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Helaas kunnen we ook in dit nummer nog niet om COVID-19 
heen. De voorkant van deze Augustijn wordt gesierd met een 
voor velen herkenbaar beeld en we berichten over het  
Rotterdamse huisartsencrisisteam in coronatijd.

Heel langzaam komen er verlichtingen in het pakket aan 
coronamaatregelen, zo schrijf ik in de eerste week van mei. 
De winkels en terrassen zijn weer beperkt open en hopelijk 
kan er al meer als u dit leest. Wordt het een zomervakantie 
in eigen land of kunnen we met een vaccinatiepaspoort in 
de hand door een deel van Europa reizen? Vorig jaar was de 
zomer rustig, maar in hoeverre gaat corona in het najaar onze 
aandacht vragen? Ik ben bang dat we er dan nog niet van af 
zijn.
 
Deze keer in Augustijn extra aandacht voor de staf van de 
afdeling. David Pols heeft de leiding van het studenten-
onderwijs op zich genomen en prof. Sita Bierma-Zeinstra 
is de huisartsgeneeskundige onderzoeksgroep gaan leiden. 
Daarnaast is Dederieke Maes-Festen, hoofd van de onder-
zoeksgroep geneeskunde voor verstandelijke gehandicapten 
(GVG), benoemd tot universitair hoofddocent, een belang-
rijke vervolgstap in haar carrière. Zeker vermeldenswaard is 
ook het afgeronde SKO-traject van Jurgen Damen, hoofd PKV. 
Weet u niet wat een SKO-traject is? Lees dan het interessante 
verhaal op pagina 18! 

Recent beoordeelde een internationale commissie onze 
onderzoeksgroepen als excellent. Een knappe prestatie. 
Rotterdam behoort tot de wereldtop als het gaat om artrose-
onderzoek. Een mooi voorbeeld van een van de vele artrose-
promoties, ditmaal van Jacoline van den Driest, komt in dit 
nummer aan bod.
  
Kortom, weer een Augustijn met prachtige verhalen. Ik wens 
u veel leesplezier toe. 

Patrick Bindels
Hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC 

Colofon
Augustijn is een uitgave van de  
afdeling Huisartsgeneeskunde van het 
Erasmus MC en verschijnt twee keer per 
jaar. Het tijdschrift wordt geproduceerd 
door Commu nicatie van het Erasmus MC.

De bladtitel symboliseert de relatie tus
sen de naamgever van het Erasmus MC 
en de boekdrukkunst. Desiderius 
Erasmus werd geboren in Rotterdam, 
maar verbleef als jong volwassene in het 
Augustijner klooster van Steyn, in de 
buurt van Gouda. Behalve een klooster
ling is de augustijn (zonder hoofdletter) 
een typografische maat, gebruikt om de 
grootte van een lettertype aan te duiden.
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Gebeurt er iets nieuws
waardigs op het vlak 
van huisartsenzorg dat 
aandacht verdient in 
Augustijn? Heeft u 
suggesties of vragen? 
Wilt u een adreswijziging 
doorgeven of stelt u geen 
prijs op dit magazine? Mail 
naar augustijn@erasmusmc.nl

Excellent

https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs/onderwijsaanbod/huisartsgeneeskunde


14 Crisisteam
Het huisartsencrisisteam 
Rotterdam had als uit
daging dat de huisartsen
zorg niet overspoeld raakte 
tijdens de coronacrisis. 
Een gesprek tussen Femke 
Hohmann en Colinda 
HofmanVan Vliet, beiden 
teamlid én kaderhuisarts 
Spoedzorg. 
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12 Communicatiebehoeften 
gepeild 

Anne-Marie Hendrikx en Eveline Bruijn hebben 
25-diepte-interviews afgenomen. Het moet 
leiden tot een communicatieplan voor de afdeling 
Huisartsgeneeskunde. Essentieel is steeds de 
kwaliteit van contact.

16 Preventie knieartrose

Hoe eerder in het leven vrouwen met een te 
hoge BMI gewichtsverlies realiseren, hoe groter 
de kans dat ze knieartrose voorkomen, zo is de 
gangbare gedachte. Maar huisartsen kunnen ook 
vijftigers nog adviseren voldoende te bewegen 
en gezond te eten, zegt promovenda Marieke 
Landsmeer.

17 Leren van acteren

Teach the teacher. Dat is van groot belang 
binnen de huisartsopleiding. Hierbij wordt onder 
meer gebruikgemaakt van de acteerclub, een 
groep enthousiaste aios-acteurs. “Zo’n ervaring 
vergeten opleiders nooit meer.”

20 Imker

Een volk van 50.000 bijen, met één koningin 
waar het allemaal om draait. “Dat is toch enorm 
fascinerend?”, aldus imker en huisarts Carlijn 
Laauwen. Over honing, handwerk en ultiem 
geluk.

VERDER...

Huisartsenpost IJsselland in 
Capelle aan den IJssel wordt 
bemand door een vast kern
team. Dat leidt tot continuïteit, 
kwaliteit én meer werkplezier: 
“Wij hebben geen moeite 
om onze diensten gevuld te 
krijgen.”

“Onontgonnen onderzoeks
terrein.” Sita BiermaZeinstra 
en Dederieke Festen gebrui
ken beiden deze woorden om 
de status te illustreren van 
‘hun’ thema’s twee decennia 
geleden. Een verhaal over 
artrose en geneeskunde voor  
verstandelijk gehandicapten.

6 Succesvolle ontginningen 13 Duloxetine 

18 Innovatie van het lesgeven
Jurgen Damen is de eerste 
docent van de afdeling 
Huisartsgeneeskunde 
die het SKOtraject heeft 
voltooid. SKO staat voor: 
Senior Kwalificatie Onder
wijs. Van deelnemers wordt 
verlangd dat zij concrete 
onderwijsvernieuwingen 
bedenken en realiseren.

Bij de huisartsopleiding 
van het Erasmus MC 
krijgen vier tot vijf aios 
per jaar een burnout. 
Frits Bareman, adjunct
hoofd, en Jos van Heest, 
docent en opleider, gaan 
in gesprek over de vraag 
hoe aios beter onder
steund kunnen worden.  

Duloxetine voegt 
niets toe aan de 
behandeling van 
chronische pijn 
door heup en knie
artrose. Dat blijkt 
uit promotieonder
zoek van Jacoline 
van den Driest. 
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Huisartsen kunnen zich nog inschrijven voor 
WONCA Europe. 

Het congres, met als thema ‘Practising Person  
Centred Care’, is bij te wonen van dinsdag 6 tot en 
met zaterdag 10 juli. Vanwege corona is het een 
online evenement. Het NHG is dit jaar gastheer.

Meer informatie: https://woncaeurope2021.org/

Dederieke Festen is eind 2020 benoemd tot 
universitair hoofddocent geneeskunde voor 
verstandelijk gehandicapten (GVG). Zij wil de 
onderzoeksactiviteiten binnen de Leerstoel GVG 
verder uitbouwen in de komende jaren.

De zorg en gezondheid voor mensen met een 
verstandelijke beperking verbeteren. Dat is de 
belangrijkste doelstelling van de onderzoeksgroep 
GVG. In dit kader is het belangrijk dat op den duur 
de Leerstoel GVG weer wordt bezet. De benoeming 
van Festen tot universitair hoofddocent geldt als een 
stap in die richting. Zij is tevens arts voor verstande-
lijk gehandicapten.

Festen zegt: “In 2014 is Heleen Evenhuis met 
emeritaat gegaan als hoogleraar GVG. Omdat 
onze vakgroep niet voorzag in een professorabele 

Het is belangrijk dat mensen met artrose 
regelmatig bewegen. Voor eenvoudige 
uitleg hierover kunnen huisartsen patiën-
ten sinds kort verwijzen naar illustraties 
op www.artrosegezond.nl, een initiatief 
van de afdeling Huisartsgeneeskunde

Waarom is het voor mensen met artrose 
goed om te bewegen? Wat is in hun geval de 
rol van pijn? Wat zijn tips om meer te bewe
gen? Het wordt patiënten allemaal duidelijk 
dankzij tekst en beeld.

Huisartsen die de illustraties willen ophangen in de praktijk of gebruiken tijdens het consult,  
kunnen contact opnemen met Dieuwke Schiphof, projectleider van Artrose Gezond:  
d.schiphof@erasmusmc.nl.

www.artrosegezond.nl is in eerste instantie opgezet voor de regio Rijnmond, maar vanzelfsprekend 
kunnen ook huisartsen en patiënten daarbuiten er hun voordeel mee doen.

Op pagina 6/7 kunt u meer lezen over Artrose Gezond.

Gevraagd:  
huisartsopleiders 

Jaarlijks volgen 350 
studenten van het  
Erasmus MC het  
coschap huisarts
geneeskunde. Huis
artsen die coassistenten 
opleiden, laten hen 
opbloeien tot arts en 
mogelijk tot huisarts in 
spe.

Het coschap duurt zes weken. Er staat een  
vergoeding tegenover. Neem voor meer informa
tie contact op met de sectie Studentenonderwijs: 
Murat Coskunsu (secretariaat, tel. 010 704 36 21, 
hag@erasmusmc.nl) of (foto) Sander Koning 
(huisarts, coördinator coschappen,  
s.koning@erasmusmc.nl).

Opleiders coassistenten 

Dederieke Festen universitair hoofddocent

WONCA Europe

Beweging bij artrose

Voelt u iets voor de rol 
van huisartsopleider? 
De Rotterdamse huis
artsopleiding gaat graag 
de samenwerking aan 
met enthousiaste huis
artsen. U heeft minimaal 
drie jaar voltijdservaring 
in de praktijk of min
stens vijf jaar ervaring 
op deeltijdbasis. Verder 
kunt u minstens twee dagen per week een aios 
opleiden. 

Als u vragen heeft en/of geïnteresseerd bent, 
zoek dan contact met het opleiderssecretariaat: 
huisartsopleiders@erasmusmc.nl.  
Op de foto: Marloes Jacobs, huisarts en  
coördinator werving opleiders. Meer informatie: 
https://www.erasmusmc.nl/nlnl/onderwijs/
onderwijsaanbod/huisartsopleiding.

