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Voorlichten en  
vaccineren op de markt

Landelijk onderzoek naar 
coronazorg in de eerste lijn

Uniek: de opleiding tot arts voor 
verstandelijk gehandicapten 

Grondige herziening  
curriculum geneeskunde
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Ik had gehoopt in het voorwoord eens niet over COVID-19 te 
hoeven beginnen. Helaas. Het virus is nog steeds onder ons 
en zal dat voorlopig blijven. Daarmee ook de maatregelen 
om de impact van het virus tegen te gaan. We zullen eraan 
moeten wennen. Hopelijk houdt het influenzavirus zich dit 
seizoen weer rustig.
 
Het is duidelijk dat we alles moeten doen om de vaccinatie-
graad te verhogen. Een deel van de nog ongevaccineerden 
heeft een informatieachterstand. Het gaat hierbij vaak om 
mensen uit de sociaal minder sterke buurten. Huisarts Mat-
thijs van der Poel voegde het woord bij de daad en ging met 
een aantal collega’s met een kraam op de markt staan. Onder 
het motto ‘voor een prikkie op de markt’ spraken ze mensen 
aan, gaven gerichte informatie én vaccineerden direct. Het 
werkte. Een prachtig initiatief. U leest zijn verhaal in deze 
Augustijn.
 
Over maatschappelijke betrokkenheid gesproken: is daar 
wel voldoende aandacht voor in het huidige curriculum van 
de opleiding Geneeskunde? Volgens Gijs Elshout, huisarts, 
betrokken bij de herziening van het curriculum, kan het 
beter. Het profiel van de Erasmusarts 2030 gaat er anders 
uitzien. Behalve meer aandacht voor technologische ontwik-
keling, gaat maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke 
plaats krijgen. Artsen die patiënten in de context van hun 
omgeving kunnen behandelen. Komt u dat als huisarts  
bekend voor? Ik twijfel er niet aan. De inbreng van  
huisartsen van onze afdeling bij de opzet van dit nieuwe 
curriculum is dan ook opvallend groot.
 
Veel leesplezier toegewenst! Maar ook rustige en aangename 
feestdagen.

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

Maatschappelijk 
betrokken

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


14 Erasmusarts 2030
Zowel de maatschappij 
als de gezondheids-
zorg verandert volop. 
Dit vraagt om een 
vernieuwde bachelor- 
en masteropleiding 
geneeskunde met als 
doel future proof artsen 
op te leiden. Wat wordt 
gewijzigd? En wat is het 
profiel van de Erasmus-
arts 2030?
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Interprofessioneel leren rondom kwetsbare 
ouderen * Opleidingsplaats Zeeland in trek 
* Gevraagd: huisartsopleiders en opleiders 
coassistenten

9 Communicatiebehoeften 
gepeild 
Heeft je patiënt anemie? Vraag dan uitgebreid 
bloedonderzoek aan. Als je in één keer een 
standaardset van veertien testen laat doen, is 
de daaropvolgende zorg (kosten)effectiever. 
Dat adviseert Annemarie Schop na haar 
promotieonderzoek.

13 SOLK & culturele diversiteit
Dankzij vernieuwd onderwijs leren aios 
Huisartsgeneeskunde beter omgaan met SOLK-
patiënten met een andere culturele achtergrond.

16 Leren van Ervaringen
Docenten van de onderwijsvorm Leren van 
Ervaringen in de huisartsopleiding doen er 
verstandig aan een kijkje te nemen bij collega’s. 
Zo kunnen zij hun toolkit uitbreiden, zegt 
promovenda Marije van Braak.

17 Opleiding tot AVG
Het beroep van arts voor verstandelijk 
gehandicapten (AVG) is uniek. Dat geldt ook 
voor de opleiding tot AVG. Het Erasmus MC en 
andere partijen gaan basisartsen nadrukkelijker 
attenderen op de mooie kansen.

20 Toppunt van geluk
Sinds haar studententijd is Marleen Kooijman (55) 
een filmfanaat. “Heerlijk om je onder te dompelen 
in een andere wereld.” Over superhelden, kunst 
en haar eigen rol als filmmaker.

