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LACHEN?

O

p jullie mat ligt een kersvers magazine van De Jonge Specialist,
de derde alweer van dit jaar. Een jaar dat, helaas, in het teken
staat van COVID-19 en waarin ons het huilen vaak nader stond
dan het lachen. Daarom vond de redactie het tijd voor een positieve
noot, een glimlach op je gezicht na hopelijk een welverdiende en
zonovergoten zomervakantie.

Valt er eigenlijk wel wat te lachen wanneer je dagelijks
geconfronteerd wordt met allerlei ellende? Als ik aan de afgelopen
week denk heb ik op de werkvloer toch aardig wat humor beleefd. Het
begint al vroeg in de ochtend wanneer iedereen zich vanuit allerlei
windstreken naar de overdrachtsruimte haast. Menigeen kijkt vlug
op de klok voor de ruimte wordt betreden en de hamvraag is altijd:
‘is er nog tijd voor koffie?’. Sommigen halen dit niet en haasten zich
om 08:01 geruisloos door de achterdeur naar binnen. ‘Goedemorgen
dokter’, roep ik met een glimlach en stiekem wordt er even gegniffeld.
Er wordt een coronair angiogram getoond tijdens de overdracht,
de opleider vraagt: ‘wat is dit?’. ‘Coronairen’, luidt het droge antwoord.
De achter de mondkap verscholen glimlach verplaatst zich naar het
katheterisatie lab, want daar spendeer ik tegenwoordig aardig wat
uurtjes om de vaardigheden van het katheteriseren onder de knie
te krijgen. Bij anatomische variaties of moeilijk aan te haken ostia is
vaak de expertise van de Interventiecardioloog nodig. Wanneer ik
dan zelf de procedure afmaak en de patiënt bij het verlaten van de
interventiekamer vraagt: ‘Waar is je assistent eigenlijk gebleven?’. Dan
wordt er rijkelijk gelachen door de cathlab-verpleegkundigen en wordt
deze anekdote tijdens de koffiepauze nog even aangehaald.
Dagelijks vertellen mensen het wel en wee van hun leven. Pijn op
de borst sinds mijn bulldog erop is gesprongen, kortademig als ik vijf
bier heb gedronken, mijn buurvrouw heeft een pacemaker en ik wil dat
denk ik ook, enzovoort. Elke dag zit vol met grappige momenten, maar
zeker ook met emotioneel heftige momenten. De balans is nodig om
elke dag, toch net weer iets later dan gehoopt, met een glimlach het
ziekenhuis te verlaten.

Daarom een editie vol grappige en ontroerende momenten. Kun je
nog positief blijven met een locked-in syndroom? Is lachgas wel zo
lachen? Wat doet plastische chirurgie met je humor en heeft elke
afdeling niet gewoon een konijn zoals Jopie nodig? Veel plezier!
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TEKST: LIESBETH KLEIN EN MYRTLE VAN DER WEL
DE GROENE WERKGROEP VAN DJS

Zelftest

Kort nieuws & feitjes
CONTACT

STANDBY
Vergeet niet dat je altijd contact
op kunt nemen met De Jonge
Specialist! Wij zijn er voor jullie.
Problemen op de werkvloer?
Vragen over je contract? Wil je
een actieve bijdrage leveren aan
DJS of heb je interesse in het
schrijven van content? Mail ons!
info@dejongespecialist.nl

OPROEP!
ZIEKJES
Omdat ons vak vol verrassingen en
uitdagingen zit, zijn wij nog steeds op
zoek naar korte anekdotes uit de
dagelijkse realiteit. Interesse? Stuur jouw
bijdrage (100 woorden) naar ons toe en
wie weet zie je jouw anekdote terug in het
volgende DJS Magazine.
info@dejongespecialist.nl

LEESTIP
•V
 oelt u zich verder ook ziek
of gezond ofzo?
Hans Hamer

Geeft een kijkje in de keuken
van jonge dokters die in het
vierde jaar in verschillende sessies
gesprekstechnieken gedoceerd
krijgen, met tien tot twaalf junior
coassistenten per groep.
Voelt u zich verder of ziek of
gezond of zo? is een verslag over
wat er letterlijk werd gezegd
door de dokters in spe. Docent
Hans Hamer hield jarenlang een
logboek bij en pikte daaruit de
geestigste voorvallen. Gelukkig
hadden die studenten nog een
paar jaar te gaan, voordat ze op
de mensheid werden losgelaten.

LEESTIP
• Hoe dokters denken
Jerome Groopman

Jerome Groopman haalt de
dokter uit het godenrijk en geeft
hem weer een menselijk gezicht.
Hij bespreekt welke krachten
en denkprocessen van invloed
zijn op de beslissingen die artsen
nemen. Met grote precisie ontleedt hij de redenen van slagen
en falen bij artsen. Maar zijn
allerbelangrijkste bijdrage met dit
boek is dat hij laat zien op welke
momenten en hoe artsen, mede
dankzij assertieve patiënten, te
snelle beoordelingen kunnen
voorkomen. Hoe dokters denken
is de Nederlandse versie van de
bestseller How Doctors Think.
Een prachtig boek, uniek en van
onschatbare waarde!

1

congres

DJS CONGRES: 1/10/21

2

Je kunt je nog aanmelden voor
het online congres van De Jonge
Specialist voor zowel aios als
anios, om je volledig te kunnen
ontwikkelen in overkoepelende
competenties. Tips voor een
sollicitatiegesprek? Hoe maak je
een goed cv? Word efficiënter in
je dagelijkse bezigheden en blijf
op de hoogte van je rechten en
plichten. We zien je hopelijk op 1
oktober! Aanmelden kan via:
https://djscongres.yellenge.nl
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Pedro heeft zijn lichaam uitgebreid laten checken,
maar zit het grootste probleem niet tussen zijn
oren? In deze laatste aflevering gaat hij naar
psychiater Dirk De Wachter. Hij mag er doen
wat hij het liefste doet — praten. En Dirk De
Wachter, die luistert. Naar Pedro's verhalen van
vroeger. Naar zijn angsten van nu. En naar zijn
verlangens voor wat volgt. 'Ik heb zin om te
ontsporen', biecht Pedro op, om uiteindelijk te
settelen voor 'verantwoord zot doen'. Maar is
hij na deze podcast nu van zijn hypochondrie af?
En hoe moet het nu verder? Dat gaat hij samen
met zijn vrouw Evelien aan de huisarts vragen.

D

Groenst

e gevolgen van de klimaatverandering hebben een negatieve
invloed op onze gezondheid. Paradoxaal genoeg is de Nederlandse zorgsector zelf verantwoordelijk voor 7% van onze
totale CO2-uitstoot. Tijdschrift ‘The Lancet’ riep klimaatverandering
dan ook uit tot grootste bedreiging voor de volksgezondheid in de
21e eeuw. Het is duidelijk: de zorg kán en moet sneller verduurzamen!
Veel partijen (waaronder De Jonge Specialist) hebben inmiddels de
Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ ondertekend.
Om invulling te geven aan onze rol als a(n)ios in deze transitie hebben
wij als Groene Werkgroep talloze duurzame initiatieven verzameld en
gebundeld in onze groene handreiking: ‘De Jonge Specialist: groen,
groener, groenst’. Hierin kun je lezen hoe de zorgsector en het klimaat
elkaar beïnvloeden én kun je heel veel groene initiatieven vinden om
zelf groener aan het werk te gaan! De handreiking is bedoeld voor
elke zorgprofessional met een ontluikend of al bloeiend groen hart.
Tot welke categorie behoor jij? Doe de test!

Wat doe jij met een restje lidocaïne?

Hoe ga jij naar je werk?

hoe groen
is jouw
doktershart?

A. Ik ga meestal met het openbaar vervoer naar mijn werk, dan kan ik ondertussen de poli vast voorbereiden.
B. Ik pak iedere dag de fiets! Weer of geen weer, ik houd me aan de landelijke beweegrichtlijn!
C. Ik rijd met de auto, dan ben ik heerlijk snel op mijn werk.

Hoe loop jij de visite?
A. Ik doe dit allemaal digitaal, het liefste met een computer op wieltjes aan het bed, dan is het meteen klaar.
B. Ik print elke ochtend een beddenlijstje uit, inclusief belangrijkste informatie over de patiënten.
C. Ik gebruik het beddenlijstje van gisteren en vul met pen wat nieuwe dingen aan.

LUISTERTIP
•T
 opdokters: patiënt Pedro
Podcast

Groener

A. Ik spuit het restje door de gootsteen en de lege spuit gaat in de afvalbak.
B. Ik laat het restje in de spuit zitten en gooi het (zonder naald) in de afvalbak.
C. Restje lido? Ik heb meestal alles al in de patiënt zitten!

3

LAST CALL!

Groen

4

Wat eet jij als lunch?
A. Ik haal in het restaurant meestal een broodje bal of kroket.
B. Zelf gesmeerde boterhammetjes met hummus of vega paté uit mijn broodtrommel.
C. Tussen mijn spreekuur door werk ik snel ik een boterham met kipfilet naar binnen (of zat er kaas op? Geen idee meer!).

5

Hoe drink jij jouw koffie?
A. Ik drink meerdere kopjes koffie per dag en pak iedere keer een nieuw plastic wegwerpbekertje.
B. Ik drink uit papieren wegwerpbekertjes, en probeer hetzelfde bekertje opnieuw te gebruiken.
C. Ik heb altijd overal mijn eigen mok bij me. Zelfs als ik een soja cappuccino in het restaurant haal!

Noteer jouw antwoorden en kijk op pagina 28 voor de uitslag!
SEPTEMBER 2021
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TEKST: KINITA CHOTKAN, ARTS ONDERZOEKER

Meer info
Kijk voor meer info op
• knmg.nl/advies-richtlijnen/
ethische-toolkit

Over Gert van Dijk
Na meerdere malen uitgeloot te zijn voor
geneeskunde besloot Gert van Dijk naar
het buitenland te vertrekken. Hij verkende
meerdere continenten per fiets en werkte

zegt hij: “Wat loop je nou te weer te strompelen!” Als hij dit had gezegd bij het eerste consult,
dan was dat verkeerd gevallen.”

een tijd als reisleider in India en Nepal. Na
al deze indrukken startte hij bij terugkomst
in Nederland met de studie filosofie, waarna hij
de richting medische ethiek koos. Het afgelopen jaar
heeft hij zich moeten buigen over eventuele tekorten op de
intensive care en andere covid-gerelateerde vraagstukken.
Ook houdt hij zich bezig met kwesties rond het levenseinde
en heeft hij de ‘ethische toolkit’ ontwikkeld die (jonge)
artsen moet helpen bij het maken van moeilijke medischethische keuzes.

antwoord of de echte emotie van een patiënt.”
Ook maken patiënten soms grapjes om de dokter
gerust te stellen. “Ik werkte als achttienjarige
bij de trombosedienst en moest leren prikken op
patiënten. De patiënten waarop we moesten
oefenen zeiden dingen als ‘prik maar op mij
jongen, ik ben toch al een speldenkussen’.”

Een geintje
met een
seintje?

DODELIJKE GRAPPEN

Welke rol speelt humor in de spreekkamer? Mogen we als zorgverleners
grappen maken met of zelfs over patiënten? En hoe gaan we om
met grapjes van patiënten? We spraken erover met medisch ethicus
Gert van Dijk, werkzaam bij de KNMG en het Erasmus MC. “Humor is
een taal die je moet leren.”