Congres Ontwikkelingen 
in de Geneeskunde
Nadat COVID-19 er vorig jaar een streep 
doorheen haalde, gaan we het dit jaar 
weer proberen: huisartsen zijn van harte 
uitgenodigd voor het congres ‘Ontwikke-
lingen in de Geneeskunde’ op donderdag 
18 november en vrijdag 19 november 
2021 in De Doelen in Rotterdam. U krijgt 
een gevarieerd programma aangeboden 
van maar liefst twintig onderwerpen die 
een raakvlak hebben met de dagelijkse 
huisartspraktijk.

Het congres is een gewaardeerde traditie van 
de afdeling Huisartsgeneeskunde. Ruim 300 
huisartsen zijn jaarlijks van de partij. Deskun
dige sprekers leiden elk onderwerp in, waarna 
er ruimte is om vragen te stellen. Het congres 
is geaccrediteerd voor tien uur.

Inschrijven? Ga naar www.hetcongresbureau.nl 
en zoek via de agenda het congres op. Hier 
vindt u de link naar het online registratie
formulier en krijgt u  zodra het programma 
bekend is  meer informatie over het congres. 
Huisartsen betalen 430 euro voor deelname, 
aios 295 euro. Na 21 september 2021 is dit 
respectievelijk 455 en 305 euro. 
Meer informatie kunt u krijgen via  
Marie Louise Bot: m.bot@erasmusmc.nl. 

opvolger, zijn Thessa Hilgenkamp en ik destijds 
samen aangesteld om de onderzoeksactiviteiten te 
continueren. Wij zijn beiden senior-onderzoeker, 
waarbij geldt dat Thessa haar activiteiten voor het 
Erasmus MC combineert met het opzetten van een 
eigen onderzoeksgroep in de Verenigde Staten.  
Gezien de academische functie van het Erasmus MC, 
een functie die ook wordt verlangd door de met ons 
samenwerkende organisaties binnen het GOUD-
onderzoek, is het belangrijk dat op den duur weer 
invulling wordt gegeven aan de leerstoel. Alle  
partijen hechten aan toekomstbestendig universitair 
onderzoek. Met de aanstelling van een universitair 
hoofddocent wordt dat perspectief vergroot.”

Op pagina 6/7 kunt u meer lezen over activiteiten 
van de onderzoeksgroep GVG.

https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs/onderwijsaanbod/huisartsopleiding
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Het Oogziekenhuis Rotterdam maakt plannen 
voor de bouw van een nieuwe locatie op het ter-
rein van het Erasmus MC. Het huidige pand aan 
de Schiedamse Vest wordt op den duur verlaten. 

Het Oogziekenhuis Rotterdam zet de komende jaren 
nog sterker in op innovatieve derde- en vierdelijns-
zorg en onderzoek. Tegelijk blijft het toegankelijke 
en kwalitatief hoogstaande basiszorg bieden over 
de volle breedte van de oogheelkunde. Dit brede 
aanbod is ook van belang voor de opleiding van 
oogartsen. Verder biedt het de mogelijkheid 
wetenschappelijk onderzoek te verrichten en zo de 
kwaliteit van zorg te blijven verbeteren.

Bij deze ambitie past een locatie voor het ziekenhuis 
op het terrein van het Erasmus MC, met behoud 
van autonomie en de eigen identiteit. Yvonne 
Koppelman, voorzitter raad van bestuur van Het 
Oogziekenhuis Rotterdam: “Een nieuwe locatie van 
Het Oogziekenhuis Rotterdam op het terrein van 

het Erasmus MC stelt ons in staat om de onderlinge 
samenwerking met het Erasmus MC en met andere 
organisaties die zich daar vestigen te versterken 
en daarmee de oogheelkundige zorg in Nederland 
verder te ontwikkelen in het belang van de patiënt.”

Joke Boonstra is lid raad van bestuur van het 
Erasmus MC. Zij zegt: “De samenwerking met Het 
Oogziekenhuis past ook uitstekend bij onze strategie 
om een technisch UMC te zijn, oogheelkunde is een 
mooi voorbeeld van een vak waar technologie en 
geneeskunde elkaar ontmoeten.”

Oogziekenhuis naar terrein Erasmus MC
David Pols is sinds 1 april het hoofd studentenonderwijs van de afdeling Huisartsgenees-
kunde. Hij heeft het stokje overgenomen van Wendy Enthoven, die in het afgelopen jaar  
deze functie bekleedde en inmiddels een baan heeft bij Quin Dokters.

Enthoven op haar beurt was de opvolger van Gijs Elshout, tegenwoordig adjunctcoördinator van 
de bachelor geneeskunde. Elshout is nog steeds betrokken bij het studentenonderwijs, maar werkt 
vanwege genoemde positie nu meer op de achtergrond.

Pols kijkt uit naar de mooie en ook nieuwe kansen voor de afdeling nu het geneeskundecurriculum 
ErasmusArts 2030 wordt ontwikkeld. “Het biedt ons de mogelijkheid om huisartsgeneeskunde een meer 
prominente plek te geven in het curriculum en daarmee studenten te enthousiasmeren voor dit mooie vak.”

De leiding van het huisartsgeneeskundig onder-
zoek is sinds kort in handen van Sita Bierma-
Zeinstra. De hoogleraar artrose en gerelateerde 
aandoeningen heeft het stokje overgenomen 
van Bart Koes, hoogleraar onderzoek.

Na 22 jaar leiding te hebben gegeven aan de 
sectie wetenschappelijk onderzoek van de afdeling 
Huisartsgeneeskunde, sprak Koes de wens uit zich 
meer te focussen op het onderzoek zelf. De afde
ling dankt hem voor zijn inspanningen binnen zijn 

vorige functie, wenst Sita BiermaZeinstra veel  
succes toe en heeft er alle vertrouwen in dat 
beiden belangrijke bijdragen zullen blijven leveren  
in hun nieuwe rol.

David Pols hoofd studentenonderwijs 

Nieuwe leidinggevende huisartsgeneeskundig onderzoek
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Met gewichtsafname zijn klachten van beginnende  
knieartrose te verminderen. Bij mensen met een  
verstandelijke beperking zijn de bekende triage-  

instrumenten voor IC-opname of COVID-19-behandeling 
niet geschikt en kan beter een alternatief instrument  

worden ingezet. Het is duidelijk: de afdeling  
Huisartsgeneeskunde boekt veelzijdige 

onderzoeksresultaten.

Succesvolle ontginningen
Artrose & mensen met een verstandelijke beperking 
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Tekst: Gerben Stolk
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“O nontgonnen onderzoeksterrein.” Sita 
Bierma-Zeinstra en Dederieke Festen 
gebruiken beiden deze woorden om de 

status te illustreren van ‘hun’ thema’s twee decennia 
geleden. Bierma-Zeinstra: “In 1999 ben ik in Rotter-
dam gepromoveerd op heupklachten in de eerste 
lijn. Tijdens het onderzoek kwam ik erachter hoe 
weinig studies waren gedaan naar artrose. Ik nam 
me voor in de volgende jaren onderzoeken hiernaar 
op te zetten.” Festen: “In 2000 had Rotterdam een 
wereldprimeur: de eerste Leerstoel Geneeskunde 
voor Verstandelijk Gehandicapten, die werd bekleed 
door Heleen Evenhuis. Het geeft aan dat er nog 
flink moest worden gebouwd aan geneeskundig 
onderzoek voor mensen met een verstandelijke 
beperking.”
Des te mooier is het dat artrose en geneeskunde 
voor verstandelijk gehandicapten (GVG) zo’n twin-
tig jaar later horen bij de thema’s waarover lovend 
wordt gesproken in het rapport van de SEP-com-
missie. Die evalueerde onlangs de onderzoeksacti-
viteiten binnen de afdeling Huisartsgeneeskunde. 
Bierma-Zeinstra en Festen blikken terug én vooruit. 
Eerstgenoemde is al ruim tien jaar hoogleraar 
artrose en gerelateerde aandoeningen, Festen arts 

voor verstandelijk gehandicapten en universitair 
hoofddocent GVG.

Wereldtop
Bierma-Zeinstra: “In alle bescheidenheid kan ik 
zeggen dat Rotterdam wereldtop is op het vlak van 
artrose-onderzoek. We hebben bijvoorbeeld bijna 
veertig proefschriften op onze naam staan, terwijl er 
nog zo’n twintig promotieonderzoeken lopen. Naast 
mij zijn er vijf principal investigators die betrokken 
zijn bij artroseonderzoek.”
Welke voordelen levert dit de huisarts op? Bierma-
Zeinstra: “NHG-standaarden worden deels 
gebaseerd op onze bevindingen. Zo hebben data 
uit het Rotterdamse bevolkingsonderzoek ERGO 
bijgedragen aan aanscherping van diagnostische 
criteria. In de NHG-standaard voor niet-trauma-
tische knieklachten staat tegenwoordig dat de 
kans op knieartrose groot is als je 45-plusser bent, 
pijn hebt bij belasting van de knie en kortdurende 
ochtendstijfheid. Maar nog zekerder wordt het als je 
ook flexie-of extensiebeperking hebt, crepitus, een 
gevoelige gewrichtsspleet of een benige verbreding 
van het kniegewricht.”

Verder is een internationale OA Trial Bank opge-
bouwd: data van 16.000 onderzoekdeelnemers 
wereldwijd die hebben geparticipeerd in geran-
domiseerde interventiestudies. Bierma-Zeinstra: 
“Zo kunnen we zien welke behandelingen effectief 
zijn bij welke subgroepen. Mensen met een hoge 
mate van pijn hebben bijvoorbeeld baat bij intra-
articulaire corticosteroïdeninjecties. Binnenkort 
publiceren we de resultaten van een onderzoek 
naar de effectiviteit van oefentherapie bij verschil-
lende groepen. Tegelijkertijd hebben we in eigen 
interventiestudies aangetoond dat bij artrose van 
de heup of de knie een intramusculaire injectie een 
goed alternatief is. In meer algemene onderzoeks-
populaties hebben we al gevonden dat oefenthera-
pie nuttig is bij knie- en heupartrose. Mensen die 
in een prestadium van artrose oefentherapie deden 
en dankzij een leefstijlinterventie gewicht verloren, 
ontwikkelden minder klachten dan deelnemers die 
deze interventies niet kregen.”

