog), Nicole Naus (oogarts),  
Roderick Tummers - de Lind van 
Wijngaarden (internist),  
Cassandra Zuketto (psychiater).

Beeldredactie en vormgeving: 
Kaisa Pohjola en Stephan van 
den Burg (Maters en Hermsen 
vormgeving)
Fotografie cover:  
Arnold Reyneveld

Lithografie: Studio Boon
Druk: Puntgaaf drukwerk
Redactieadres:
Federatie Medisch Specialisten, 
Cindy van Schendel, afdeling 
Communicatie
Postbus 20057, 3502 LB 
Utrecht, 088 505 34 34
communicatie@ 
demedisch specialist.nl

Abonnement
Vragen over uw abonnement of 
een adreswijziging kunt u sturen 
aan het secretariaat van uw  
wetenschappelijke vereniging. 

Via www.demedischspecialist.
nl/magazine kunt u alle edities 
van Medisch Specialist online 
lezen en/of downloaden (pdf).
© Medisch Specialist 2023. 
ISSN 2451-9952
e-ISSN 2666-9234

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en de makers van het werk. De Medisch 
Specialist is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. De Medisch Specialist is niet verantwoordelijk voor hande-
lingen van derden welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van cartoons, columns en advertenties. De uitspraken van auteurs en geïnterviewden in artikelen in deze uitgave weerspiegelen niet nood-
zakelijkerwijs het standpunt van de Federatie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf 
geheel of gedeeltelijk te publiceren. De redactie heeft gepoogd alle rechthebbenden op teksten en beeld te achterhalen. In gevallen waarin 
dit niet is gelukt, vragen wij u contact op te nemen via communicatie  @demedischspecialist.nl.

Neuroloog Mirjam stelt ons deze vraag. Onze jurist 
wil weten of in haar arbeidsovereenkomst een tussen-
tĳ ds opzegbeding staat. Dat blĳ kt het geval te zĳ n: 
beide partĳ en kunnen de arbeidsovereenkomst 
met inachtneming van een opzegtermĳ n van één 
maand beëindigen. Zonder dit beding zou Mirjam 
moeten overleggen met haar werkgever. Bĳ  een 
weigering is het aan de rechter om de arbeidsover-
eenkomst tussentĳ ds te ontbinden. 

Kan ik met een tijdelijk contract 
van baan veranderen?

Juridische vragen? Bel:

088 - 134 41 12

Neuroloog Mirjam stelt ons deze vraag. Onze jurist 
wil weten of in haar arbeidsovereenkomst een tussen-
tĳ ds opzegbeding staat. Dat blĳ kt het geval te zĳ n: 

met inachtneming van een opzegtermĳ n van één 
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Kan ik met een tijdelijk contract 

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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Meer oog  
door 3D-printing

& nu 
verder

Kan een 3D-printer een oogprothese 
maken? De vraag stellen in deze rubriek 
is hem positief beantwoorden. In het 
Amsterdam UMC werken oogarts  Dyonne 
Hartong en ocularist Jelmer Remmers 
samen met hun collega’s aan deze 
vooruitstrevende techniek. Philips en TU 
Delft werken er ook aan mee. 3D-prin-
ters worden door het team al langer 
ingezet, bijvoorbeeld bij de behandeling 

van anoftalmie en microftalmie. Hierbij 
worden 3D geprinte conformers - nog 
zonder kleur - vanaf de geboorte staps-
gewijs opgeschaald, zodat er na een 
paar jaar een mooie oogholte ontstaat. 
Vervolgens wordt er met de conventionele 
methode een prothese vervaardigd met 
een handgeschilderde iris. Het schilderen 
leidt weliswaar tot kwalitatief hoogwaar-
dige protheses, maar met 3D-printing 

worden ze nog levensechter, onder meer 
door ook de structuur van de iris nauw-
keurig te printen. Het prototype ligt nu 
in Amsterdam en de verwachting is dat 
patiënten binnen een jaar een op maat 
geprinte oogprothese ‘dragen’. Hartong 
en Remmers willen deze techniek en soft-
ware vrij toegankelijk maken, zodat ook in 
ontwikkelingslanden straks hoogwaardige 
oogprothesen beschikbaar zijn.

Retour: Federatie Medisch Specialisten
Postbus 20057,  3502 LB Utrecht