SEPTEMBER 2021

HUMOR IN DE SPREEKKAMER

Humor in de zorg kent drie vormen volgens
Van Dijk: humor in de spreekkamer vanuit de
patiënt, humor vanuit de arts naar de patiënt
en humor óver patiënten. De meeste grapjes die
gemaakt worden in de spreekkamer zullen zijn
om de spanning te doorbreken, denkt Van Dijk.
“Het kan voor patiënten ook een manier zijn om
iets aan de orde te stellen wat ze moeilijk vinden
om bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld omdat
ze zich ervoor schamen; ‘een geintje met een
seintje.’ Dit is iets waar je alert op zou moeten
zijn als dokter. Daarnaast kan een grapje ook een
manier zijn om klachten te bagatelliseren en dus
een teken zijn om door te vragen naar het echte

BEELD ISTOCK

H

umor heeft veel verschillende betekenissen, afhankelijk van de context.
Het kan een manier zijn om aantrekkelijk te zijn voor een mogelijke
partner, een versiertruc of een manier om je
eigen fouten te verdoezelen. Humor kan ook
ter ontspanning gebruikt worden, als middel om
je eigen zorgen te vergeten,” vertelt Van Dijk.
“Het is een taal die je moet leren, in bepaalde
kringen komen namelijk bepaalde grappen voor.
Daarnaast is het iets wat zich moet ontwikkelen
tussen (twee) mensen, waardoor het ook meteen
een signaal is van het bestaan van een goede
band én verstandshouding.”

Ook op het sterfbed kunnen patiënten nog grappen maken. “Ik hoorde laatst van een man die
een week voor zijn euthanasie nog een griepprik
kreeg: ‘Ik wil toch niet meer overlijden aan de
griep’. Humor in deze laatste fase van het leven
kan een teken zijn van acceptatie van de dood
door de patiënt, waardoor het voor naasten
makkelijker wordt om te accepteren dat hun
dierbare gaat overlijden.”
Natuurlijk zijn er ook dokters die grappen
maken. Tegenover patiënten is dit volgens Van
Dijk echter een lastige kwestie gezien humor zich
moet ontwikkelen in een relatie: “Als je iemand
niet kent, is het moeilijk in te schatten wat voor
grappen je kunt maken. In de kindergeneeskunde
is dit een ander verhaal; kinderartsen maken aan
de lopende band grappen met hun patiëntjes om
de spanning te doorbreken. Humor lijkt daar niet
een taal te zijn die zich moet ontwikkelen.” Ook
vanuit het patiëntenperspectief kan Van Dijk
ons wat wijsheid bieden: “Ik ben zelf chronische
patiënt, dus ik zie geregeld veel dokters. Ik merk
nu dat als ik één bepaalde dokter vaker zie, we
een band ontwikkelen. Dus inmiddels maken we
grapjes. Als ik nu binnen kom en moeilijk loop,

Ook binnen de arts-patiënt relatie is humor
dus een teken dat zich een bepaalde band heeft
ontwikkeld. “Als je deze band (nog) niet hebt
ontwikkeld met een patiënt, is het dus oppassen
geblazen. Dit betekent natuurlijk niet dat humor
tegenover een patiënt gebruiken uit den boze is;
het kan zeker gebruikt worden als middel om de
drempel te verlagen voor een patiënt zich bloot
te geven. Maar het moet ook oprecht zijn. De
patiënt moet niet het gevoel krijgen dat de dokter
de grap al 100 keer gemaakt heeft.”

GRAPPEN MET EEN DUISTER TINTJE

Naast humor binnen de spreekkamer met en
door patiënten, wordt er vaak door zorgverleners óver patiënten gegrapt. “Elke professie die
onder hoge druk staat, ontwikkelt een soort
zwarte humor.” Dit kan patiënten dehumaniseren volgens Van Dijk. Als artsen foute grappen
maken over hun patiënten, kan dit een manier
zijn van omgaan met een emotionele situatie,
‘het verdriet weglachen.’ Het kan ook een uiting
van cynisme zijn en wellicht een teken om even
een extra check te doen bij je collega of alles wel
goed gaat. Tot slot is leedvermaak over patiënten
écht uit den boze vindt Van Dijk, in welke functie
als zorgverlener dan ook.

‘De patiënt moet niet het gevoel
krijgen dat de dokter de grap al
100 keer gemaakt heeft’

SEPTEMBER 2021
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TEKST: MARLOUS VERMEULEN AIOS UROLOGIE

Valt er nog wat te
lachen?

Wat is de grootste winst die u
behaald heeft?
Jan maakt nog altijd stappen vooruit.
Hij kan tegenwoordig lachen, met zijn
vinger de rolstoel bedienen, loszitten
op een kruk en staan op een statafel.
“Maar dat ik thuis kan wonen, is mijn
grootste winst.” Op de spontane vraag
of hij nog zou willen leven als hij nu in
een verpleeghuis zou wonen, sluit hij
zijn ogen.

Dat bepaal ik zelf wel!

In 2014 werd Jan van Hoof van het een op het andere moment opgesloten
in zijn eigen lichaam. Hij kreeg een basilaristrombose met als gevolg dat hij
zijn lichaam niet meer kon bewegen maar alles nog zag, begreep en voelde.
Artsen waren negatief, maar door middel van oogbewegingen maakte Jan
duidelijk dat hij door wilde. En hoe!
Vorig jaar bent u uitgeroepen tot meest
positieve persoon van Brabant. Bent u ook
weleens minder positief geweest over deze
situatie?
De verpleegkundige heeft deze vraag vanmorgen wel
drie keer gesteld aan Jan, maar het antwoord was
altijd resoluut: “Nee”. Zijn motto staat op de muur
geschilderd: Het is zoals het is, anders was het wel
anders geweest.

Wat gaat er door je heen als je in het ziekenhuis ligt en je realiseert wat er aan de hand is?
“Ik voelde me machteloos, ik was boos en gefrustreerd omdat ik de controle kwijt was.” Toevallig
had Jan niet lang van te voren op zijn werk – hij was
manager in de gehandicaptenzorg – een stukje van de
film Vlinders in een duikerpak laten zien aan het verpleegkundig personeel. Deze film gaat over de hoofdredacteur van de Franse Elle die locked-in raakt, dus
hij wist direct wat dit betekende. Na een dag of twee
kwam men er achter dat Jan middels een letterkaart
kon communiceren. De eerste dingen die hij spelde
waren dat hij gewassen wilde worden en ‘ijs’.
Toen hij tijdens de opname ziek werd en conditioneel weer heel ver achteruit ging, werd er boven
zijn hoofd over hem gesproken en besloten. Marion
kreeg te horen: “U bent nog zo jong.” Van tevoren
had Jan ook altijd gezegd: “Als me dit overkomt,
dan hoeft het van mij niet meer”, dus familie en
vrienden namen afscheid, maar na het laatste afscheid spelde Jan: “Ik wil door”.

Hoe blijft u zo positief?
Toen duidelijk werd dat Jan door wilde, ging het
gezin op zoek naar oplossingen. Hij wilde thuis
wonen, maar in het begin leek dat bijna onmogelijk.
Gelukkig gaven ze niet zo maar op en wisten ze als
verpleegkundigen (Marion is ook verpleegkundige)
welke paden ze moesten bewandelen. Door actief
contact te zoeken met specialisten en lotgenoten
kregen ze steeds meer voor elkaar. Ze hebben een
grote aanbouw voor Jan laten bouwen en kregen
met een persoonlijk budget 24 uurs zorg. De vrijheid
die hij nu heeft, houdt hem positief. In een verpleeghuis zou hij veel meer beperkt zijn, nu kan hij doen
wat hij wil, naar buiten wanneer hij dat wil, radio
luisteren, krant lezen, maar ook sociaal meedraaien
doordat alles in zijn directe omgeving gebeurt.
Marion kent hem niet anders dan een positieve man
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‘Luister naar de patiënt, ook al
is communiceren nog zo lastig.
Achter iedere patiënt zit een
persoon met een verhaal’

JAN VAN HOOF ‘DE CONTENTE MENS’

die kijkt in mogelijkheden. Marion
ziet vaker beren op de weg, Jan niet.
Jan is strijdbaar en bereid om risico’s
te nemen die zijn kwaliteit van leven
verbeteren. Zo wordt hem afgeraden
om te eten gezien het risico op verslikking, maar toch doet hij dat omdat hij
daar zo van geniet.

BEELD ISTOCK

J

an van Hoof heeft de ochtend van dit
interview alle vragen doorgenomen met
een van zijn verpleegkundigen en zij hebben
de antwoorden geformuleerd middels een
letterkaart. Tijdens het interview worden de
antwoorden aangevuld door zijn vrouw Marion.
Met zijn ogen wijd open stemt Jan in met wat er
gezegd wordt. Als hij zijn ogen sluit, is hij het er
niet mee eens.

U was zelf manager in de zorg,
maar ervaart nu al jaren de zorg
vanuit een ander perspectief.
Wat zou u anders doen met de
kennis van nu?
“Ik zou de werkomstandigheden verbeteren met goede ruime werkruimtes
en betere hulpmiddelen. Ik zou meer
mensen aannemen om meer tijd te
creëren voor de patiënten, zodat ze
echt naar de patiënten kunnen luisteren, zodat de patiënt echt als een
mens behandeld zou worden.” Het
zijn de personen die de tijd nemen
voor Jan, die het verschil maken.
Zoals de fysiotherapie die veel moeite
gedaan heeft om een bed-fiets te
regelen op de intensive care of de
verpleegkundige die ervoor zorgde dat
hij gedoucht kon worden (in plaats van
gewassen worden met washandjes).

Voordat hij thuis woonde, heeft hij
ook langere tijd in een verpleeghuis
gewoond. Daar ging alles via een
bepaald regime. Hij kreeg sondevoeding op een vast tijdstip, ook als
hij aangaf dat hij eigenlijk nog vol zat
van de vorige gift. Daar was ’s avonds
douchen geen optie als er ’s ochtends
te weinig tijd was. Thuis worden alle
protocollen losgelaten. De 24-uurs
zorg die hij thuis heeft, overlegt in
principe alles met Jan. Dit geeft hem
weer het gevoel controle te hebben en
de regie over zijn eigen leven. Hij zou
als manager willen dat zijn patiënten
dat ook zouden voelen.
Vanuit zijn huidige positie probeert
hij dat te bereiken door samen met
zijn vrouw gastlessen te geven voor
verpleegkundigen in opleiding en voor
iedereen die het horen wil. De lessen
gaan over eigen regie, kwaliteit van
leven en ‘niet over mij, maar met mij’.
“We proberen bewustwording
te creëren bij het medisch personeel.
Met ons verhaal, maar ook met
bepaalde opdrachten willen we de
zorgverleners spiegelen en de zorg
menselijker maken.”