Méér gezondheidsproblemen
Wat waren in de afgelopen twintig jaar belangrijke 
stappen binnen het onderzoek naar geneeskunde 
voor verstandelijk gehandicapten? Festen: “We heb-
ben gevonden dat mensen met een verstandelijke 
beperking gemiddeld veel gezondheidsproblemen 
hebben. Soms zijn die specifiek, maar soms zijn het 
ziekten die je ook vindt in de algemene bevolking, 
zoals ouderdomsziekten. Opvallend is dat deze 
aandoeningen zich bij mensen met een verstandelijke 
beperking voordoen op jongere leeftijd. Wij denken 
dat er specifieke oorzaken voor zijn en willen die 
leren kennen. We hebben ook specifieke diagnostiek 
ontwikkeld, bijvoorbeeld naar veelvoorkomende 
chronische ziekten. De achterliggende reden: we leer-
den dat veel diagnoses werden gemist. Mensen met 
een verstandelijke beperking geven over het algemeen 
niet aan klachten te hebben, bijvoorbeeld depressieve 
klachten.”
Festen vertelt dat veel diagnostische instrumenten en 
ook veel interventies uit de reguliere gezondheids-
zorg niet automatisch toepasbaar zijn bij mensen met 
een verstandelijke beperking. “Dat is een belangrijk 
inzicht dat onderzoeken ons hebben opgeleverd. 
Wij streven daarom naar passende zorg en onder-
steuning voor deze groep. Een actueel voorbeeld is 
de verkorte VB-kwetsbaarheidsindex, ontwikkeld op 
basis van onze onderzoeksdata en juist ook bruikbaar 

in coronatijd. Met dit instrument kunnen verwijzers 
de kwetsbaarheid van deze doelgroep nauwkeurig 
in kaart brengen, met als doel de juiste afweging te 
maken voor een eventuele ziekenhuis- of IC-opname. 
Uit GOUD-onderzoek (zie kadertekst ‘Academische 
werkplaats’, red.) blijkt dat de clinical frailty scale, 
die gebruikt wordt voor de algemene bevolking, niet 
zonder meer toegepast kan worden bij mensen met 
een verstandelijke beperking. Omdat de oorspron-
kelijke lijst van de VB-Kwetsbaarheidsindex uit 51 
vragen bestaat, is een verkorte versie met zeventien 
vragen opgesteld.”
De meeste onderzoeksresultaten vloeien voort uit 
GOUD: een samenwerking van het Erasmus MC en 
de zorgorganisaties Ipse de Bruggen, Abrona en Ama-
rant. Tien jaar geleden is een populatie samengesteld 
van ruim duizend 50-plussers met een verstandelijke 
beperking. “We includeren ook jongere mensen”, zegt 
Festen. “Binnen de 50+-populatie hebben we al veel 
gezondheidsproblemen gevonden. Om gezondheids-
problemen op oudere leeftijd te voorkomen, ontwik-
kelen we interventies die we juist al op jongere leeftijd 
willen inzetten.” Ze vervolgt: “Er loopt nu een studie 
die duidelijk moet maken waarom het maar niet lukt 
te stoppen met antipsychotica. Een derde van de 
mensen met een verstandelijke beperking gebruikt 
die, terwijl er geen overtuigend bewijs voor de effecti-
viteit is en er veel bijwerkingen mogelijk zijn.” •

Het is mooi om publicaties te verzorgen voor artsen en onderzoekers wereldwijd. Maar 
ondertussen is het ook zaak verkregen inzichten tussen de oren te krijgen bij patiënten in 
de buurt van het eigen medisch centrum. Daarom zette het Erasmus MC vorig jaar Artrose 
Gezond op.

Sita Bierma-Zeinstra: “Het is een platform waar wij direct contact hebben met patiënten. Zij leren 
wat artrose is, welke behandelingen er zijn en wat ze zelf kunnen doen om klachten te verlichten. En 
ook: welke artroseonderzoeken lopen er in het Erasmus MC? Artrose Gezond stelt ons in staat aan 
patiënten te vragen waar zij tegenaan lopen met hun ziekte, of onze onderzoeksvragen aansluiten bij 
hun ziektebeleving en of zij onze voorlichting begrijpen.”
Artrose Gezond (www.artrosegezond.nl) is in coronatijd een online dienst, maar uiteindelijk moet het 
bijvoorbeeld ook gepaard gaan met ‘artrosecafés’, onder meer in huisartsenpraktijken. Huisartsen 
kunnen patiënten wijzen op het platform. 500 patiënten zijn momenteel aangesloten. 

Gezond Ouder met een verstandelijke beper-
king (GOUD) is één van de zes academische 
werkplaatsen voor mensen met een verstan-
delijke beperking waarvan de infrastructuur 
wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. 
Dederieke Festen: “Wij zijn er blij mee. GOUD 
wordt structureel gefinancierd en de GOUD-
partners ontwikkelen in gezamenlijkheid iedere 
vier jaar een nieuw onderzoeksprogramma 
op grond van praktijkrelevante vragen voor 
de volgende fase. Belangrijk doel is dat de 
vergaarde kennis terechtkomt bij professionals 
en in opleidingen.” 

Voorlichting aan patiënten

Academische 
werkplaats

www.artrosegezond.nl
www.artrosegezond.nl
https://goudonbeperktgezond.nl/
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Huisartsenpost IJsselland in Capelle aan den IJssel wordt bemand 
door een vast kernteam. Dat leidt tot continuïteit, kwaliteit én meer 
werkplezier: “Wij hebben geen moeite om onze diensten gevuld te 
krijgen.”

Augustijn • juni 2021
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uisartsenpost IJsselland is een kleinschalige 
post. “Knus en intiem”, zegt huisarts Jan 
Hordijk, praktijkhouder in Capelle aan den 

IJssel: “Dat vertellen de huisartsen die hier voor 
het eerst komen me althans. Het is een prettige en 
veilige omgeving. Dat was al zo, maar de komst van 
het kernteam heeft de sfeer een boost gegeven. Dat 
levert werkplezier op, waardoor wij geen moeite 
hebben om de diensten op de huisartsenpost gevuld 
te krijgen.”

Lood in de schoenen
Huisartsenpost IJsselland richtte in mei 2019 een 
kernteam op, aanvankelijk als pilot. Waarnemer 
Elsbeth Borsboom: “Met een groep van acht waar-
nemers en praktijkhouders zorgen we ervoor dat 
op de huisartsenpost elke dag en avond een vaste 
huisarts aanwezig is. Die is het aanspreekpunt voor 
de triagemedewerkers en de andere dienstdoende 
artsen.” Voorheen werden de diensten steeds door 
iemand anders vervuld. Hordijk: “Praktijkhouders 
vonden de diensten erg zwaar en daarom verkoch-
ten ze die vaak aan waarnemers, die niet altijd even 
ervaren zijn. Dan ontstaat een keten van irritaties op 
de huisartsenpost. Het wordt stroperig. We zijn de 
pilot gestart om te voorkomen dat huisartsen met 
lood in de schoenen binnenkomen.”

Elkaar leren kennen
Voor een dienst op de huisartsenpost krijgt een lid 
van het kernteam het Wagro-tarief betaald. Het 

liep niet meteen storm, nadat het bestuur van de 
huisartsenpost een eisenpakket en een sollicitatie 
had opgesteld voor leden van het kernteam. “Maar 
toen we mondeling reclame gingen maken vonden 
we toch de juiste kandidaten”, zegt Borsboom, die 
altijd al affiniteit had met spoedzorg. “En toen het 
eenmaal ging lopen kwam er steeds meer interesse. 
We stralen uit dat het leuk is om op deze huisartsen-
post te werken. De sfeer is goed, de samenwerking 
ook. We beginnen elke dienst met een briefing. 
Dan kijken we wie er allemaal zijn, spreken af wie 
de COVID-19-patiënten doet, et cetera. Daardoor 
leren we elkaar kennen.” Hordijk: “We zien steeds 
vaker praktijkhouders op de post. Er worden minder 
diensten verkocht, omdat het te doen is.”

Minder niet-urgente klachten
De kernteamarts begeleidt de basisartsen die sinds 
enige tijd op de spoedpost werken om de druk 
op de diensten te verminderen. Hij of zij is daar-
naast regiearts en in die rol nauw betrokken bij de 
triagemedewerkers. Borsboom: “We overleggen veel 
en weten wat we aan elkaar hebben. Als arts zie ik 
bijvoorbeeld wie defensief advies geeft en wie altijd 
de visiteauto erop uitstuurt. Daar hebben we het 
over en uiteindelijk leidt onze samenwerking ertoe 
dat er minder patiënten met niet-urgente klachten 
op de huisartsenpost verschijnen. Dat is prettig voor 
de artsen.”
Zijn de patiënten ook tevreden? Hordijk: “Nou, een 
patiënt die te horen krijgt dat hij met een verkoud-

heid beter de volgende dag naar de eigen huisarts 
kan gaan, die is misschien niet enthousiast. Maar 
uiteindelijk varen ook de patiënten wel bij onze 
aanpak. De wachttijden zijn veel korter sinds we 
het kernteam hebben. Alles is beter gestroomlijnd. 
En als je als arts met plezier aan het werk bent, dan 
vertaalt zich dat ook in hoe je je patiënt ontvangt.”