VERDER...

De acht huisartsoplei-
dingen werken samen 
om goed en aios-gericht 
onderwijs te realiseren 
én willen ervoor zorgen 
dat ook in de toekomst 
voor iedere inwoner van 
Nederland een huisarts 
in de buurt beschikbaar 
is. Een goede plaatsings-
procedure voor aios is 
daarbij noodzakelijk.

Heel wat zaterdagen 
stonden Rotterdamse 
huisartsen ‘voor een 
prikkie’ op de markt. 
Bijna 3.000 vaccinaties 
zijn daarbij gezet. “Als 
huisarts moet je zicht-
baar zijn in de wijk”, stelt 
Matthijs van der Poel. 
Helemaal in coronatijd.

6 Vaccineren op de markt 12 Diversiteit en inclusiviteit

18 Covid-19
Hoe geven en gaven 
huisartsen zorg aan hun 
coronapatiënten? De acht 
afdelingen Huisartsgenees-
kunde verrichten gezamen-
lijk onderzoek. Gezien de 
onvoorspelbaarheid van het 
virus is het belangrijk zoveel 
mogelijk kennis paraat te 
hebben.

Meer werkplezier voor 
zorgverleners, gezon-
dere patiënten en de 
juiste zorg leveren op de 
juiste plek. Dat zijn de 
belangrijkste doelen van 
Gezondheids centrum 
Beverwaard bij de 
invoering van Krachtige 
Basiszorg.  

Recht doen aan de mens in 
al zijn facetten en zorgen 
dat er oog is voor iedereen, 
zowel in de spreekkamer 
als tijdens de opleiding. 
Dat wil de projectgroep 
Diversiteit en Inclusivi-
teit: “Ons doel is dokters 
opleiden die in onze diverse 
samenleving goed kunnen 
functioneren.”
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Negen aankomende huisartsen hebben sinds de 
zomer een opleidingsplaats in Zeeland. Hiermee 
zijn de verwachtingen rondom deze nieuwe 
mogelijkheid ruimschoots overtroffen. “Met deze 
pilot beoogden we vier tot zes aios te plaatsen in 
Zeeland, dat was ook al heel mooi geweest”, zegt 
Frits Bareman, adjunct-hoofd van de Rotterdam-
se huisartsopleiding.

Het is bekend: in ons land dreigt een huisartsen
tekort, maar Zeeland spant de kroon. Voor de 
huisartsopleiding van het Erasmus MC was dat 
aanleiding bij Huisartsopleiding Nederland een 
plan te opperen: kon bij wijze van proef aan de 
twaalf opleidingslocaties die ons land telt een der
tiende worden toegevoegd? Konden aios die tijdens 
de sollicitatieprocedure blijk gaven van interesse 
in ‘Rotterdam’ ook ‘Zeeland’ kiezen? Zo zouden 
meer toekomstige huisartsen kunnen kennismaken 
met deze provincie en zich er na afronding van de 
opleiding hopelijk willen vestigen. Bareman: “Een 
plan maken is één ding. Als het vervolgens ook in de 
praktijk goed blijkt aan te sluiten bij een behoefte, 
stemt dat tot tevredenheid.”

Stefan Sleijfer is sinds 1 september decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezond-
heidswetenschappen. Vanaf die dag bekleedt hij ook het vicevoorzitterschap van de raad 
van bestuur in het Erasmus MC.

Sleijfer werkt sinds 2004 in Rotterdam als internist-oncoloog. In 2011 werd hij benoemd tot hoog-
leraar interne oncologie en in 2013 tot afdelingshoofd van de gelijknamige afdeling. In 2017 volgde 
de aanstelling als themavoorzitter van Thema Daniel. Sleijfer heeft geneeskunde gestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en is er ook gepromoveerd.