Is er iets wat u nog zou willen
bereiken?
“Mijn grootste wens is eigenlijk dat
het zo blijft zoals het nu is, want
eigenlijk gaat alles goed. Maar mijn
grootste doel is betere communicatie.
Ik zou weer ad rem willen reageren
in een gesprek.” Tijdens een doktersbezoek is er meestal te weinig tijd om
met de letterkaart te communiceren,
dus neemt Marion vaker de beslissingen. Jan is het daar echter niet altijd
mee eens, maar dat wordt dan pas
duidelijk bij thuiskomst als ze met
de letterkaart communiceren. Doordat communiceren zo veel tijd en
inspanning kost, accepteert hij sommige dingen ook zoals ze zijn. Er is geoefend met communicatie-apparatuur,
maar die sluit niet volledig aan op
Jans wensen en kunnen. Omdat het zo
weinig mensen aangaat, is het voor bedrijven niet interessant om hier werk
van te maken. Toch hoopt Jan ooit
nog goede communicatieapparatuur te krijgen, waardoor hij
nog wat meer mens wordt.
Wat zou u ons jonge specialisten
willen meegeven?
“Luister naar de patiënt, ook al is
communiceren nog zo lastig. Achter
iedere patiënt zit een persoon met zijn
of haar verhaal. Dat verhaal moet
centraal staan in de behandeling,
ongeacht de aandoening. Neem de tijd
om dat verhaal boven tafel te krijgen
en sluit de behandeling daarop aan.
Vul niet in voor een ander. Probeer
de zorg te personaliseren. Jij kan het
verschil maken.”
SEPTEMBER 2021
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Bekentenissen van een jonge klare

TEKST: MARLOUS VERMEULEN AIOS UROLOGIE

DE GEVAREN VAN RECREATIEF LACHGASGEBRUIK

GEEN GEITENWOLLEN
SOK

H

et laatste jaar van mijn opleiding tot
huisarts deed ik bij een antroposofische
huisartsenpraktijk. Dat was geen toeval.
Ik wilde mezelf uitdagen een bredere kijk te
ontwikkelen op gezondheid en ziekte. Maar laat ik
eerlijk zijn: de antroposofie associeerde ik tot die
tijd voornamelijk met vrije scholen en geitenwollen
sokken.

In de praktijk ontdekte ik dat het meer is dan
dat. In de antroposofische gezondheidszorg staat,
naast het aantonen of uitsluiten van een ziekte,
het verhaal van de patiënt centraal. Soms maakt
de patiënt iets mee dat energie geeft, over een
weerstand heen brengt of laat committeren aan
de dingen die gezond voor diegene zijn. En soms
bepaalt het verhaal dat een patiënt met zich
meedraagt in grote mate diens emoties en attitude.
Het staat diagnostiek en behandeling juist in de
weg, of maakt de behandeling zelfs onmogelijk,
zeker wanneer therapietrouw een rol speelt in de
behandeling. Ik merkte dat hoe meer ik leerde
het narratief van de patiënt in de spreekkamer
toe te laten en te benutten, hoe waardevoller en
effectiever het patiëntencontact was.
Daar waar mijn reguliere artsenopleiding
mij een ferme basis gaf, bleek de antroposofie mij
handvatten te bieden voor de omgang met het
narratief van de patiënt. Oh, en voordat ik nu in een
categorie ‘gekkies’ word ingedeeld die het reguliere
vaarwel hebben gezegd om zich toe te leggen op
wichelroede lopen: inherent aan de antroposofie, al
vanaf het ontstaan ervan, is de volledige erkenning
van de reguliere gezondheidszorg. Antroposofisch
artsen zijn opgeleid tot reguliere artsen en putten
daarnaast uit een arsenaal aan antroposofische
behandelmogelijkheden.
Een antroposofische behandeling bestaat
uit antroposofische medicijnen en/of therapieën
(creatieve therapie, massage, etc). Er is relatief

Echt lachen dat lachgas
RENSKE BRUINSMA
HUISARTS

‘Inherent aan de antroposofie,
– al vanaf het ontstaan ervan –
is de volledige erkenning van
de reguliere gezondheidszorg’

weinig onderzoek gedaan naar het effect van
antroposofische medicatie. Vaak wordt het als
placebo bestempeld. Ik heb even overwogen of
ik daarom die hele verzameling overboord zou
moeten gooien. Dat heb ik niet gedaan.
Ik merkte namelijk meer en meer dat het
verstrekken van een antroposofisch geneesmiddel
een gezonde bijdrage kan leveren aan het verhaal
van de patiënt. Een antroposofisch middel geef je
namelijk niet alleen voor een klacht (bijvoorbeeld:
‘alstublieft, dit gaat de ontsteking tegen’), maar
óók voor het verhaal van de patiënt. Bijvoorbeeld bij
een patiënt die het gevoel heeft vast te zitten in een
onwenselijke situatie of (gedrags)patroon; ‘ik geef
u dit middel in de hoop dat het u activeert, dat het u
uitnodigt om wat meer in beweging te komen’.
Voor een therapietrouwe patiënt betekent het
geven van een antroposofisch middel dat diegene
dagelijks een aantal keer per dag aandacht
besteedt aan het tot zich nemen van die boodschap.
Door eraan te denken en het middel fysiek tot zich
te nemen. Je zou ook kunnen zeggen: de patiënt
oefent zich, en roept zichzelf op, om zelf bij te
dragen aan diens genezing en verhaal.
Je trainen in de antroposofische visie staat
daarmee gelijk aan het jezelf trainen in het
ontdekken en onderkennen van het narratief van
de patiënt en het betrekken van dat narratief
in de behandeling. Ik heb nog altijd geen
geitenwollen sokken, maar ben wel de opleiding tot
antroposofisch arts begonnen.

Ben je of ken je een jonge klare die (anoniem) wil vertellen over haar/ zijn eerste ervaringen?
Mail ons dan: info@dejongespecialist.nl
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Doordat lachgas sinds 2016 niet meer onder de Geneesmiddelenwet maar onder de
Warenwet valt, is het heel gemakkelijk te verkrijgen en legaal te verkopen.
Dit geeft lachgas een onschuldig imago en daar moeten we af, vindt Wendy
Achterberg, revalidatiearts bij revalidatiecentrum Reade in Amsterdam.

Waarom is lachgas niet onschuldig?
“Lachgas zorgt er voor dat vitamine
B12 geïnactiveerd wordt. Vitamine
B12 wordt door het lichaam gebruikt
voor de opbouw van myeline over
zenuwen. Myeline is belangrijk in de
geleiding van zenuwimpulsen, zonder
werkzaam vitamine B12 neemt dit dus
af. Dit geeft klachten van polyneuropathie of kan zelfs tot een dwarslaesie
leiden. De schade varieert, maar het
begint meestal met gevoelsstoornissen en tintelingen en kan uiteindelijk
mobiliteitsproblemen geven aan armen
én benen. In de afgelopen vier jaar
zijn bij ons 54 patiënten aangemeld in
verband met klachten door lachgasgebruik, waarvan 49 in de afgelopen
twee jaar. 50% hiervan had een dwarslaesie. Vaak is het grootste deel van de
schade tijdelijk, maar we zien veel patiënten die niet volledig herstellen. Eén
patiënt uit ons centrum zal zelfs nooit
meer kunnen lopen en rolstoelafhankelijk blijven. Gezien we merken dat er
geregeld een delay is tot de patiënten
in het medische circuit terechtkomen,
verwachten we dat dit aantal het topje
van de ijsberg is.”
Waaruit bestaat de behandeling?
“Vitamine B12 wordt gesuppleerd.
Hiernaast werken we in een multidisciplinair team met onder andere
fysiotherapie en ergotherapie aan het
verbeteren van kracht en functionaliteit. In het geval van een dwarslaesie

‘Eén patiënt uit ons
centrum zal nooit meer
kunnen lopen en rolstoelafhankelijk blijven’

WENDY ACHTERBERG
REVALIDATIEARTS BIJ REVALIDATIECENTRUM READE

kunnen er ook problemen bestaan
met de defecatie, mictie of seksualiteit
en zal hier ook aandacht voor zijn.
In tegenstelling tot wat voorheen
gedacht werd, is lachgas wel degelijk
verslavend. Dit maakt dat we jammer
genoeg ook ervaring hebben met
patiënten die herstarten met lachgasgebruik en daardoor een toename van
klachten hebben. Het is een moeilijke
groep om te bereiken, de ‘no show’
is groot. Het wordt steeds duidelijker
dat een goede samenwerking met de
verslavingszorg belangrijk is. Zij zien
lachgas ook als een groot probleem.
Al tijdens klinische opname is binnen
ons team ook maatschappelijk werk
en psychologie betrokken. Waar
nodig kunnen we de eerste contacten
met de verslavingszorg leggen om
vervolgens laagdrempelig na ontslag
deze begeleiding voort te zetten.”

Hoeveel patronen moet je innemen om schade te krijgen?
“Eerder werd aangenomen dat schade
pas optrad bij enorme hoeveelheden
(structureel honderden ballonnen per
keer), maar tegenwoordig weten we
dat ook minder structureel gebruik
van grote hoeveelheden of langdurig
tientallen ballonnen genoeg kan zijn
om klachten te krijgen.”
Is hier niets van bekend bij de
verkopers of gebruikers?
“Verkopers zijn wel op de hoogte
van dit probleem, maar zij ‘lossen’
dit probleem op door vitamine B12
supplementen te leveren bij een lachgas bestelling. Dat vind ik ontzettend
schrijnend, want gebruikers denken
dan dat het gevaar geweken is terwijl
dit zeker niet zo is. Andere gebruikers
zeggen: ‘Maar als het zo schadelijk
is, waarom is het dan zo gemakkelijk
verkrijgbaar?’”
Daar wilt u wat aan veranderen?
“Ja! Ik denk dat twee aspecten hierin
van belang zijn. Enerzijds de laagdrempelige verkrijgbaarheid aanpakken. Een manier is het snel doorvoeren
van een landelijk verbod, zodat het
minder toegankelijk wordt. Hiermee
hoop ik vervolgens dat het onschuldige imago verdwijnt, men zich bewuster wordt van de gevaren en dat het
gebruik hierdoor afneemt. Tot die tijd
hebben we landelijke overleggen om
de aanpak af te stemmen op nationaal niveau, maar zijn ook vooral de
lokale initiatieven van belang om de
doelgroep te bereiken, te informeren
over de gevaren en om awareness te
creëren.”
SEPTEMBER 2021
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TEKST: MYRNA LINDERS
AIOS JEUGDGEZONDHEIDSZORG

‘Een huisdier op
de kinderafdeling is zo
van meerwaarde

JO P I E
K O N I J N

steun en toeverlaat op de kinderafdeling
De kinderafdeling van Maasziekenhuis Pantein in Beugen (Boxmeer)
heeft een bijzondere bewoner, Jopie genaamd. Jopie is het
huiskonijn van de afdeling. Hij huppelt er, meestal met pedagogisch
medewerker Berry Geurts in zijn kielzog, geregeld over de gangen.

SEPTEMBER 2021

voelen.” Een kinderarts zocht uit voor
welk (knuffelbaar) huisdier kinderen
het minst vaak allergisch zijn. Dat
bleek het konijn en de keuze viel op
een Vlaamse reus. Dit was het eerste
konijn Jopie, nog velen zouden de
jaren daarna volgen.