Staalsplinter in oog
Om de teambuilding te stimuleren en om van 
elkaar te leren, kijken artsen regelmatig bij elkaar 
mee. Laatst was er een patiënt met een staalsplinter 
in het oog. Borsboom: “Toen hebben de anderen 
meegekeken hoe een ervaren arts een oogboring 
uitvoerde. Vooral voor jonge huisartsen is dat een 
meerwaarde. En eerder deze week stortte een  
patiënt die bij een collega zat ineens in en moest 
gestabiliseerd worden. Omdat ik bij de triage zat 
en wist welke patiënten met welke klachten binnen 
waren, kon ik zorgen dat de hulp snel op gang 
kwam. Het hele team van doktersassistenten en 
huisartsen helpt dan mee om zo goed mogelijk 
voor de patiënt te zorgen, maar ook om hulp in te 
schakelen van de SEH en daar een bed te regelen. 
Die samenwerking is erg fijn.”
Hordijk: “We proberen steeds beter te worden. 
Bijvoorbeeld door een triagecursus voor alle 
kernteamartsen te organiseren of een bijscholing 
over diabetes. Binnenkort starten we met intervisie. 
Zo komt het niveau van kennis en ervaring op een 
steeds hoger niveau. Soms voorkomen we daarmee 
zelfs verwijzingen naar de spoedeisende hulp.”  

Bij dat laatste voordeel speelt ook mee dat de 
kernteamarts een vast aanspreekpunt vormt voor 
het ziekenhuis. “Dat leidt tot een betere samenwer-
king. Dat we bijvoorbeeld het beleid bij botbreuken 
in samenspraak opstellen, draagt bij aan een goede 
werkwijze.”

Ervaring binnenhalen
De pilot met het kernteam is met succes afgerond 
en het kernteam is nu een vast onderdeel van de 
bedrijfsvoering. De aanpak wordt inmiddels ook 
toegepast bij de huisartsenpost in Spijkenisse en 
ook de huisartsenpost bij het Maasstad Ziekenhuis 
is ermee bezig. Hordijk: “We hebben onlangs een 
workshop gegeven voor docenten van de huisarts-
opleiding. Toen kwam de vraag hoe je artsen vindt 
die bereid zijn om vaste diensten te draaien. Ik heb 
toen benadrukt dat het fijn is om binnen het team 
een aantal oudere praktijkhouders te hebben. Dat 
brengt ervaring binnen het team. Ik roep oudere 
artsen die bereid zijn om iets extra’s te doen, die 
plezier hebben in spoedzorg en die van teamsport 
houden zeker op om erover na te denken. Wij zijn er 
hier heel enthousiast over. Motivatie leidt tot meer 
kwaliteit, daar geloof ik in. En die motivatie is terug-
gekomen. Samen leveren we goede kwaliteit voor 
onze patiënten, maar ook voor elkaar als collega’s.” •

Altijd een bekend gezicht op de HAP
Kernteam in Capelle aan den IJssel

‘Motivatie leidt tot meer 
kwaliteit’



OPLEIDING

E

Bij de huisartsopleiding van het Erasmus MC krijgen vier tot vijf 
aios per jaar een burn-out. Frits Bareman, adjunct-hoofd, en Jos van 
Heest, docent en opleider, gaan in gesprek over de vraag hoe aios 
beter ondersteund kunnen worden.  
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en burn-out is een stress-gerelateerde aan-
doening die zich op verschillende manieren 
uit. Patiënten hebben onder meer last van 

concentratieproblemen, slecht slapen en angst. Frits 
Bareman: “We zien in de hele maatschappij steeds 
meer mensen met een burn-out. Het lijkt zich te 
verspreiden. Dat is vaker het geval met aandoeningen 
die samenhangen met stress, zoals bijvoorbeeld RSI 
en chronische vermoeidheid.” Hoe dat precies komt, 
is niet bekend. “We weten wel dat de klachten heftig 
zijn en dat het lang kan duren voordat je er weer vanaf 
bent.” Jos van Heest: “Aios ervaren soms zoveel onge-
mak dat ze overwegen met de opleiding te stoppen.”

Een burn-out komt bij aios relatief vaak voor aan het 
begin van de opleiding. Bareman: “Een verklaring 
daarvoor zou kunnen zijn dat aan het begin hoge 
verwachtingen spelen, dat alles nieuw is en ook dat 
dan de ziekenhuisstage plaatsvindt, met veel lange 
dagen en onregelmatige diensten.” Van Heest: “Je 
voelt je in het begin heel bewust onbekwaam, terwijl 
je tegelijkertijd forse verantwoordelijkheden krijgt 
toegeschoven. Je privéleven komt noodgedwongen 
op een laag pitje te staan.”

Hoort stress erbij?
Sommige mensen zeggen: die drukte en die stress, 
die horen er gewoon bij. Dat moet je maar aankun-
nen als je huisarts wilt worden. Maar klopt dat 
wel? “Daar denken we nu over na”, zegt Bareman. 
“Je kunt namelijk ook zeggen: misschien moeten 
we de opleiding wat vriendelijker inrichten en wat 
meer rekening houden met de privésituatie van 
aios. Het is een gegeven dat zeventig procent van de 
aios vrouw is. Jonge moeders krijgen veel tegelijk 
op hun bord. Ik denk dat het van twee kanten moet 
komen: als je helemaal geen stress kunt verdragen, 
dan ben je wellicht niet geschikt als huisarts. Maar 
de toename van het aantal aios met een burn-out is 
ook een signaal dat we als opleiding serieus moeten 
nemen.” Als een aios een burn-out heeft, krijgt hij of 
zij ondersteuning van de afdeling – naast de nood-
zakelijke therapeutische begeleiding. Bareman: 
“Maar belangrijker is natuurlijk dat we een burn-out 
voorkomen. Er is nog geen wetenschappelijk bewijs 
voor hoe we dat het beste doen. We geven nu advies 
op maat. Ik denk zelf dat ook een grote rol is weg-
gelegd voor de opleider op de huisartspraktijk.”

Iets veranderd
“Vroeger zeiden opleiders tegen aios: waag het 
niet om zwanger te worden”, zegt Van Heest. “Dat 
is gelukkig al lang veranderd. Toch vind ik het 
soms lastig te bepalen in hoeverre ik normen moet 
stellen en in hoeverre ik moet pamperen. Ik zie aios 

worstelen en er zijn mensen die het vak echt niet 
aankunnen. Maar vaak spelen allerlei factoren mee 
in iemands leven die ervoor zorgen dat de druk 
op een gegeven moment te hoog wordt. Het is dus 
belangrijk om helder te krijgen wat er aan de hand 
is. Maar dat is niet per se aan de opleider.”

De praktijksituatie bij de huisarts waar de aios 
werkt is wel een belangrijke factor, benadrukt 
Bareman. Wordt er ’s ochtends eerst gezamenlijk 
koffie gedronken of gaat iedereen direct aan de slag? 
En is er wel of geen ruimte voor pauze? Van Heest 
bevestigt dat het belangrijk is samen aan de dag te 
beginnen – even vragen hoe het gaat en horen of er 
iets speelt – en ook om aan het eind van de dag de 
gebeurtenissen door te nemen. “Eventuele heftige 
voorvallen kunnen we dan direct bespreken.”
Bareman: “In je dagritme kun je zaken inregelen die 
voorkomen dat chronische stress zich opstapelt.” 
Daarnaast speelt de cultuur van de beroepsgroep 
een rol: “Zolang het maken van extreem lange 
werkdagen aanzien oplevert en als aios alleen 
voorbeelden zien van collega’s die zonder schijn-
bare moeite alle ballen van werk, gezin en hobby 
perfect in de lucht houden, lopen we het risico veel 
jonge aios te demotiveren.” Bareman pleit voor het 
principe practice what you preach: laat als huisarts-
opleider zien dat het mogelijk is parttime te werken 
of om zes uur ’s avonds naar huis te gaan om je 
kinderen op te halen. “Laat zien dat het niet nodig 
is 24/7 bereikbaar te zijn als je geen dienst hebt. Ik 
denk dat we moeten nadenken over zaken als het 

recht op onbereikbaarheid, dat bijvoorbeeld bij de 
thuiszorg met succes is ingevoerd. Daar kunnen we 
aan werken en dat kunnen we voordoen.”
Op dit gebied is nog een weg te gaan. Van Heest 
erkent bijvoorbeeld lang niet altijd het goede 
voorbeeld te geven. “En de opvatting dat je alleen 
een goede huisarts kunt worden als je veel vlieguren 
maakt, is nog wijdverbreid.”

Taboes bespreken
De aios kan ook zelf iets doen: “Denk na over wat 
voor mens je bent en hoeveel gerechten je tegelij-
kertijd op je bord kunt hebben”, zegt Bareman. “Wat 
past bij jou qua werkdruk? Niet iedereen kan tegelijk 
de opleiding doen, promoveren en een kind  
opvoeden. Maak een goed plan. Promoveren kan 
ook later.” De huisartsopleiding wil in het curricu-
lum meer aandacht besteden aan timemanagement 
en de balans tussen werk en privé. “Maar dat lost 
niet alles op”, weet Bareman. “De oplossing voor 
stress is altijd persoonlijk.”
Van Heest: “Maar het helpt wel om taboes te bespre-
ken. Blijf er niet mee zitten. Je bent niet de enige. 
Gooi het in de groep, tijdens een terugkomdag.  
Wissel tips uit en vergelijk elkaars normen.”  
Bareman: “We realiseren ons nu dat we als oplei-
ding medeverantwoordelijk zijn. De aios hoeft het 
niet alleen op te lossen.” •

Burn-out aios
‘Opleiding medeverantwoordelijk voor oplossing’

‘Opleider moet het goede 
voorbeeld geven’

‘We moeten nadenken 
over zaken als het recht op 

onbereikbaarheid’

Tekst: Masja de Ree
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Onderzoekers een dag laten meelopen in de dokterspraktijk, onder-
zoeksresultaten beter terugkoppelen aan huisartsen en patiënten, 
meer interactie en elkaar blijven ontmoeten. Dit zijn enkele aanbeve-
lingen uit de analyse van Anne-Marie Hendrikx en Eveline Bruijn na 
25 diepte-interviews. Essentieel is steeds de kwaliteit van contact.

juni 2021 • Augustijn

oe kunnen we als afdeling Huisartsgenees-
kunde en als kenniscentrum onze kennis 
beter delen met huisartsen en collega’s uit 

het Erasmus MC? Hoe zorgen we voor een betere 
verbinding met huisartsen? Daarnaast hebben we 
zes secties binnen de afdeling: studentenonderwijs, 
huisartsopleiding, onderzoek, Practicum Klinische 

Vaardigheden, opleiding Arts voor Verstandelijk 
Gehandicapten (AVG) en de leerstoel Geneeskunde 
voor Verstandelijk Gehandicapten. Hoe kunnen 
de secties nog meer gebruikmaken van elkaars 
expertise?
Met deze vragen en gedachten in het achterhoofd 
benaderde afdelingshoofd Patrick Bindels com-

municatieadviseur Anne-Marie Hendrikx. Zij is 
sinds 2019 werkzaam binnen de afdeling, aanvan-
kelijk voor de Academische Werkplaats GOUD, die 
zich richt op de gezondheid van mensen met een 
verstandelijke beperking. Aan het begin van het jaar 
werd ze ook als communicatieadviseur aangetrok-
ken om voor de afdeling een communicatieplan op 
te stellen en uit te rollen. 