AFLEIDING

Het konijn heeft gedurende de jaren
een belangrijke rol gekregen in het
behandelproces. Geurts: “Als de behandeling het toelaat, gaat Jopie mee

BEELD ISTOCK

G

eurts stond zelf aan de
wieg van het idee om een
huisdier op de afdeling
te krijgen, inmiddels al
45 jaar geleden. “Vroeger moesten
kinderen vaak langer in het ziekenhuis
verblijven dan nu,”vertelt Geurts.
“Ouders mochten maar één keer per
dag op bezoek komen. De meeste
kinderen kwamen van de boerderij,
dus op een gegeven moment hebben
we gekeken naar een huisdier, zodat
de kinderen zich meer thuis zouden

naar de onderzoekskamer, radiologie
of bloedafname. Jopie zorgt voor
afleiding.” Er wordt goed gelet op de
veiligheid en hygiëne. Zo is er altijd
iemand van het personeel in de ruimte
aanwezig als Jopie rondhuppelt.
En ook aan zijn welzijn is gedacht.
Geurts: “Als Jopie in zijn binnenhok
zit, mag hij door niemand gestoord
worden. Jopie komt zelf uit zijn hok
als hij behoefte heeft aan aandacht.”
Er zijn protocollen geschreven om
de hygiëne te waarborgen en het hok
wordt regelmatig grondig schoongemaakt. Vlak vóór een operatie mag
er niet meer geknuffeld worden met
Jopie. Geurts: “Wij laten hem dan wel
rondlopen op de kamer. Als je ziet
wat een afleiding dat geeft, kinderen worden er helemaal blij van. Ze
hebben dan de focus even helemaal
ergens anders op. Sommige kinderen
herinneren zich na een operatie niks
meer van de hele voorbereiding, maar
wel het konijn.”
Geurts herinnert zich nog een meisje
van twee jaar oud dat ernstig ziek
was. Geurts: “Zij moest infusen
krijgen en dit ging zo moeizaam dat
zij hiervoor naar de verkoeverkamer
moest. Toen kwam Jopie in beeld en
vanaf dat moment was het meisje
alleen nog maar bezig met hem. Na
haar opname moest het meisje geregeld terugkomen voor onderzoeken
en bloedafname. Het meisje onderging
alles moeiteloos, als ze daarna maar
naar Jopie mocht.”

TROOST

Geurts ziet dat Jopie een steun is voor
kinderen die lang in het ziekenhuis
moeten verblijven: “Het zijn maar
hele kleine momentjes, maar voor de
kinderen hebben die zoveel waarde.
Verdrietig en pijnlijk genoeg zijn er
kinderen overleden. Bij de uitvaart
kwam er soms een fotoreportage
voorbij van het kind en dan zie je Jopie daar heel vaak op terugkomen. Zo
belangrijk is Jopie dus, als lichtpuntje
in een ziekteproces.” Geurts vervolgt:
“Er was eens een meisje hier in het
ziekenhuis overleden. Haar zusje
vroeg of Jopie bij het meisje mocht om
afscheid te nemen en de ouders van
het meisje vonden dit ook een mooi
idee, omdat Jopie heel belangrijk was
voor het meisje. Daarom hebben we
na haar dood Jopie op bed gezet en
hij ging exact hetzelfde liggen als hij
altijd lag, wang aan wang. Hij heeft er
urenlang heel stil gelegen. Het was zo
ontroerend, het leek alsof Jopie in de
gaten had wat er aan de hand was. Dit
zijn de momenten waar ik kippenvel
van krijg.”
Geurts ziet het belang van een huisdier
op de afdeling: “Een huisdier op de
kinderafdeling is zo van meerwaarde.
Je kunt hem op veel verschillende
manieren inzetten. Het is heel laagdrempelig. Voor Jopie doen ze alles.
Ze hebben daar zoveel focus op, waardoor alles wat er gebeurt wat minder
beladen wordt. Op die manier krijgen
kinderen positieve associaties met het
ziekenhuis.”
SEPTEMBER 2021
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verspreekuur

BRUINE ARM
‘Moet mijn arm niet
in een Nutella?’

‘Dokter,
ik heb last van de
proseccorups’

EVEN PRAKTISCH

Op onze kinderafdeling lag een
jongen van 17 met koorts en
koude rillingen e.c.i. In verband
met vullingsbehoefte werd einde
middag besloten tot overplaatsing
naar het WKZ in Utrecht. Toen
ik hem dat vertelde was hij not
amused: “Helemaal naar de andere
kant van het land?!” (actuele
locatie Haarlem). Toch ging hij vlot
akkoord. We overliepen nogmaals
de DD en mogelijke scenario’s voor
de komende dagen. Ik wenste hem
veel beterschap. Bij de deur riep
hij me terug, iets paniek in zijn
ogen: “Dokter, nog één belangrijke
vraag. Gebruik ik hier dan nog het
avondeten of wordt dat in
het WKZ?”.

Geniale wratten, hardnekkige slaapacne of een pijnlijk Kanaaltunnel syndroom.
Patiënten zeggen bedoeld of onbedoeld soms de meest grappige dingen.
De Jonge Specialist verzamelde een aantal geestige anekdotes en tweets met
de hashtag verspreekuur.

TOUCHÉ!

Tijdens een vol spreekuur krijg ik –
zoals zo vaak – de opmerking van een
mannelijke patiënt: “Ik vind dat jullie
maar een raar beroep hebben, zeker
als vrouw.” Dat is dus geen verrassende
opmerking, maar op dit moment ligt
de patiënt met een ontkleed onderlijf
op zijn rug op de onderzoeksbank,
met zijn voeten op het bed, zijn knieën
opgetrokken en gespreid, en sta ik klaar
om met mijn vinger zijn prostaat te
onderzoeken. Ik maak een voorwaartse
beweging en zeg: “Nee hoor, ik vind mijn
werk fantastisch!” Nog voordat ik zijn
anus aanraak, trek ik mijn hand terug
en kom even overeind. Er valt een stilte.
Ik steek mijn vinger in de lucht en zeg:
“Behalve dit onderdeel dan.” De patiënt
moet hard lachen en is vervolgens super
ontspannen voor het rectaal toucher.
De prostaat voelt goed aan.
ANEKDOTE VAN EEN VROUWELIJKE ASSISTENT UROLOGIE
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‘GEWOON PLAT PROATN’
In het Twentse ziekenhuis waar ik
werk vraagt een Turkse man hoe laat
zijn niet-Nederlands sprekende vader
op de afdeling wordt opgenomen.
Het is drie uur ‘s nachts en de zoon
wil op tijd thuis zijn in verband met
de ramadan. De verpleging vraagt of
hij nog heel even wil blijven zodat hij
kan tolken voor zijn vader. De zoon
reageert: “ie mut gewoon plat
proatn teegn hem”.

NOORTJE VAN DER MEULEN,
AIOS KINDERGENEESKUNDE

SLAPPE HAP
‘Ik wil geen steunkousen
en met dit weer wil ik
al helemaal niet
gezwaffeld worden’

EN... ACTIE!
‘Waar is de filmploeg?
Ik zou een hartfilmpje
krijgen’

GRAADJE HOGER
‘Plassen wordt steeds
moeilijker. Zal vast
door mijn thermostaat
komen’

SJIRK VAN DER BURG, ANIOS CHIRURGIE

GEREDIGEERD
‘Mijn moeder is vroeger een keertje
geredigeerd op de intensive care
nadat haar hart er mee stopte in het
winkelcentrum voor de Kruidvat’

STERK SPUL
‘Ik gebruik al jaren
vaatverwijderaars’

GRIJS GEBIED
‘Afvallen is niet te doen dokter.
Ik wil wat mijn buurman had, die
kreeg een geriatrische bypass’

GIFSPUIT
‘Die vaccinatie wil ik
niet hoor dokter.
– Waarom niet?
Ik wil niet gevaccineerd
worden met Arsenica’.

UITGESLIKT
‘Ik hoef die pillen niet meer,
ze geven me toch alleen
maar placenta’s’

OP DE CAMPING
‘Dokter, ik lag echt
te kamperen
van de pijn!’
PUZZELZALF
‘Sudokucrème is goed voor
alle droge plekjes, het werkt
bij mijn dochter supergoed!’

VLEESGEWORDEN OPLOSSING
‘Lukt het om thuis nog wat rond te
lopen en de boodschappen te doen?
– Jazeker, alleen wel altijd met
de rollade’

PROTEÏNE
Telefoongesprek met een
patiënt die extra eiwitten
binnen krijgt via verrijkte voeding: “Kunt u nog een
paar van die Poetindrankjes
voorschrijven?”.

NECROLOOG
‘Mijn nieren werken
volgens mijn necroloog
nog maar voor 30%’

ECHT HEMA
‘Dokter, ik heb last van
mijn hemastring rechts’

BEELD FREEPIK

SCHOKKEND
‘Ben erg allergisch voor
antibiotica dokter, ik kreeg
eens een profylactische
shock’

INKTGENOTEN
Patiënt vertelt een hele goede
band te hebben met zijn huisarts:
“Ja wij tatoeëren mekaar”.

SPIKES
Consult van de chirurgie: “Ik zie
pacemakerspikes op de telemetrie?”
Het antwoordt luidt dat dit een goed
teken is. “Nee,” antwoordt de collega,
“want de patiënt heeft dus helemaal
geen pacemaker! Maak maar een ECG,
kijk er zo even naar. Dit dames en heren
is dus een QRS complex van een jonge
gezonde man.”

VREEMD ECZEEM
“Ik gebruik blauwe en oranje pufjes
voor mijn longeczeem.”
De patiënt is vervolgens verwezen
naar de longdermatoloog.

MET PINDASAUS?
‘Dokter is de uitslag van
mijn saté-sken al binnen?’

AAIBAAR
Wanneer de belegeider van een
mentaal geretardeerde patiënt op
de polikliniek wordt gevraagd of de
patiënt last heeft van de blaaskatheter of er wel eens aan trekt,
luidt het antwoord: “Nee hoor,
hij aait hem alleen maar af en toe”.

VERKEERDE BUIS
‘Mijn buis van extase
is verstopt!’

BAH!
Hoe gaat het met uw spierklachten?
– Patiënt: “Goed hoor, ik ben bij de
viezepeut geweest”.

Ook een grappige verspreking van
een patiënt gehoord?
Deel jouw pareltje op social media
met de hashtag: #verspreekuur

SEPTEMBER 2021
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TEKST: DANIQUE RADDER
AIOS NEUROLOGIE

OVER DE WETENSCHAP VAN HET LACHEN

Is lachen
echt het beste
medicijn?
Psycholoog Alida van Leeuwen is gespecialiseerd in de gelotologie,
ofwel de wetenschap van het lachen. Ze vertelt over de positieve
effecten van lachen op onze gezondheid en verschillende processen
in ons lichaam. Ze hoopt dat artsen vaker lachoefeningen gaan opnemen in hun gesprek met de patiënt.

L

achen zorgt voor toename van de bloedcirculatie en het zuurstofaanbod aan cellen in ons lichaam,” vertelt Van Leeuwen.
“Om te kunnen blijven lachen, moet je
dieper in- en uitademen. Dit kun je vergelijken
met je ademhaling tijdens het sporten. Wanneer
je lacht, gebruik je zes tot zeven keer meer zuurstof dan in rust, wat vergelijkbaar is met hardlopen. Dit vergroot de longcapaciteit.” Lachen
zorgt voor een toename van ventilatie en het
verwijderen van slijm uit de longen, wat luchtuitwisseling bevordert en het zuurstofniveau in
het bloed verbetert. Deze effecten van lachen
kunnen positief werken voor mensen met chronische longaandoeningen, zoals COPD en longemfyseem, en verlagen de kans op infectie en
inflammatie.1 Omdat lachen een soort aerobe
work-out is, zorgt het voor toename van de hartfrequentie en bloedflow, waarbij afname van de
bloeddruk ontstaat. Om deze reden wordt lachtherapie ook ingezet als interventie bij mensen
met hypertensie.2

Over Alida van Leeuwen
Drs. Alida van Leeuwen studeerde in 1993 in Leiden af als sociaal-,
arbeids- en organisatiepsycholoog en heeft zich nadien gespecialiseerd
in de gelotologie, ofwel ‘de wetenschap van het lachen’. Zij noemt
zichzelf daarom ‘LachPsycholoog’. Van Leeuwen is geïnteresseerd in
BEELD ISTOCK

non-verbale communicatie en begeleidt mensen om met behulp van
een lach het positieve uit het leven te halen. Haar doel is om mensen
te inspireren met haar kennis en ervaring, inclusief zorgprofessionals.
“Door simpelweg te lachen, kan de zwaarte van het ziek zijn voor
mensen worden verlicht”.

HET IMMUUNSYSTEEM

Onderzoek naar de effecten van lachen op het
immuunsysteem is in de jaren ’70 begonnen, weet
Van Leeuwen. “Uit diverse onderzoeken blijkt
dat lachen invloed heeft op ontstekingsprocessen
in het lichaam. Deze studies laten gedurende een
bepaalde tijd een humoristische film zien, waarna
er bloed en speeksel wordt afgenomen. Het meest
eenduidige bewijs laat zien dat lachen zorgt voor
een toename van activiteit van natural killer
cellen. Minder duidelijk is of lachen ook leidt tot
afname van stresshormonen, zoals cortisol, of
het vrijlaten van immuunversterkers zoals betaendorphine.3 Onderzoek in speeksel heeft laten
zien dat lachen kan leiden tot toename van
immunoglobuline A.
Een combinatie van deze effecten zou kunnen
leiden tot een sterker immuunsysteem. Bennett
et al. concluderen dat met name een toegenomen
activiteit van natural killer cellen is geassocieerd
met verbeterde ziekteweerstand en afgenomen
morbiditeit bij mensen met kanker en HIV, waardoor lachen een effectieve vorm van cognitieve
gedragstherapie kan zijn.4

DEPRESSIEVE KLACHTEN

“Lachen werkt goed bij lichte depressieve klachten en wanneer mensen nog geen antidepressiva
slikken,” gaat Van Leeuwen verder. “Tijdens
het gebruik van medicatie zijn lachoefeningen
minder effectief, omdat mensen minder goed bij
hun emoties kunnen komen. Het mooiste zou
dus zijn dat lachoefeningen preventief worden
ingezet, bijvoorbeeld door de huisarts. Wanneer
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mensen zich presenteren met lichte
depressieve klachten, dan zou de
huisarts ze kunnen verwijzen naar een
lachcoach of lachclub.” In 2019 is een
meta-analyse verricht naar het effect
van lachtherapie op symptomen van
depressie en angst bij volwassenen. In
totaal werden 10 studies met 814 deelnemers geïncludeerd. De meta-analyse
laat zien dat interventies met lachen en
humor effectief zijn in het verbeteren
van depressie en angst. Lachen en het
hebben van een positieve instelling
stimuleren de productie van neurotransmitters, met name dopamine en
serotonine.5

Kijk voor meer info op
• LachPsycholoog.nl
• nederlandlacht.nl

STRESS/BURN-OUT

Door lachoefeningen te doen, worden
endorfines aangemaakt, waardoor
mensen zich beter voelen. “Dit gebeurt
al bij een ‘neplach’ door simpelweg je
mondhoeken omhoog te doen.” Een
tip die Alida geeft, is het stellen van de
vraag ‘wat zou u kunnen helpen om
meer te lachen?’. “Dit legt de nadruk
op beter worden en je beter voelen.
Het doel is om negatieve gedachten los
te laten en positieve gedachten te ondersteunen met een lach. Lachen zorgt
ervoor dat je dingen kunt loslaten en
niet overal de zwaarte van inziet. Je
kunt veel dingen niet weglachen, maar
er wel makkelijker mee omgaan.”
Er zijn verschillende studies die een
positief effect laten zien van lachtherapie op stress in uiteenlopende groepen
mensen, onder andere bij studenten6,
in de werkomgeving7 en bij patiënten
met kanker.8 “Bij lachen schud je je
zelf letterlijk los,” vertelt Van Leeuwen,
“met name bij de slappe lach gebruik
je veel spieren, je krijgt kaak- en buikpijn en na het lachen voel je je meer
ontspannen.”

Interventies met lachen en humor
zijn effectief in het verbeteren
van depressie en angst
stoelgang bevordert.” Tot slot zijn de
effecten van lachen op slaap onderzocht. Verschillende onderzoeken in
zowel studenten als ouderen hebben
laten zien dat lachyoga en lachtherapie
een positief effect hebben op de slaapkwaliteit en tekenen van slaapstoornissen.6,9
Van Leeuwen hoopt dat met kennis
over de gunstige effecten van lachen,
ook artsen lachoefeningen vaker

1

2

3

4

OVERIGE EFFECTEN

Volgens Van Leeuwen zijn er nog
vele andere effecten van lachen op
lichamelijke functies. “Tijdens lachen
ontspan je je blaasspieren, waardoor
je soms letterlijk ‘in je broek plast’. Dit
kan tijdens lachtherapie een probleem
zijn bij zwangere vrouwen of senioren. Daarnaast beweegt bij lachen
je middenrif op en neer, waardoor je
darmen worden ‘gemasseerd’, wat je
SEPTEMBER 2021

5

6

7

8

9

zullen meenemen in hun gesprek met
de patiënt. “Lachoefeningen hebben
positieve effecten bij veel verschillende
patiëntengroepen, onder andere in
de ouderenzorg, revalidatiecentra,
bij patiënten met astma, kanker en
dementie. Het is simpel, iedereen kan
het doen, het kost weinig geld en tijd,
maar kan wel veel opleveren.” Het
uiteindelijke doel is om de gezondheid
van mensen te verbeteren en medicatiegebruik te verminderen.

Memarian, A, Sanatkaran, A, Bahari, S.M. The effect of laughter yoga exercises on anxiety and sleep quality
in patients suffering from Parkinson's disease. Biomedical Research and Therapy. 2017;4(7):1463-1479.
Punitha Josephine S, Jemmi Priya J. Effectiveness of laughter therapy on blood pressure among patients
with hypertension. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2017;10(9):246.
L.S. Berk, S.A. Tan, W.F. Fry, B.J. Napier, J.W. Lee, R.W. Hubbard, J.E. Lewis, W.C. Eby. Neuroendocrine and
stress hormone changes during mirthful laughter. Am J Med Sci. 1989;298(6):390-6.
Mary P Bennett, Janice M Zeller, Lisa Rosenberg, Judith McCann. The effect of mirthful laughter on stress
and natural killer cell activity. Altern Ther Health Med. 2003;9(2):38-45.
Jinping Zhao, Huiru Yin, Guangwei Zhang, Guichen Li, Binghan Shang, Chunyan Wang, Li Chen. A meta-analysis of randomized controlled trials of laughter and humour interventions on depression, anxiety and
sleep quality in adults. J Adv Nurs. 2019;75(11):2435-2448.
Mohsen Yazdani, Mojtaba Esmaeilzadeh, Saeid Pahlavanzadeh, and Firouz Khaledi. The effect of laughter
Yoga on general health among nursing students. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014;19(1): 36–40.
Heidi Beckman, Nathan Regier, Judy Young. Effect of workplace laughter groups on personal efficacy beliefs.
J Prim Prev. 2007;28(2):167-82.
Toshitaka Morishima, Isao Miyashiro, Norimitsu Inoue, Mitsuko Kitasaka, Takashi Akazawa, Akemi
Higeno, Atsushi Idota, Akira Sato, Tetsuya Ohira, Masato Sakon, Nariaki Matsuura. Effects of laughter
therapy on quality of life in patients with cancer: An open-label, randomized controlled trial. PLoS One.
2019;14(6):e0219065.
Hae-Jin Ko, Chang-Ho Youn. Effects of laughter therapy on depression, cognition and sleep among the community-dwelling elderly. Geriatr Gerontol Int. 2011;11(3):267-74.

Hallo
A(n)ios
Vertel jij je
patiënt over
de voordelen
en nadelen
van elke
behandeling?

Beslis samen met je patiënt
welke zorg het beste past.
Ga voor meer tips naar
www.begineengoedgesprek.nl
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DJS CONGRES 2021
professie met passie

Als a(n)ios wil je je ontwikkelen tot een goede dokter. Hoe onderscheid je
je in de huidige arbeidsmarkt? Hoe houd je alle ballen in de lucht? Hoe ga je om
met weerstand in je ziekenhuis? Wat moet je regelen in je eerste contract?
Tijdens het DJS Congres, het enige discipline-overstijgende congres voor
aios, anios en arts-onderzoekers, kun je live online workshops over dit soort
onderwerpen volgen. Het enige wat jij hoeft te doen, is inloggen op onze
livestream om je vervolgens de rest van de ochtend te laten inspireren!

Mis het niet!

PROGRAMMA
• Drie workshops naar keuze uit een aanbod van bijna 20 workshops
•U
 itreiking Opleidingsprijs. Jij bepaalt samen met de andere deelnemers
wie de beste Opleider van Nederland wordt. Kijk voor meer informatie
op www.dejongespecialist.nl
KOSTEN
Als je lid bent (of wordt) van De Jonge Specialist betaal je 30 euro,
niet-leden betalen 65 euro.

WANNEER?
Vrijdag 1–10–2021
09:30 – 13:00 uur
HOE?
Online via onze
livestream

MEER WETEN EN AANMELDEN?
https://djscongres.yellenge.nl
Het congres wordt georganiseerd door
De Jonge Specialist, de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en VvAA

anios aan het woord

vrijdag 1 oktober

DIVERSITEIT WÉRKT

I

n het woordenboek wordt het woord ‘diversiteit’
onder andere uitgelegd als ‘variatie’. Maar
wanneer je met een hele grote groep mensen
precies dezelfde zesjarige studie doet, tijdens
deze studie massaal eenzelfde backpackreis
maakt, dezelfde colleges en feestjes afgaat, en nu
allemaal in hetzelfde witte pak naar je werk gaat,
lijkt diversiteit of variatie ver te zoeken.
Kun je het ons kwalijk nemen? Immers zijn we
ook allen een beetje kuddedieren, die braaf over
de brug van bijvoorbeeld een promotietraject
of opleiding stappen als onze collega’s dat ook
doen. En toch wordt deze ‘eenheidsworst’ op
zeker moment plots gepusht om ‘uniek’ te zijn.
Functieomschrijvingen en sollicitatiegesprekken
voor opleidingsplekken leggen de lat namelijk
hoog: steekt jouw kop niet boven het maaiveld
uit? Dikke kans dat je niet gezien wordt. Het
gevolg is dat er massaal wordt geschroefd en
gesleuteld om te voldoen aan dat ‘uniek zijn’, met
als resultaat dat dat maaiveld wederom (vaak)
dezelfde kant op groeit, in plaats van dat iemand
zelf een andere richting durft uit te gaan.
Maar of het nu gaat om een sollicitatie voor een
opleidingsplek, samenwerking tussen collega’s
op de werkvloer of in een vakgroep; hebben we
er niet juist baat bij dat er meer gekeken wordt
naar de authenticiteit van de persoon? Anders zit
je continu met een groep collega’s die dezelfde
‘unieke’ kwaliteiten hebben.
In plaats van te focussen op wat iemand beter
maakt dan een ander: focus op wat iemand ‘eigen’
maakt. Juist een groep collega’s waarin een
ieder zijn of haar eigen karaktereigenschappen
goed naar voren kan brengen, en waarin die
eigenschappen elkaar in balans houden, is een
sterk team.