Betere balans
“Er speelt een aantal zaken”, zegt Hendrikx. “We 
willen bijvoorbeeld als afdeling meer zichtbaar 
zijn binnen het Erasmus MC. Zo kunnen andere 
afdelingen ons beter vinden en gebruikmaken van 
ons netwerk met huisartsen, bijvoorbeeld voor 
onderzoeksdoeleinden. Het mooie is dat het kan 
leiden tot meer kruisbestuiving en nieuwe samen-
werkingen. Een andere wens is dat de afdeling 
Huisartsgeneeskunde en de huisartsen in ons 
verzorgingsgebied beter op elkaar aansluiten. Het 
gaat dan vooral om wetenschappelijk onderzoek. 
Natuurlijk, in de huidige situatie denken huisartsen 
al mee over de relevantie van onderzoeksvragen. 
Maar we willen nog nadrukkelijker weten waaraan 
behoefte is en meer met ze samenwerken. Ook is het 
zaak onderzoeksresultaten beter te terugkoppelen, 
zowel aan huisartsen als aan patiënten. Laat ik het 
zo zeggen: we streven naar een betere balans tussen 
halen en brengen.”

Openheid
Samen met Eveline Bruijn, een externe communi-
catie- en organisatieadviseur, heeft Hendrikx van 
november tot en met medio maart 25-diepte-inter-
views afgenomen. “Ons doel was te achterhalen wat 
er leeft, welke communicatiebehoeften er zijn en of 
er patronen zijn te ontdekken in al die gesprekken. 
We hebben mensen van alle secties binnen de afde-
ling geïnterviewd, dus bijvoorbeeld collega’s van 
het onderzoek, de AVG-opleiding en het studen-
tenonderwijs, maar ook andere relevante gespreks-
partners binnen het Erasmus MC én natuurlijk 
huisartsen. Opvallend waren de openheid en het 
enthousiasme van de deelnemers. Zo zei een huis-
arts: ‘Soms lijken de huisartsenpraktijk en weten-

schap twee verschillende werelden te zijn met beide 
hun eigen belangen, maar in werkelijkheid helpen 
ze elkaar juist. We moeten ons ervan bewust zijn 
dat er geen tegenstelling is en dat we meerwaarde 
hebben voor elkaar.’ Er is overigens veel wederzijdse 
belangstelling. Dat is onder andere terug te zien in 
de waardering voor het blad Augustijn; te vinden op 
menig leestafel bij de huisartspraktijk naast andere 
tijdschriften.”

Consistentie
Een analyse van de gesprekken toont aan dat er 
behoefte is aan een integrale aanpak op het gebied 
van communicatie. Dat betekent dat niet alleen 
verbeteringen worden gerealiseerd op het vlak van 
communicatiemiddelen, maar ook op het terrein 
van relatie en organisatie. Hendrikx: “Zo moet er 
meer consistentie komen in alle communicatiemid-
delen met een gedeelde huisstijl en een aanspre-
kende toon die aansluit bij de doelgroep. Verder 
dient kennis toegankelijk en beter vindbaar te zijn 
via diverse kanalen, zoals een website, nieuwsbrief 
en ook via sociale media. Ook biedt Augustijn  
mogelijkheden om meer mee te doen. Het is 
belangrijk dat de middelen elkaar aanvullen en 
versterken.” Deze ambitie hangt samen met de 
thema’s ‘organisatie’ en ‘relatie’. “We willen een 
overkoepelend verhaal vanuit de afdeling creëren”, 
zegt Hendrikx. “Als iedereen binnen de afdeling 
weet waar de afdeling als gehéél voor staat, krijgen 
we ook een duidelijker gezicht naar buiten toe.”
Uit de interviews blijkt dat huisartsen en de afdeling 
waarde hechten aan een goede relatie. Hendrikx: 
“Het is belangrijk elkaar te blijven ontmoeten, 
bijvoorbeeld tijdens themabijeenkomsten. Een 
huisarts opperde ook dat het nuttig kan zijn dat 
onderzoekers af en toe een dag rondlopen in de 
dokterspraktijk. Verder is voorgesteld dat een 
huisarts of een patiënt naar het Erasmus MC komt 
om zijn verhaal te vertellen.”

Hendrikx en Bruijn zijn de resultaten en analyse 
aan het delen en bespreken met alle betrokkenen. 
Hendrikx: “Vervolgens gaan we het definitieve com-
municatieplan opstellen en uitrollen.” •

Communicatie-
behoeften gepeild

25 diepte-interviews

Tekst: Gerben Stolk
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Duloxetine voegt niets toe aan de behandeling van chronische pijn 
door heup- en knieartrose. Dat blijkt uit promotieonderzoek van 
Jacoline van den Driest.

Augustijn • juni 2021

at waren je belangrijkste 
onderzoeksvragen?
“Het eerste deel van mijn proefschrift 

gaat over de vraag wat de effectiviteit is van duloxe-
tine bij patiënten met chronische pijn als gevolg van 
knie- en heupartrose. Duloxetine is oorspronkelijk 
een antidepressivum, maar wordt ook voor-
geschreven voor neuropathische pijnklachten. De 
hypothese is dat het invloed heeft op de verwerking 
van pijn in het centrale zenuwstelsel: centraal 
gesensitiseerde pijn. Eerder onderzoek liet zien dat 
het ook werkt tegen chronische pijn bij heup- en 
knieartrose. Maar dit waren placebogecontroleerde 
onderzoeken in een gecontroleerde ziekenhuis-
setting. Ik wilde daarom kijken naar de dagelijkse 
huisartspraktijk: voegt duloxetine dáár iets toe 
aan de middelen en mogelijkheden van de dokter 
wanneer paracetamol en ontstekingsremmers geen 
effect hebben?
Mijn tweede onderzoeksvraag hangt hiermee 
samen: wat is het voorschrijfgedrag van huisartsen 
voor opioïden en neuropathische pijnmedicatie  
– derde keuze pijnmedicatie – bij artrose tussen 
2008 en 2017?”

Wat was de aanleiding voor de studie?
“De pijnstillers die bij knie- en heupartrose worden 
voorgeschreven, sorteren onvoldoende effect  

en/of hebben bijwerkingen. In de laatste jaren  
hebben bijvoorbeeld studies duidelijk gemaakt dat 
opioïden weinig resultaat hebben en verslavend zijn. 
Ik wilde weten of duloxetine een goed alternatief is.”

Hoe heb je het onderzoek naar duloxetine 
aangepakt?
“Via 110 huisartsenpraktijken, vooral in Zuidwest-
Nederland, zijn 133 patiënten geïncludeerd. In de 
ene helft van de praktijken kreeg vervolgens de 
patiënt alleen reguliere zorg. In de andere helft 
gaf de dokter reguliere zorg én werd duloxetine 
voorgeschreven. Deze deelnemers slikten dagelijks 
60 milligram duloxetine. Dat konden zij maximaal 
een jaar lang doen.”

Wat was het resultaat?
“We vroegen deelnemers pijnscores door te geven. 
Ik heb geen statistisch significant verschil vast-
gesteld tussen beide groepen. In de interventiegroep 
werd iets minder pijn gerapporteerd, maar onvol-
doende om klinisch relevant te zijn. We konden een 
klinisch relevant verschil zelfs uitsluiten voor de 
hele groep. Ik heb ook een vergelijking gemaakt voor 
een kleinere patiëntengroep: mensen met ken-
merken van centraal gesensitiseerde pijn. Omdat 
niet veel patiënten met kenmerken van centraal 
gesensitiseerde pijn hebben meegedaan, kunnen 
we hier een effect niet volledig uitsluiten. Daarvoor 
is onderzoek met een grotere groep nodig.”

Wat is je advies aan huisartsen?
“Er is geen reden om op dit moment duloxetine voor 
te schrijven aan patiënten met artrose.”

Hoe heb je het voorschrijfgedrag voor 
derde keuze pijnmedicatie van huisartsen 
onderzocht?
“Via IPCI: de database van het Erasmus MC die 
wordt gevoed met informatie uit huisartsenprak-
tijken. Tussen 2007 en 2018 waren er door de aan-
gesloten dokters bijna 165.000 mensen ouder dan 
dertig jaar met heup- of knieartrose geregistreerd.”

Wat kwam daaruit naar voren?
“Huisartsen zijn niet vaker opioïden gaan voor-
schrijven. Maar er werden wel vaker sterkwerkende 
opioïden voorgeschreven: patiënten kregen vijf keer 
zo vaak oxycodon en twee keer zo vaak fentanyl. In 
2007 en 2008 werd paracetamol in combinatie met 
codeïne, een zwakwerkende opioïde, nog dikwijls 
voorgeschreven. Het aantal daalde toen deze 
combinatie uit de basisverzekering verdween omdat 
bekend werd dat het beperkt of onvoldoende werkt.”

Nog meer?
“Ik heb binnen IPCI ook gekeken naar het voor-
schrijven van neuropathische pijnmedicatie. Er 
was een stijging van pregabaline, gabapentine en 
amitriptyline. Maar vooralsnog is er geen bewezen 
effectiviteit van deze neuropathische medicatie bij 
chronische pijn vanwege knie- of heupartrose.”