‘Je krijgt al vroeg te horen dat je
het beste kunt kiezen voor het vak
waarvan het ‘type mensen’
het beste bij je past’

Bovenstaande blijkt makkelijker gezegd
dan gedaan, zeker als het om de persoonlijke
zoektocht naar je authenticiteit gaat. Want zoals
in de eerste zinnen al genoemd: je hebt je zes
jaar ondergedompeld in die kudde. Wat maakt
nu precies dat jij ‘varieert’ van een ander? Ga die
puzzel maar eens op je dooie gemak oplossen
wanneer je bijvoorbeeld bij sollicitatiegesprekken
druk voelt in een bepaalde ‘mal’ te moeten
passen. Immers, je krijgt al vroeg te horen dat je
het beste kunt kiezen voor het vak waarvan het
‘type mensen’ het beste bij je past.
Tuurlijk kan het zijn dat je naadloos aansluit, maar
het kan ook zijn dat je je best een beetje gepusht
voelt. Ben je te verschillend? Dan val je buiten het
hokje. Echter: kan het niet zo zijn dat jij ook best bij
een bepaald vak past, maar dan wel op jouw eigen
manier? Dat de mal of het hokje misschien iets
groter gemaakt moet worden om ruimte te maken
voor bijzondere of andere eigenschappen die er
eerst nog niet waren - maar een mooie aanvulling
zouden kunnen zijn, en (bonuspunten!) óók: zorgen
voor meer variatie in een groep?
Meer diversiteit op de werkvloer zal niet van het
ene op het andere moment gaan, veranderingen
zijn immers altijd lastig, maar het is de moeite van
het proberen waard. En als een bepaald hokje dan
toch te klein blijkt voor jou om in te passen, ga dan
voor je eigen (werk)geluk!

Ben je of ken je een anios die (anoniem) die in deze rubriek het woord wil krijgen?
Mail ons dan: info@dejongespecialist.nl
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onontdekte anaerobe bacterie die de potentieel dodelijke neurotoxines produceerde. Hij doopte deze:
Bacillus Botulinus (welke later de naam Clostridium
Botulinum kreeg). Toen het in de jaren twintig van
de vorige eeuw lukte Botuline toxine A te isoleren,
zou het nog bijna 70 jaar duren voor de goedkeuring kwam voor de eerste medische toepassing als
behandeling tegen strabismus. Sinds 2002 is het
gebruik van Botulinetoxine A ook goedgekeurd
voor cosmetische doeleinden. Dit betreft met name
de behandeling van rimpels in het gelaat. Door in de
betreffende spieren enkele injecties te plaatsen kan
de spier zich niet of nauwelijks meer aanspannen
met als doel de rimpel te laten verdwijnen of te verzachten. Het effect van botox is tijdelijk, na enkele
maanden effent het geleidelijk uit.

Mag het een

F R O N SJ E
meer ijn?
z

FACIAL FEEDBACK HYPOTHESE

Welke effect heeft het met botox lamleggen van je gelaatsspieren
op je gezichtsuitdrukking en emoties? Word je echt vrolijker als je
frons verdwijnt of word je juist matter wanneer je je emoties minder
kunt laten spreken op je gelaat?

SEPTEMBER 2021

blokkade van de signaaloverdracht van zenuw naar
spier. Wanneer ook de ademhalingsspieren worden
aangedaan, heeft dit vaak een dodelijke afloop.
Met name watervogels en vissen hebben hier mee
te kampen, maar ook mensen kunnen de ziekte
oplopen.

WORSTENGIF

Botulisme komt van het woord botulus, dat worst
betekent. De Duitser Justinus Kerner publiceerde
in 1822 het eerste onderzoek waarin hij 155 casus
beschreef van mensen die stierven na het eten van
besmette worst. Hij vond een relatie met neurotoxines in het door hem genoemde ‘worstengif’.
Ruim 80 jaar later ontdekte microbioloog Emile
Pierre Marie van Emergen in histologische preparaten van de milt van begrafenismuzikanten die waren
overleden na het eten van gerookte ham, een nog

BEELD ISTOCK

B

otox is in de medische wereld een veelzijdig toegepast product: urologen geven het
intravesicaal voor overactieve blaasklachten, binnen de neurologie is het een remedie tegen spasmen en de dermatoloog behandelt er
hyperhidrosis mee. Nog veel bekender is botox in
de cosmetische sector. Wat botox in je gezicht laten
spuiten is tegenwoordig net zo gangbaar als naar
de pedicure gaan. Met 400.000 behandelingen per
jaar en een jaarlijkse stijging van meer dan 10%
onder jonge vrouwen is botox booming business.
Botox is een merknaam van de firma Allergan
en bevat de werkzame stof Botulinetoxine A, een
neurotoxine verkregen vanuit de Clostridium
Botulinum bacterie. Deze botulinetoxines kunnen,
bijvoorbeeld via geïnfecteerd voedsel, botulisme
veroorzaken: een ziektebeeld gekenmerkt door
spierverlammingsverschijnselen veroorzaakt door

Dat je met het behandelen van je ‘fronsrimpel’
minder boos kijkt, klinkt logisch. Maar onderzoek
toont aan dat wanneer je deze negatieve emoties
niet meer kunt weergeven op je gezicht, je ze ook
daadwerkelijk minder voelt. In experimenten met
vrouwen die een botoxbehandeling hadden gehad
van de spieren rond en tussen de wenkbrauwen (het
fronsgebied) scoorden zij lager op sombere, angstige
en boze emoties dan een controle groep die cosmetische ingrepen had gehad die de gezichtsmimiek
niet beïnvloeden. Ook lijken deze vrouwen langer te
doen over het lezen van passages over een sombere
gebeurtenis en scoren ze slechter op het herkennen
van afbeeldingen met boze en sombere emoties. Dit
suggereert dat wanneer je gezichtsspieren bepaalde
emoties niet meer kunnen weergeven, je hersenen
ook meer moeite hebben met het registreren van
deze emoties.
Dit heeft vermoedelijk te maken met de facial
feedback hypothese, die stelt dat expressief gedrag
emoties kan activeren of reguleren. Een hypothese
die al zo oud is als Charles Darwin en inmiddels met
talrijke experimenten gestaafd lijkt. Simpel gezegd
is onze gezichtsuitdrukking dus niet alleen een
uiting van hoe we ons voelen (ik ben negatief, dus ik
frons), maar werkt het ook andersom (ik frons, dus
ik word negatief). Het effect is in de praktijk niet zó
groot of zwart wit, maar je gezichtsspieren beïnvloeden wel degelijk je emoties en spelen een belangrijke
rol in de communicatie.
Dit kan vervolgens ook een andere cascade in
werking zetten: wie minder boos de wereld in
kijkt, krijgt ook minder boze gezichten terug, wat
vervolgens ook weer leidt tot positievere gevoelens
bij jezelf.

Mensen die de kraaienpootjes
rond hun ogen lieten behandelen,
hadden minder plezier bij
het zien van grappige filmpjes

NIET COSMETISCHE EFFECTEN

Los van bovenstaande hypothese is het niet vreemd
dat mensen die kiezen voor een botoxbehandeling
naderhand aangeven minder negatieve emoties
te voelen, wanneer ze geholpen zijn aan een voor
hen problematisch cosmetisch probleem. Er wordt
echter ook een vergelijkbaar effect gezien bij
mensen voor wie dit cosmetische effect niet speelt.
In een kleine studie bij patiënten met therapieresistente depressie die een botoxbehandeling van
de voorhoofdsspieren kregen, werd er zes weken na
de behandeling een verbetering van 50% op hun
stemming waargenomen (waar de controlegroep
die een NaCl oplossing kreeg toegediend slechts
een verbetering van 10% liet zien). Zelfs patiënten
die na de ingreep niet tevreden waren over hun
uiterlijk, toonden een verbetering in stemming. Let
op, voordat je nu meteen het overgebleven restje
botox van de poli meebietst om je eigen gezicht
onder handen te nemen. Ook positieve emoties
kunnen door botox worden beïnvloed. Mensen die
de kraaienpootjes rond hun ogen lieten behandelen, hadden bijvoorbeeld minder plezier bij het zien
van grappige filmpjes. Wanneer je niet meer met je
ogen kunt meelachen, lever je dus in op humor!
Sterker nog, een botoxbehandeling van het gelaat
betreft meestal ook de spieren die betrokken zijn
bij bepaalde gezichtsuitdrukkingen die we aannemen tijdens de seks. Met name net voor en tijdens
een orgasme vouwt je gezicht zich kennelijk in een
bepaalde frons. Vrouwen die meededen aan een
proef na een botoxbehandeling gaven aan meer
moeite te hebben met het bereiken van een orgasme
en dat ze hun orgasme als minder intens ervaarden.
Al met al kunnen we dus concluderen dat botox
zichtbare sporen uitwist maar ook onzichtbare
sporen kan achterlaten.

• M.B. Lewis et al, The interactions between botulinum-toxin-based facial treatments and embodied
emotions, Scientific Reports, 2018
• Murad Alam et al, Botulinum toxin and the facial
feedback hypothesis: Can looking better make
you feel happier?Journal of American Academy of
Dermatology, 2008
• M.A. Wollmer e.a., Facing depression with botulinum
toxin. A randomized controlled trial, Journal of
Psychiatric Research, 2012
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LACHTRAINER SASKIA VAN VELZEN
OVER DE KRACHT VAN LACHEN

‘Mensen krijgen de opdracht om
verschillende soorten lachjes na te doen,
bijvoorbeeld een heksenlach of
de lach van de kerstman’

De lach: snelweg
naar verbinding

oma die in het verpleeghuis woont:
“Mijn oma was gek op die paar verzorgers waar ze goed mee kon lachen,
dat was voor haar het belangrijkste.
Het wordt onderschat hoe belangrijk
lachen is.”

Volgens lachtrainer Saskia van Velzen is lachen gezond en helpt het
daarnaast de verbinding te leggen tussen mensen: “Het belang van
lachen wordt nog te weinig gezien.”
het altijd inzetten. Lachtrainer zijn is
het mooiste beroep ooit, om mensen
dit te laten ervaren is fantastisch.”

POSITIEVE EFFECTEN

Volgens Van Velzen draait het om de
inzet van de lach als instrument: “Als
je lacht, word je blij. Als je lacht en
je lacht goed, dan maakt je lichaam
endorfine aan. Met lachtherapie of een
lachworkshop helpen we mensen te
lachen zonder reden. We doen niet aan
humor. We lachen in een workshop
dus niet om grappen, maar we lachen
om het lachen zelf. We beoefenen als
het ware de lach. Lachen zelf is een
beweging en een geluid. Dat kun je
altijd doen, je hoeft niet te wachten op

‘Kinderen lachen zo'n 300 keer per dag,
volwassenen slechts vijftien’
SEPTEMBER 2021

humor of iemand die een grap vertelt.
Iedereen kan het. En hoe gek het ook
is, het werkt.”
Van Velzen refereert aan dr. Madan
Kataria, die in 1995 al de positieve
effecten van de lach onderzocht: “Het
cortisol gaat omlaag. Je neemt meer
zuurstof op en voert meer afvalstoffen af. Het lichaam kan het verschil
niet onderscheiden tussen echt of nep
lachen. Als je dus een paar minuten
goed doorlacht gaat je lichaam al
endorfine aanmaken. Het is ook heel
goed voor je emotionele huishouding.
Het blijkt dat als je lacht, je veel
moeilijker negatieve gedachten kunt
vasthouden.”
Het devies van Van Velzen: lach met
elkaar, dat is wat het leven zinvol
maakt. Van Velzen: “Je herinnert je
meestal de mensen met wie je gelachen
hebt. De lach is de snelweg naar verbinding.” Als voorbeeld noemt ze haar

BEELD ISTOCK

S

askia van Velzen is al een aantal jaren lachtrainer; zij geeft
workshops en teambuilding in
lachen. Volgens haar lachen kinderen zo’n 300 keer per dag, terwijl
volwassenen gemiddeld nog maar 15
keer per dag lachen en dat vindt zij
jammer. De lachdocent wil mensen
het lachen weer laten ervaren: “Het
doel is om de verbinding tot stand
te brengen. We lachen met elkaar,
waardoor die verbinding heel snel tot
stand komt.” Jaren geleden las Van
Velzen een artikel in de krant over
hoe zinvol lachen is. Zij was meteen
geïnteresseerd: “Het greep me omdat
het supereenvoudig is, iedereen kan
het. Je hebt je lach altijd bij je, je kunt

AANSTEKELIJK

“Een workshop begint meestal met
een gek spelletje om elkaar beter te leren kennen en het ijs te breken. Hierna
doen we wat opwarmingsoefeningen,
want je hebt je lichaam echt wel nodig
tijdens het lachen. Als je een heel uur
met elkaar hebt gelachen voelt het alsof je heel intensief bezig bent geweest.
Na het opwarmen komen een paar
uitgebreidere oefeningen.” Mensen
krijgen de opdracht om verschillende
soorten lachjes na te doen, bijvoorbeeld een heksenlach of de lach van
een kerstman. Na een tijdje komt de
groep volgens Van Velzen wat losser:
“Het is zo aanstekelijk; als iemand
lacht, lach je bijna automatisch mee.
Het grappige is dat wanneer je een
workshop hebt waar het hele bedrijf
aan mee doet alle lagen van het bedrijf
vervagen, er is geen onderscheid meer
tussen rangen en standen.”
Soms gebeurt het weleens tijdens
een workshop dat iemand niet goed
meekomt met de groep. Van Velzen:
“Meestal gaan die halverwege toch
wel een keer om. Maar soms is er bij
iemand thuis iets aan de hand waar-

door er echt even niet te lachen valt.
Dat kan, dan is het ook handig om het
even niet te doen, dat is begrijpelijk.
Maar ik heb ook mensen gehad in
mijn groep die na afloop zeiden dat ze
al zo lang niet meer gelachen hadden.
Dat zijn mensen die dan bijvoorbeeld
een zware periode hebben doorgemaakt of depressief zijn geweest.
De workshop heeft hen dan goed
gedaan.”

BLIJVEN LACHEN

Herhalen is belangrijk, maar daarbij
is niet altijd de hulp van een trainer
nodig. “Ik merk dat alleen al de
eyeopener dat lachen zonder reden dit

‘Met lachtherapie
helpen we mensen te
lachen zonder reden.
We doen niet aan humor’

SASKIA VAN VELZEN
LACHTRAINER

soort effecten heeft veel met mensen doet. Sommige mensen staan al
meteen met een andere houding in de
maatschappij. Mensen kunnen het in
principe zelf, ze moeten alleen op het
idee gebracht worden,” legt Van Velzen uit. Zij is weleens teruggevraagd
bij een groep, al had ze het in eerste
instantie nog niet door: “Ik herkende
op een gegeven moment de omgeving
waar ik de workshop gaf en een aantal
mensen. Toen bleek dat ik daar vier
jaar eerder ook al eens was geweest.
Het was blijkbaar blijven hangen en
inmiddels was het team voor de helft
vervangen, dus wilden ze het weer een
keer met zijn allen oppakken.”
Wordt de lachtrainer door het geven
van workshops zelf dan nooit moe
van het lachen? Van Velzen: “Nou,
bijvoorbeeld afgelopen weekend heb
ik het hele weekend trainingen gegeven, ik heb toen zo intensief gelachen
met deze groep dat ik het voel aan
mijn stem. Dan is het zondagmiddag
wel even goed, dan neem ik even rust.
We eindigen zo’n weekend dan ook
vaak met een lachmeditatie, waarin
ook een stilte zit. Dat is dan heerlijk.”
Van Velzen doet dit werk parttime.
“We kunnen wel tot vijf workshops in
de week verzorgen. Drie workshops
op een dag is niet handig, dat is echt
te veel, dan gaat je stem er toch wel
aan. Je moet het natuurlijk wel goed
kunnen voordoen.”
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Groen
1

Groener

Groenst

A: 0 punten, B: 2 punten, C: 4 punten

Wist je dat de lidocaïne of andere medicijnresten die je door de gootsteen spoelt, op deze
manier in het oppervlaktewater terecht kunnen komen? De restanten van geneesmiddelen gevonden in
het oppervlaktewater kunnen schadelijke effecten hebben op organismen in het watermilieu. De kwaliteit van het
drinkwater is nog niet in geding maar kan in de toekomst wel onder druk komen te staan. (BRON: RIVM)

2

A: 2 punten, B: 4 punten, C: 0 punten
Wist je dat de reisbewegingen van het personeel en patiënten het één na grootste aandeel hebben in de totale
CO2-voetafdruk van de zorg? Wanneer 5% van de zorgmedewerkers de auto laat staan levert dit jaarlijks 60-70
kiloton CO2-reductie op (BRON: GUPTASTRATEGISTS) . Ter vergelijking: door 8 keer heen en weer te vliegen van
Amsterdam naar Londen stoot je 1 ton CO2 uit, dus deze besparing staat gelijk aan 8000 keer heen en weer
vliegen met 60 tot 70 collega’s. (BRON: ATRIENSIS)

3

A: 4 punten, B: 0 punten, C: 2 punten
Wist je dat we per persoon gemiddeld 1350 A4-tjes per jaar afdrukken? Dat is 6,7 kilo papier! Van die printjes
belandt 1 op de 3 binnen een week in de papierbak. Als je deze printjes achter elkaar legt, zijn ze na een jaar
samen hoger dan de Utrechtse Dom! (BRON: MILIEU CENTRAAL) . Minder printen zorgt er natuurlijk voor dat
er minder bomen gekapt hoeven te worden, maar ook dat er minder water gebruikt hoeft te worden in het
productieproces.

4

A: 0 punten, B: 4 punten, C: 2 punten
Wist je dat je jouw milieu-impact tot tweederde kan verminderen door de helft van de week te kiezen voor een
vegetarische maaltijd? Dit komt onder andere omdat voor de productie van vlees veel veevoer nodig is. Hiervoor is
water, land en energie nodig. Landbouwgrond direct gebruiken voor plantaardig voedsel is veel efficiënter. Zo is er
gemiddeld 5 kilo veevoer nodig om 1 kilo vlees te produceren. (BRON: MILIEU CENTRAAL)

5

Handreiking
Wil jij duurzamer
dokteren maar
weet je niet hoe?
Om invulling te
geven aan onze rol
als a(n)ios bij het
verduurzamen van
de zorg, hebben
wij als Groene
Werkgroep een
overzichtelijke
en praktische
handreiking
geschreven om
jullie te inspireren,
informeren en
motiveren om
groener te werken!
In de handreiking
De Jonge Specialist:
groen, groener,
groenst vind je
talloze concrete
tips om als zorgprofessionals van
de toekomst samen
zoveel mogelijk
impact te maken!
Je vindt de groene
handreiking vanaf
1 oktober op
dejongespecialist.nl.

A: 0 punten, B: 2 punten, C: 4 punten

uitslag

Wist je dat je als aios gemiddeld 1040 koppen koffie of thee op je werk drinkt per jaar? Door te kiezen waaruit
je drinkt, kun je veel verschil maken! Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat als je een mok een jaar lang
gebruikt, dit beter voor het milieu is dat wegwerpbekertjes. Plastic of kartonnen bekertjes die gerecycled worden
verschillen weinig van elkaar, als ze maar niet bij het rest afval terecht komen. Met het gebruik van een mok kun
je dus een hoop wegwerpbekertjes besparen. Om de mok zo milieuvriendelijk mogelijk te gebruiken, spoel je hem
tussen je koffiekoppen door om met koud water, en zet je hem af en toe in een volle energiezuinige afwasmachine.
Tip: zoek thuis nog een leuke mok, of breng een bezoek aan de kringloopwinkel. Wellicht kun je meteen een aantal
ludieke tweedehands mokken voor je collega’s scoren. (BRON: MILIEU CENTRAAL)

0-7 punten
Je bent nog niet heel bewust bezig met duurzaamheid. Gelukkig ben je wel geïnteresseerd in het onderwerp! Lees
daarom onze handreiking en laat je inspireren! Wij geven je daarin concrete tips hoe je met kleine dingen al een
verschil kan maken. Kijk ook eens op onze socials hoe jij je eerste duurzame stappen kunt zetten.

8-13 punten
Je bent al goed op weg! Tijd om jouw duurzame ambities naar een hoger level te tillen! In onze handreiking lees je
hoe jij nog meer impact kan maken. Door bijvoorbeeld op de afdeling te kijken welke processen duurzamer kunnen.

14-20 punten
Je bent uitstekend bezig! Jij bent klaar voor het grotere werk. In onze handreiking vind je inspirerende voorbeelden
en suggesties hoe jij op grote schaal impact zou kunnen maken, bijvoorbeeld door het opzetten van een green team of
het opstarten van een eigen duurzaamheidsproject. Krijg jij jouw ziekenhuis het groenst?!

De groene handreiking is vanaf 1 oktober te downloaden via dejongespecialist.nl
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Aios en proeftijd
Een aios meldt zich bij het Kennis- en dienstverleningscentrum met een
vraag over een proeftijdbeding in zijn arbeidsovereenkomst. Hij vraagt
of na zijn opleidingsperiode in het UMC, met een vervolg in een perifeer
ziekenhuis, wederom een proeftijd afgesloten mag worden. Mr. D. Jongsma
legt uit wat de rechten en verplichtingen zijn.

B

ij de start van de opleiding wordt door
de aios een leer-arbeidsovereenkomst
afgesloten. Hierin is bij de start van de
arbeidsovereenkomst veelal een proeftijd opgenomen. Dit proeftijdbeding is echter niet
verplicht. De proeftijd is een soort kennismakingsperiode waarin de werkgever en/of de
opleider, maar ook de werknemer, kunnen zien
of de samenwerking bevalt. Als aios kun je in
deze periode dus ook kijken of de opleidingsplek
je bevalt. Tijdens de proeftijd mogen werkgever
en werknemer allebei de arbeidsovereenkomst
opzeggen zonder opzegtermijn en zonder
ingewikkelde procedures te moeten volgen.

PROEFTIJD

De proeftijd moet voor beide partijen gelijk
zijn. Gebeurt dit niet, dan is het proeftijd beding
‘nietig’ en dus ongeldig. Een proeftijd is verder
alleen geldig als deze schriftelijk is afgesproken,
zodat terug is te vinden wat de duur is en wanneer
deze voorbij is. Een aios komt met de opleider
een individueel opleidingsschema overeen
waarin is opgenomen waar de opleiding wordt
genoten. Veelal bestaat dit uit een schema met
een periode in een UMC en een periode in een
perifeer ziekenhuis. Dit schema is vastgelegd bij de
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten.
In een dergelijk schema is er sprake van één
hoofdopleider, die uiteindelijk ook het C-formulier
ondertekent als de opleiding is afgerond.

OPVOLGEND WERKGEVERSCHAP

Volgens de wet mag geen proeftijd worden
afgesproken als er sprake is van ‘opvolgend
werkgeverschap’ of een ‘opvolgende arbeidsovereenkomst’. Een opvolgende arbeidsovereenkomst ontstaat wanneer je na het einde

BEELD FREEPIK

hoe groen
is jouw
doktershart?