Wat nu?
“Er moet in een ander onderzoek worden bevestigd 
dat duloxetine ook voor patiënten met kenmerken 
van centraal gesensitiseerde pijn geen meerwaarde 
heeft. Of misschien moeten we voor de behandeling 
in een andere richting kijken, zoals bijvoorbeeld 
pijneducatie. Dan zou je mensen bijvoorbeeld 
kunnen leren dat pijn niet altijd schadelijk is en dat 
ze zich door pijn niet moeten laten weerhouden om 
te bewegen. Daarnaast moeten strategieën worden 
bedacht om minder opioïden voor te schrijven bij 
patiënten met artrose.” •

Betere derde keuze 
pijnmedicatie

Knie- en heupartrose

Tekst: Gerben Stolk
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Naam: Jacoline van den Driest
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Het huisartsencrisisteam Rotterdam had als 
uitdaging dat de huisartsenzorg niet overspoeld 
raakte tijdens de coronacrisis. Een gesprek  
tussen Femke Hohmann en Colinda Hofman - 
Van Vliet, huisarts in respectievelijk Rotterdam 
en Berkel en Rodenrijs. Als kaderhuisartsen  
Spoedzorg zijn zij lid van het team.

De kracht van 
het crisisteam

Ondersteuning van de huisarts



BIJZONDERE HUISARTS

F
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emke Hohmann: “Ons huisartsencrisis-
team bestond al vóór corona, het leidde een 
slapend bestaan. Al deden we als team  

regelmatig virtuele oefeningen. Ik herinner me dat 
we een flitsramp naspeelden, waarbij zogenaamd 
een trein met chemische lading gebotst was en ont-
ploft. Plotseling was het Maasstad Ziekenhuis niet 
meer bereikbaar, een deel van Rotterdam vol met 
gif, waren er veel mensen met verwondingen en was 
er ontploffingsschade. Wat doe je dan als huisarts, 
wat zijn de eerste stappen die je zet, met wie com-
municeer je? Allemaal vragen waar het crisisteam 
mee aan de slag gaat.”
Colinda Hofman: “Wanneer de continuïteit van 
de huisartsenzorg wordt bedreigd door een ramp of 
crisis treedt het Huisartsen Rampen Opvang Plan 
(HaROP) in werking. Dit is een landelijk protocol 
waarin de fasen en scenario’s tijdens een ramp of bij 
grootschalige infectieziekten staan beschreven. Dat 
gaat om praktische zaken zoals bandjes inspreken, 
zorgen dat de ICT goed is geregeld, maar vooral: hoe 

werk je als huisartsen samen, hoe is de afstem-
ming tussen dagpraktijken en HAP’s, hoe verloopt 
de samenwerking met andere ketenpartners in de 
zorg, zoals de ziekenhuizen, ambulancediensten, 
thuiszorg? Het HaROP is voor de huisartsenzorg een  
onmisbaar houvast wanneer zich een ramp voordoet. 
Het huisartsencrisisteam, dat onderdeel is van het 
HaROP, kan dan bijeengeroepen worden. Het vangt 
signalen op, beoordeelt hoe de situatie is, en besluit 
wat nodig is om de huisartsen te ondersteunen.”

Extra locaties
Hofman: “Dat werd duidelijk met de COVID-
19-crisis. De ziekenhuizen stroomden vol en er 
waren geen verpleeghuisbedden meer. Alles dreigde 
op het bordje van de huisarts terecht te komen. Het 
crisisteam heeft toen samen met de thuiszorg en 
verpleeghuissector hard gewerkt aan extra locaties 
waar patiënten konden revalideren, verzorging 
konden krijgen of zelfs konden sterven. Dat heeft 
de huisartsenzorg ontlast. Waar we de afgelopen 

weken, vooruitlopend op de derde golf (het inter-
view is in maart, red.), aan hebben gewerkt, samen 
met de ziekenhuizen en de thuiszorg, is om mensen 
die nog zuurstofbehoeftig zijn met vervroegd 
ontslag te laten gaan. Zij kunnen onder de vlag 
van de huisarts thuis herstellen, en we voorkomen 
daarmee dat ziekenhuizen weer volstromen.”

Hohmann: “Om dat mogelijk te maken, hebben we 
als crisisteam gezorgd voor zogenaamde COVID-
boxen: doosjes met een zuurstofmeter, een bloed-
drukmeter en instructies over hoe coronapositieve 
patiënten zichzelf thuis kunnen meten en uitslagen 
doorgeven aan de huisarts. Het is bedacht omdat 
je mensen die coronapositief zijn in de thuissetting 
dagelijks wilt monitoren. Maar je kunt niet elke 
dag bij ze langs. Bovendien wil je als huisarts het 
risico om zelf corona op te lopen zoveel mogelijk 
beperken. Samen met IZER, de zorggroep in regio 
Rotterdam-Rijnmond, zijn er 500 COVID-dozen 
gemaakt. Iedere huisartsenpraktijk kreeg er vijf 
toegestuurd om mee te geven aan coronapatiënten 
in de thuissituatie.”
Hofman: “Tijdens de eerste golf konden we ervoor 
zorgen dat huisartsen met een kleine praktijk of  
onvoldoende beschermingsmiddelen, hun patiënten 
konden laten beoordelen op een HAP-locatie. De 
HAP’s in onze regio zijn vrijwel de gehele zomer 
overdag open geweest. Je bent als crisisteam dan 
het centrale aanspreekpunt, ook voor ziekenhuizen 
en thuiszorg. Een ziekenhuis dat bij een ramp alle 
huisartsenpraktijken in de regio moet bellen voor 
overleg, dat werkt niet. Het is dan fijn als er een 
overstijgend team is dat de huisartsenzorg coördi-
neert en ondersteunt.
Dat vond ik een van de mooie ervaringen tijdens de 
coronacrisis, hoe je als team slagvaardig kunt zijn, 
en dat je elkaar makkelijker weet te vinden. Niet  

alleen onderling als huisartsen, maar ook met 
andere zorgpartners. Het werd veel makkelijker 
om dingen voor elkaar te krijgen. We hebben onze 
mond vol van ontschotting, maar tijdens corona 
lukte dat echt.”

Neuzen in dezelfde richting 
Hohmann: “In tijden van crisis wordt alles 
vloeibaar, dat vond ik fantastisch om mee te maken. 
Ineens ziet iedereen de noodzaak van wat er moet 
gebeuren, staan alle neuzen in dezelfde richting. 
Dat gold ook voor de samenwerking met het Regio-
naal Overleg Acute Zorg (ROAZ), met Ernst Kuipers 
vanuit het Erasmus MC als voorzitter. Dat is het 
multidisciplinaire overleg waar alle ketenpartners 
bij elkaar komen en crisisbeleid wordt afgestemd. 
Een van de belangrijkste taken van ons crisisteam is 
om informatie op te halen vanuit het veld en dat te 
delen met onze partners binnen het ROAZ. En  
omgekeerd: informatie en beleid die we krijgen 
vanuit het ROAZ op een behapbare manier te ver-
spreiden onder de huisartsen. Wij vormen daarmee 
de haarvaten van het crisisbeleid in de regio, de 
ROAZ-zorg is er meer voor de grote lijn. Dat werkt 
uitstekend.”
Hofman: “Ik hoop dat we die samenwerking na 
corona weten te behouden, ook als we na de crisis 
het crisisteam weer gaan afschalen. En dat niet 
iedereen terugvalt op zijn eigen eilandje. Verder zal 
ik deze crisis als huisarts nooit meer vergeten. De 
enorme emotionele en maatschappelijke impact die 
corona heeft op patiënten en naasten, dat heeft veel 
indruk op me gemaakt.”
Hohmann: “Klopt. Plus de onzekerheid – vooral 
in de beginperiode – over wat het ziektebeeld ging 
doen, hoe heftig het zou zijn, hoe ziek je ervan 
kon worden. Waarbij je tegelijkertijd als dokter je 
verantwoordelijkheid voelt om patiënten te helpen, 
je praktijk draaiend te houden. We hebben echt een 
crisis meegemaakt. En ons crisisteam heeft bewezen 
dat ze dat aankan. Na de crisis gaan we weer in de 
sluimerstand, maar als het nodig is, kunnen we zo 
weer opschalen. Alle draaiboeken liggen klaar. En 
we weten dat we op elkaar kunnen rekenen.” •

‘Ik hoop dat na corona niet 
iedereen terugvalt op zijn 

eigen eilandje’

Tekst: Michel van Dijk 
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Hoe eerder in het leven vrouwen met een te hoge BMI gewichtsverlies 
realiseren, hoe groter de kans dat ze knieartrose voorkomen, zo is  
de gangbare gedachte. Maar huisartsen kunnen ook vijftigers nog 

adviseren voldoende te bewegen en gezond te eten. Dat zegt  
promovenda Marieke Landsmeer.
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at waren je belangrijkste 
onderzoeksvragen?
“Ik heb gekeken naar vrouwen tussen de 

50 en 60 jaar met een BMI van 27 of hoger en die bij 
het begin van de studie geen knieartrose hadden. 
Kan knieartrose worden voorkomen door een 
leefstijlprogramma aan te bieden met een diëtist en 
fysiotherapeut? En wat is het preventieve effect van 
glucosamines, een voedingssupplement waarvan 
het idee bestaat dat het positieve effecten heeft op 
kraakbeen? Verder wilde ik voorspellende factoren 
vinden voor de ontwikkeling van knieartrose. Alle 
onderzoeksdeelnemers hadden dezelfde risico-
factoren: vrouwelijk geslacht, een te hoge BMI en 
verkerend in de menopauze. Toch ontwikkelde lang 
niet iedereen knieartrose: na 2,5 jaar had slechts zes 
procent dit. Het liefst zou je willen dat de huisarts in 
zijn spreekkamer kan voorspellen wie dat zijn, zodat 
je tijdig een interventie kunt inzetten.”