DE JONGE SPECIALIST

DJS Medlpunt

28 / TESTUITSLAG

van je contract een nieuw contract aangaat met
dezelfde werkgever en je min of meer dezelfde
functie krijgt. Er is sprake van een vergelijkbare
functie als er geen andere of nieuwe vaardigheden
of verantwoordelijkheden bij de functie komen
kijken.
Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als
je voor (ongeveer) dezelfde functie een contract
aangaat met een nieuwe werkgever die ten aanzien
van de te verrichten werkzaamheden geacht moet
worden de opvolger van de vorige werkgever te
zijn. De opvolgend werkgever heeft al inzicht in
het functioneren van de aios. Immers is er vanuit
de opleider vaak sprake van een overdracht naar
de volgende opleider. Aangezien er sprake is van
eenzelfde functie die binnen een met de opleider
vastgesteld opleidingsschema wordt uitgevoerd is
er sprake van opvolgend werkgeverschap en mag
de nieuwe werkgever geen nieuwe proeftijd met de
aios afspreken.

DJS Meldpunt
Wanneer je lid bent van De Jonge Specialist ben je automatisch ook lid van de LAD. Als a(n)ios heb je dan recht
op juridische bijstand bij arbeidsconflicten, opleidingsgeschillen, maar ook bij (tucht)klachten. Advies en bijstand
bij (tucht)klachten wordt verzorgd vanuit de VvAA, waarmee de LAD een overeenkomst heeft gesloten ten behoeve
van haar leden. Gebruik het DJS meldpunten wanneer we jou hiermee kunnen helpen!
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PREGNANCY BRAIN

FARDOU HEIDA
BESTUURSLID DJS,
AIOS GYNAECOLOGIE

E

startend
specialistmoet
moet je
je nu
over
later.
Stichting
AlsAls
startend
specialist
nual
alnadenken
nadenken
over
later.
Stichting
Pensioenfonds
MedischSpecialisten
Specialisten (SPMS)
helpt
je daarbij.
SPMS
is is
Pensioenfonds
Medisch
(SPMS)
helpt
je daarbij.
SPMS
beroepspensioenfondsvoor
voor de
gevestigd
medisch
specialist.
hethet
beroepspensioenfonds
dezelfstandig
zelfstandig
gevestigd
medisch
specialist.
Dat betekent dat onze pensioenregeling specifiek is afgestemd op de
Dat betekent dat onze pensioenregeling specifiek is afgestemd op de
wensen van medisch specialisten.
wensen van medisch specialisten.
Als deelnemer van SPMS draag je premie af. Hier krijg je veel voor terug:

Als deelnemer van SPMS draag je premie af. Hier krijg je veel voor terug:
Nabestaandenpensioen voor jouw eventuele
partner en kinderen alsvoor
je overlijdt
Nabestaandenpensioen
jouw eventuele

partner
en kinderen
je voor
overlijdt
Lidmaatschap
van als
BPMS
zeggenschap in de regeling

Lidmaatschap van BPMS voor
zeggenschap
in de regeling
Ouderdomspensioen
Ouderdomspensioen

Jaarlijkse verhoging van je opgebouwde
pensioen
metverhoging
tenminste 3%
Jaarlijkse
van je opgebouwde

pensioen
met van
tenminste
3%ankelijke
Financieel
inzicht
onze onafh
financieel planners

Financieel inzicht van onze onafhankelijke
financieel planners
Premieovername
bij arbeidsongeschiktheid
Premieovername bij arbeidsongeschiktheid

Kennismaken?
Wil je meer informatie over de pensioenregeling van SPMS? Vraag een
kennismakingsgesprek aan met één van onze financieel planners, via (030) 693 76 80 (optie 2).

Kennismaken?
Wil je meer informatie over de pensioenregeling van SPMS? Vraag een
Of ga naar spms.nl/kennismaken om een gesprek aan te vragen.
kennismakingsgesprek aan met één van onze financieel planners, via (030) 693 76 80 (optie 2).
Of ga naar spms.nl/kennismaken om een gesprek aan te vragen.

Jouw pensioen.
Ons specialisme.

Jouw pensioen.
Ons specialisme.

en ‘gouden’ ingreep voor de aios gynae‘Ik merk weinig van een vermindering
cologie is de abdominale uterusvan grijze stof en verkleining van mijn
extirpatie. We doen deze niet zo vaak
hersengebieden. Mijn vriend onderkent
meer en dat maakt het een zeer gewenste
ingreep op het OK-programma. Ik geniet van de dit gevoel, al weet ik niet hoe diplomatiek
operatie tot ik me aan het einde van de ingreep
correct dit antwoord van hem is’
– bij de controle hemostase – langzaam warm
leid ik ook aan een zwangerschapsbrein) geven
begin te voelen. Ik probeer het zorgvuldig te
twee grote veranderingen van het brein van de
negeren en mijn tenen in de vloer te drukken.
zwangere. 1: hersengebieden worden kleiner,
Helaas, de warmte kruipt op; ook krijg ik wat
en 2: de grijze stof neemt af, vergelijkbaar
last van oorsuizen. Ik zie de bui al hangen en
met de periode van adolescentie. Deze twee
stap zo snel mogelijk uit om op een kruk verder
veranderingen zorgen ervoor dat aanstaande
vagaal weg te trekken. De gynaecoloog aan
moeders zich volledig kunnen focussen op
tafel roept nog ‘beta-hcg’tje prikken?’, maar met
de zorg voor hun kwetsbare, hulpbehoevende
het weinige bloed dat in mijn hoofd circuleert
zuigeling. Het bijkomende nadeel: mogelijk
weet ik hierop niks terug te zeggen. ‘Klassiek
minder sociale empathie voor de overige
begin van de zwangere aios’ denk ik maar,
omgeving, ‘hormonale dementie’ en een
terwijl ik bleek aan mijn ranja nip.
emotionele disbalans (lees ook: uitspattingen).
De weken gaan voorbij waarbij de
Deze veranderingen kunnen tot twee jaar
zwangerschap out in the open is. Ik voel me
zichtbaar zijn in het brein.
prima afgezien van hypotensie; gelukkig weinig
Ondertussen merk ik weinig van een
hormonale disbalans. Terwijl ik bijna begin te
vermindering van grijze stof en verkleining van
denken dat de zwangerschap geen invloed
mijn hersengebieden. Mijn vriend onderkent
heeft op mijn brein, komt toch het moment
dit gevoel, al weet ik niet hoe diplomatiek
van het zwangerschapsbrein om de hoek te
correct dit antwoord van hem is. Adviezen
kijken. In de auto nog wel, na een perfecte
van zijn vrienden waren destijds niet voor
file- inparkeersessie. ‘Uh lieverd, hoe doe
niks: ‘ga nooit in discussie met een zwangere’.
ik de auto ook alweer uit?’ Starend naar de
Wel begin ik me bij 34 weken inmiddels wat
koppeling, versnellingspook en sleutel popt
minder op mijn plek te voelen. Zo moet ik
er werkelijk geen idee in mijn hoofd op, het
menig keer uitstappen op OK omdat ik bij
voelt volledig leeg aan. ‘Wat dacht je van de
operaties van meer dan een uur mezelf al
sleutel een kwartslag omdraaien?’ Toch dat
zwetend kan vergelijken met de Niagara Falls.
zwangerschapsbrein, shit! Als ik ineens een
En kom ik de trap alleen nog maar op alsof ik
black-out kan krijgen in een auto, hoe moet ik
een doorverwijzing naar de longgeneeskunde
dan mijn werk normaal kunnen doen? Gelukkig
nodig heb en kom ik thuis met harde buiken
deden dit soort situaties zich niet tijdens mijn
omdat ik geen ruimte in mijn poli had voor
werk voor.
een zwangerschapsplaspauze. Ook zoek ik de
Een zwangerschap is wel een goed moment
assistentenkamer af naar etenswaar om de
om mezelf wat extra te verdiepen in het
‘parasiet’ bij te vullen. Ik voel me absoluut
fenomeen zwangerschapsbrein, je bent aios
niet hoogzwanger, maar bovenstaande maakt
gynaecologie of je bent het niet. Dr. Google en
het nu wel heerlijk om me bij 35 weken in mijn
een klein beetje PubMed (niet te veel, tenslotte
zwangerschapsdementie bubbel te wanen.
Fardou is inmiddels bevallen van Jet, moeder en dochter maken het goed.
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Duizenden
Duizenden a(n)ios
a(n)ios gingen
gingen je
je voor
voor

Investeer
Investeer in
in jouw
jouw ontwikkeling
ontwikkeling

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

Aios Talentenklas
Aios
Talentenklas
Heb jij de ambitie om een van onze toekomstige medisch

Basiscursus ziekenhuismanagement
Basiscursus
ziekenhuismanagement
Iedere aios zou moeten weten hoe de medisch

Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het
versterken van relevante, concrete vaardigheden bieden wij
versterken van relevante, concrete vaardigheden bieden wij
pragmatische trainingen en workshops. Van cursussen op
pragmatische trainingen en workshops. Van cursussen op
het gebied van time- en stressmanagement persoonlijk het gebied van time- en stressmanagement persoonlijk en effectief communiceren, professioneel presenteren
en effectief communiceren, professioneel presenteren
of onderhandelen.
of onderhandelen.

Iedere aios zou moeten weten hoe de medisch
specialistische zorg georganiseerd en gefinancierd wordt in
specialistische zorg georganiseerd en gefinancierd wordt in
het ziekenhuis. Dat bepaalt immers mede de kwaliteit van
het ziekenhuis. Dat bepaalt immers mede de kwaliteit van
de zorg. Krijg in 4 dagdelen de belangrijkste inzichten in hoe
de zorg. Krijg in 4 dagdelen de belangrijkste inzichten in hoe
je invloed hebt op je eigen werk nu en in de toekomst.
je invloed hebt op je eigen werk nu en in de toekomst.
Locatie: regio Utrecht en Groningen.
Locatie: regio Utrecht en Groningen.

Heb jij de ambitie om een van onze toekomstige medisch
leiders te worden? Ziet jouw opleider jou ook als
leiders te worden? Ziet jouw opleider jou ook als
aanstormend leiderschapstalent? Centraal in de Aios
aanstormend leiderschapstalent? Centraal in de Aios
Talentenklas staat jouw eigen ontwikkeling, het vergroten
Talentenklas staat jouw eigen ontwikkeling, het vergroten
van kennis, visieontwikkeling en het uitwisselen van de
van kennis, visieontwikkeling en het uitwisselen van de
ervaring met anderen. Meld je aan voor deze training van
ervaring met anderen. Meld je aan voor deze training van
19 dagdelen. Locatie: regio Utrecht.
19 dagdelen. Locatie: regio Utrecht.
Diverse opleiders zijn bereid een deel van deze kosten voor
Diverse opleiders zijn bereid een deel van deze kosten voor
hun rekening te nemen, dus vraag naar de mogelijkheden.
hun rekening te nemen, dus vraag naar de mogelijkheden.

Vaardigheidstrainingen
Vaardigheidstrainingen
Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het

De verschillende vaardigheidstrainingen verzorgen we ook
De verschillende vaardigheidstrainingen verzorgen we ook
op locatie voor AIOS groepen vanaf 8 deelnemers.
op locatie voor AIOS groepen vanaf 8 deelnemers.
Kijk op de website voor de startdata, kosten en locaties.
Kijk op de website voor de startdata, kosten en locaties.

De partners van De Academie voor Medisch Specialisten:
De partners van De Academie voor Medisch Specialisten:

De
De Academie
Academie
voor medisch specialisten
voor medisch specialisten

academiemedischspecialisten.nl
academiemedischspecialisten.nl
info@academiems.nl • 088-505 34 33
info@academiems.nl • 088-505 34 33