Bij wie is het onderzoek verricht?
“Bij een populatie die aan het begin van het vorige 
decennium is opgezet door Sita Bierma-Zeinstra 
en Jos Runhaar (zie kadertekst, red.). Bij deze 
PROOF-studie (PRevention of knee Osteoarthritis 
in Overweight Females) zijn 407 vrouwen betrok-
ken. Uit promotieonderzoek van Jos, afgerond in 
2013, is gebleken dat het leefstijlprogramma met 
een diëtist en fysiotherapeut geen significant effect 
had op de klinische uitkomsten. De vrouwen die 

de interventie kregen aangeboden, hadden 2,5 
jaar later gemiddeld genomen nauwelijks minder 
last van pijn en stijfheid dan de deelnemers uit de 
controlegroep. Op röntgenfoto’s vond Jos ook geen 
verschil in afwijkingen tussen de groepen. Tijdens 
mijn promotieonderzoek is gekeken naar secun-
daire uitkomstmaten.”
  
Om welke uitkomstmaten ging het?
“Kraakbeenschade, beenmergafwijkingen, 
osteofyten, ontsteking van het gewrichtsslijmvlies 
en meniscusschade, waaronder uitstulping van de 
meniscus. Deze artrosekenmerken zijn beoordeeld 
op MRI-scans die zijn gemaakt aan het begin van 
het onderzoek en 2,5 jaar erna.”

Wat hebben de MRI-scans je geleerd?
“In de interventiegroep kwam na 2,5 jaar minder 
progressie van meniscusuitstulping voor: 13 procent 
tegenover 21 procent bij de vrouwen die niet had-
den meegedaan aan het leefstijlprogramma. Voor 
de andere kenmerken van knieartrose werden geen 
effecten gezien van het leefstijlprogramma.” 

Wat was het effect van glucosamines?
“Ik heb geen enkel effect kunnen aantonen. Het idee 
was: aan het begin van de studie gaat de helft van 
de deelnemers glucosamines gebruiken, waarna op 
de MRI-scans van 2,5 jaar later wordt bekeken of er 
minder kenmerken van knieartrose zijn. We zagen 
geen verschillen tussen de vier groepen: vrouwen 
met de leefstijlinterventie en glucosamines, vrou-
wen met de leefstijlinterventie en geen glucosa-
mines, vrouwen zonder de leefstijlinterventie en 
met glucosamines en tot slot vrouwen zonder de 
leefstijlinterventie én zonder glucosamines.”

Wat is de invloed van gewicht op  
ontwikkeling van knieartrose?
“In de PROOF-studie is destijds een onderverdeling 
gemaakt van drie groepen: vrouwen die 2,5 jaar 
na het begin van het onderzoek in gewicht waren 
toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven. Ik heb 
op de MRI’s gevonden dat onder de deelnemers die 
zwaarder waren geworden, 2,5 keer zo vaak ontste-

king van het gewrichtsslijmvlies was te zien als bij 
de vrouwen die nog hetzelfde gewicht hadden.”

De deelnemers is ook gevraagd naar hun 
gewicht op hun veertigste?
“Ja, en dat heeft me tot de conclusie gebracht dat het 
waarschijnlijk verstandig is al vóór de menopauze te 
streven naar gewichtsverlies. Alle deelnemers had-
den bij het begin van het onderzoek, toen ze tussen 
de 50 en 60 waren, een te hoge BMI. Bij degenen 
die zeiden dat op hun veertigste nog niet te hebben 
gehad, zagen we gemiddeld minder afwijkingen op 
de MRI. Ik adviseer huisartsen daarom vrouwen op 
jongere leeftijd te vertellen dat een hoge BMI niet 
alleen het risico vergroot op een hoge bloeddruk, 
diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, maar ook op 
knieartrose. Ook vrouwen ouder dan 50 kun je atten-
deren op het belang van beweging en goede voeding; 
ik heb aan de hand van meniscusuitstulpingen en 
ontsteking van het gewrichtsslijmvlies aangetoond 
dat het een licht preventief effect heeft. We weten dat 
een kapotte meniscus artroseontwikkeling versnelt.”

En heb je een predictiemodel voor  
huisartsen kunnen ontwikkelen?
“De onderzochte factoren hebben gezamenlijk  
onvoldoende voorspellende waarde om er gebruik 
van te maken in de huisartspraktijk. Maar knie-
stijfheid in de ochtend en knieklachten bij de trap 
oplopen zijn thema’s die mogelijkheden lijken te 
bieden en die nader onderzoek verdienen.” •

Preventie knieartrose
Vrouwen van middelbare leeftijd

Tekst: Gerben Stolk
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Teach the teacher. Dat is van groot belang binnen de huisartsoplei-
ding. Hierbij wordt onder meer gebruikgemaakt van de acteerclub, 
een groep enthousiaste aios-acteurs. “Zo’n ervaring vergeten  
opleiders nooit meer.”
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e huisartsopleiding van het Erasmus MC 
maakt al jarenlang gebruik van acteurs. 
“Theater en spel is een goede manier om 

dingen te leren”, vertelt Ester Wesseling, plaats-

vervangend hoofd van de huisartsopleiding en 
huisarts. “Maar hoe goed de acteurs ook spelen, 
zij zijn zelf geen artsen. Daarom zijn we vier jaar 
geleden gestart met de acteerclub voor aios, die we 

vooral inzetten in het kader van teach the teacher. 
Bijvoorbeeld als we met onze huisartsopleiders een 
didactisch moeilijke situatie uit de praktijk willen 
oefenen.”
“Opleiders zeggen: het is net of ik een échte aios 
die disfunctioneert voor me heb. Dat is de meest 
confronterende manier van leren”, vervolgt Ellen 
Nijenhuis, gedragswetenschapper en groepsdocent 
bij de huisartsopleiding. “Opleiders hebben bij-
voorbeeld vaak moeite om tegen een aios te zeggen: 
je presteert onvoldoende. Zulke situaties kunnen 
we perfect oefenen met een aios-acteur, die soms 
zelfs begint te huilen. Het is net levensecht, doordat 
de aios in de huid van het personage kruipt.”
Wesseling: “Door middel van spel kunnen opleiders 
zien én ervaren welke effecten bepaalde inter-
venties hebben, wat we vervolgens met de groep 
bespreken.”
“Zo’n ervaring vergeten opleiders nooit meer”, 
vult Nijenhuis aan. “Als je het voelt en meemaakt, 
beklijft een leermoment het best.”

Verschillende rollen
Wesseling en Nijenhuis hebben beiden jarenlange 
theaterervaring. Ze weten hoe het is om zelf te 
spelen én om anderen te leren spelen. Eens in de 
maand – de coronaperiode uitgezonderd – komen 
de leden van de acteerclub bijeen om te trainen, te 
spelen en personages te ontwikkelen. Wesseling: 
“Vier jaar geleden zijn we begonnen met tweede- 
en derdejaars aios. Inmiddels hebben we een mix 
van aios en voormalige aios die nu als huisarts 
werken. Een leuke manier om alumni betrokken te 
houden bij ons onderwijs.” 
Nijenhuis: “Wellicht kunnen we hen ook als acteur 
gaan inzetten voor opleidersrollen. Bijvoorbeeld 
om onze staf te trainen hoe ze kunnen omgaan 
met een opleider met wie het niet helemaal lekker 
loopt.” Ook voor andere doelgroepen worden de 
aios-acteurs ingezet. Onder andere voor het trainen 
van de selectiecommissies van de opleiding tot 
huisarts en tot arts voor verstandelijk gehandi-
capten. Nijenhuis: “Ook hebben we de acteurs 
meegenomen naar het IJsselland Ziekenhuis, waar 
ze de rol speelden van moeilijke aios chirurgie en 

interne geneeskunde. De specialisten waren razend 
enthousiast.”

Digitaal onderwijs
Ook andere instituten zijn enthousiast over de acteer-
club van de huisartsopleiding van het Erasmus MC. 
“Op landelijke scholingsdagen hebben we twee 
keer een workshop gegeven. Collega’s van andere 
instituten waren heel geïnteresseerd. Er is behoefte 
aan deze manier van leren”, stelt Wesseling, die niet 
kan wachten om weer aan de slag te gaan met de 
acteerclub zodra de coronamaatregelen dit toelaten. 
Sinds de corona-uitbraak is het belang van 
digitaal onderwijs sterk toegenomen. “Vanuit onze 
onderwijsdoelen kijken we momenteel hoe we de 
acteerclub kunnen inzetten voor films en digitaal 
leren”, besluit Wesseling. Nijenhuis knikt. “We heb-
ben goede, getrainde aios-acteurs in huis. Ik ben 
heel trots hoe zij hun talent ontwikkelen en inzetten 
binnen de opleiding. Mooi om daar – ook digitaal – 
gebruik van te maken.” •

Leren van acteren
Aios-acteurs in actie

Tekst: Annemarie van der Eem
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Vier jaar geleden werd Roos Broek-
man, toen tweedejaars aios, lid van de 
acteerclub.

Ze zegt: “Het is leuk om bij te kunnen dragen 
aan het opleiden van opleiders en (mede)aios. 
Deze ervaringen zijn ook erg leerzaam voor 
mijn werk als huisarts. Bij het acteren vergroot 
je bepaalde reacties of persoonlijkheden uit. 
Hierdoor pik ik gedrag en reacties bij patiënten 
makkelijker op. Op het gebied van commu
nicatie heb ik veel geleerd, zowel verbaal als 
nonverbaal.” Broekman, inmiddels werkzaam 
als huisarts, is onder andere te bewonderen in 
drie opleidingsfilms over spoedzorg. “Ik speelde 
een huisarts in drie verschillende scenario’s. 
Leuk om het acteren zo te kunnen combineren 
met mijn eigen vak.”

Huisarts speelt 
huisarts

Roos Broekman, lid van de acteerclub, tijdens een  
opname voor een opleidingsfilm over spoedzorg.  
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‘Andere faculteiten zijn 
onder de indruk van onze 

kleinschaligheid’



ONDERWIJS
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Wie een vak uitstekend beheerst, kan het niet automatisch heel goed 
doceren. En wie vijf jaar geleden prima onderwijs gaf, is nu misschien 
minder bedreven. Daarom heeft men bij het studentenonderwijs van 
de afdeling Huisartsgeneeskunde altijd oog voor kwaliteitsimpulsen, 
zoals nu met het Senior Kwalificatie Onderwijs. 
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Tekst: Gerben Stolk
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tel, je verzorgt jaarlijks minstens veertig 
uur wetenschappelijk onderwijs en je hebt 
het daarvoor benodigde bewijs van de 

didactische bekwaamheid, de Basiskwalificatie 
Onderwijs (BKO). En stel, je geeft dit onderwijs al 
minimaal vijf jaar. Dan kom je in aanmerking voor 
deelname aan het SKO-programma, het Senior 
Kwalificatie Onderwijsprogramma. Het daarbij 
horende certificaat is een van de minimumeisen om 
universitair hoofddocent te worden. Maar afgezien 
van persoonlijke ambities: hoe meer docenten met 
een SKO-achtergrond een organisatie heeft, hoe 
beter ze in staat is haar onderwijs te ontwikkelen en 
vernieuwen.
“Bij SKO ligt de focus op innovatie van het lesgeven”, 
zegt Jurgen Damen. “Dat gebeurt op basis van 
nieuwe ontwikkelingen, wetenschap, studenten-
evaluatie en overleg met andere docenten.” Damen, 
hoofd Practicum Klinische Vaardigheden (PKV), is 
de eerste docent van de afdeling Huisartsgenees-
kunde die het SKO-traject heeft voltooid. “Inmiddels 
zijn ook twee andere collega’s bezig”, zegt hij. “Het 
is vooral geschikt voor de kleine dertig collega’s van 
wie onderwijs de corebusiness is en die actief zijn 
binnen het PKV en studentenonderwijs.”

Coachen
Hoe ziet het traject eruit? Damen: “SKO is niet 
specifiek gekoppeld aan de faculteit Geneeskunde, 
het is bedoeld voor docenten in het algemeen. Ik zat 
in een groep van zestien deelnemers die werkzaam 

zijn binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam of 
het Erasmus MC. Ik besprak uitdagingen en oplos-
singen met bijvoorbeeld docenten van de bachelor 
Rechtsgeleerdheid of de Erasmus School of Social 
and Behavioural Sciences. Het gaat niet alleen 
om het lesgeven op zich, maar ook om bredere 
vraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe kan ik een goede 
onderwijsafdeling opzetten, hoe zorg ik ervoor dat 
onze docenten voldoende professionele kwaliteit 
hebben en behouden en hoe kunnen we de docen-
ten het best coachen?”
De leergang duurt een jaar. Daarin komen de 
deelnemers zes keer bij elkaar, telkens twee dagen 
aaneen. “Ik was blij dat we ondanks de coronacrisis 
slechts een keer een Teams-overleg hadden”, zegt 
Damen. “Persoonlijke ontmoetingen inspireren 
meer. Je kunt het zien als een intervisiegroep; je 
bespreekt met elkaar waar je tegen aanloopt en hoe 
anderen die zaken aanpakken.”
Wat heeft Damen zoal opgestoken van docenten 
uit andere faculteiten? “Er zijn faculteiten waar 
jaarlijks vier of vijf keer zoveel nieuwe studenten 
instromen als bij Geneeskunde. Daardoor kunnen 
ze hun studenten doorgaans niet zo persoonlijk 
en nauwgezet begeleiden als wij. Hun uitgangs-
punt is: dit is het doel en het is aan jou om dat te 
bereiken, bepaal bijvoorbeeld zelf of je wel of geen 
colleges bezoekt. Wij houden studenten toch meer 
bij het handje vast. Daar zijn we trots op en het 
wordt gewaardeerd, maar dergelijke geluiden uit 
andere faculteiten leidden bij mij wel tot de vraag: 

moeten we onze studenten misschien niet iets meer 
zelfstandigheid bijbrengen? Later in de zorgpraktijk 
staat er ook niet altijd meteen iemand klaar als je 
een vraag hebt. Aan de andere kant waren docenten 
van andere faculteiten onder de indruk van ons 
kleinschalige onderwijs. Zij overwegen nu bij wijze 
van proef één vak ook te laten doceren aan slechts 
twaalf studenten.”

Vernieuwing 
Het SKO-traject is geen vrijblijvende exercitie: 
van deelnemers wordt verlangd dat zij concrete 
onderwijs vernieuwingen bedenken en realiseren 
(zie kadertekst ‘Interactieve app’). Damen: “Je 
ontvangt het certificaat op basis van de sessies die 
je hebt bijgewoond, de vernieuwing die je hebt 
opgezet en het portfolio dat je schrijft over al deze 
activiteiten. Tijdens het traject krijg je een coach die 
je begeleidt en ontvang je tools om een stukje van je 

onderwijs te vernieuwen. Het leuke is dat, los daar-
van, ik samen met andere deelnemende docenten 
uit het Erasmus MC een plek heb gecreëerd waar we 
ideeën kunnen uitwisselen over nog beter onderwijs 
voor geneeskundestudenten. De naam: Erasmus 
MC Professional Learning Community. Via die weg 
vergroten we de kans dat eerstelijnsgezondheids-
zorg een belangrijkere plaats krijgt binnen de  
opleiding, een ambitie die veel docenten van  
medisch specialismen met mij blijken te delen.”
Damen nam deel aan het SKO-traject omdat hij 
verdere professionalisering van het studenten-
onderwijs voorstaat. “Een concreet resultaat is dat er 
meer tijd gaat worden gecreëerd voor cursussen aan 
onze docenten met een BKO-certificaat die geen 
ambitie hebben de SKO te halen. Zoals een huisarts 
zich om de vijf jaar moet nascholen, zo is het ook 
helemaal niet gek als een docent om de paar jaar 
zijn didactische vaardigheden bijspijkert.” •

Tikken en luisteren op het beeldscherm van de smartphone of iPhone om vervolgens een 
analyse te maken. De app Practicum Klinische Vaardigheden voor derdejaars-geneeskun-
destudenten is interactiever sinds het begin van studiejaar 2020/21.

Initiatiefnemer Jurgen Damen: “Neem de casus van de patiënt die zich presenteert met vermoeid-
heid. Is hartfalen misschien de oorzaak? Op het beeldscherm ziet de student een lichaam. Hij of zij 
tikt op de gewenste plekken om te kloppen en te luisteren. De student krijgt dit filmpje toegestuurd 
in de periode dat wordt geoefend op lichamelijk onderzoek. Er zijn twee verbeteringen ten opzichte 
van de vorige app. Eén: destijds kon je alleen kijken en luisteren, terwijl je nu zelf de plekken kunt 
aantikken waar je volgens jouw idee moet zijn. En twee: de app is geïntegreerd in de rest van het 
onderwijs, zodat het filmpje aansluit bij wat je kort ervoor hebt geleerd of binnenkort gaat leren 
tijdens het PKV.”

Aan de eerste versie van de app hebben meegewerkt: Anke Peelen, Florence Gan-Creijghton, 
Evelien de Schepper, Kasper Geul en Loes de Lange. Een bijdrage aan de nieuwe versie is geleverd 
door: Kris Stabel, Margot van Wermeskerken, Mary Dankbaar en Ranj (app-ontwikkelaarsbedrijf). 

Interactieve app

Innovatie van het lesgeven
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ien jaar geleden vloog op een morgen een zwerm 
bijen door haar tuin. “Ik was meteen geïnteresseerd. 
Wow, wat gebeurt hier? Hoe werkt zo’n volk samen?”, 

vertelt Carlijn Laauwen, huisarts in de Bredase praktijk Hoge 
Vucht en huisartsopleider bij het Erasmus MC. Ze besloot een 
imkercursus te volgen, waarna ze aan de slag ging met haar 
eigen volk. “Ik woon midden in de stad, naast een klein parkje. 
Daar heb ik een aantal kasten staan, bij de oude watermolen. 
In het najaar moet ik zorgen dat de bijen genoeg voer hebben 
om de winter door te komen. In het voorjaar gaat de koningin 
aan de leg. Dan groeit het volk van zo’n 10.000 naar 50.000 
bijen. Een bijenvolk ontwikkelt zich tot één organisme, met de 
koningin als stralend middelpunt. Elke bij heeft een taak – en 
samen functioneren ze als één geheel. Die fascinatie voor het 
organisme heb ik ook als huisarts, waarbij ik met een nieuws-
gierige en holistische blik kijk naar de mens.”
Bijen houden is een welkome afwisseling op haar werk. “Het 
geeft me rust en focus. Je kunt niet even – snel, snel – met 
je grote handschoenen de raat in; dan word je als indringer 
gezien. Ik moet me aanpassen aan het bijenvolk, zoals ik me 
in de praktijk ook moet aanpassen aan de patiënt voor me. 
Daarnaast vind ik het fijn om met mijn handen bezig te zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan raten schoonmaken, het omsmelten 
van oude honingraten en honing slingeren.” Haar collega’s in 
de praktijk krijgen regelmatig een potje honing. “En als een 
patiënt hoestklachten heeft, geef ik weleens het advies om 
honing te nemen. Soms vertel ik dat ik zelf imker ben. Wat 
het houden van bijen me ook heeft gebracht, is dat ik meer 
aandacht heb voor de natuur om me heen. Wat bloeit er? En 
wanneer? Als je daar oog voor hebt, kun je de biodiversiteit in 
je eigen omgeving verbeteren. Dat is ook belangrijk voor de 
wilde bijen en andere insecten, die een grote rol spelen in de 
natuurketen.”
En het ultieme geluk van de imker? “Dat is als ik op een 
zonnige ochtend in mijn pak op één van de raten de koningin 
vind. Dat zijn de pareltjes.” •
  

Een volk van 50.000 bijen, met één koningin waar 
het allemaal om draait. “Dat is toch enorm fascine-
rend?”, aldus imker en huisarts Carlijn Laauwen. 
Over honing, handwerk en ultiem geluk.

T

De passie van Carlijn Laauwen

Fascinerend volk
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