Hij zegt: ”Gezien de grote uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat, is veel aandacht nodig 
voor zowel de duurzaamheid van de zorg als de duurzaamheid van onze leefomgeving. Onderzoek 
en onderwijs zijn essentieel om deze uitdagingen te adresseren.” Sleijfer is de opvolger van prof. dr. 
Hans van Leeuwen.

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 

Opleidingsplaats Zeeland in trek

Stefan Sleijfer nieuwe decaan

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/nl-nl/onderwijs/
onderwijsaanbod/huisartsopleiding.

Universiteiten  
bundelen krachten
TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Univer-
siteit Rotterdam streven naar verregaande 
strategische samenwerking. De bestuur-
ders van de instellingen hebben hiervoor 
in de zomer een raamovereenkomst  
getekend. De samenwerking krijgt  
gestalte binnen de Convergence Alliance. 

In onderzoek en onderwijs bundelen de organi-
saties hun krachten, kennis en methoden. Dat 
doen ze om uitdagingen aan te gaan op het 
gebied van klimaatverandering, duurzaamheid, 
gezondheid, verstedelijking en digitalisering.  
De raamovereenkomst voorziet onder meer in 
de opzet van de organisatie van de alliantie.

Op convergencealliance.nl/nl/ staan verhalen 
en nieuws vanuit de drie maatschappelijke 
thema’s: Resilient Delta, Health & Technology 
en Artificial Intelligence, Data & Digitalisation. 
Binnen de thema’s wordt samengewerkt met 
bedrijven in de regio, zoals het Havenbedrijf 
Rotterdam, met overheidsinstanties, zoals de 
gemeente Rotterdam en Delft en de provin-
cie Zuid-Holland, en met maatschappelijke 
partners en andere academische instellingen, 
waaronder de Universiteit Leiden en het LUMC.

Dat maar liefst negen aios aan de slag wilden gaan 
in Zeeland, betekende ook dat meer huisarts
opleiders nodig waren dan voorzien. Uiteindelijk 
toonden zich voldoende huisartsen bereid deze taak 
op zich te nemen. Bareman: “Hanneke Hage, zelf 
huisartsopleider en huisarts in Brouwershaven en 
Scharendijke, heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
de werving en enthousiasmering.”

Nieuw is ook dat aios sinds kort soms terugkom
onderwijs krijgen in Zeeland. Bareman: “Voor het 

merendeel van het onderwijs zullen de aios naar 
Rotterdam gaan, maar ongeveer eens per twee 
maanden ontmoeten zij en hun docenten elkaar 
bij de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCO) in 
Heinkenszand.” 

Bareman hecht eraan de ontwikkelingen van 
de afgelopen maanden in het juiste perspectief 
te plaatsen. “Het aantal van negen aios kan een 
uitschieter zijn, maar wij denken dat het aantal van 
vier tot zes per jaar bestendig zal zijn.”

‘Luctor et Emergo’

https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs/
https://convergence.nl/nl/
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Rotterdamse aios huisartsgeneeskunde en AVG 
hebben in de herfst samen met onder meer aios 
specialist ouderengeneeskunde en aios interne 
geneeskunde-geriatrie van het LUMC de cur-
sus Transitie van de kwetsbare oudere patiënt 
gevolgd. Het doel was dat zij leerden met en 
van elkaar. Het was de laatste pilot uit een reeks 
van drie. Een evaluatie moet nu uitwijzen of de 
onlinecursus van E-Infuse een vaste plek krijgt in 
de opleiding tot huisarts en ook de opleiding tot 
AVG in het Erasmus MC.

Kwetsbare ouderen hebben vaak een onvoorspel-
baar ziektebeeld. Dat vergroot hun kans om te 
worden gezien door verschillende zorgverleners, 
bijvoorbeeld in de eerste en tweede lijn. Senioren 
kunnen alleen de best mogelijke zorg krijgen als 
de betrokken professionals goed weten samen te 
werken en hun activiteiten op elkaar afstemmen. De 

drie weken durende leergang speelt hierop in. Toe-
komstige huisartsen en medisch specialisten buigen 
zich in groepjes van twee of drie over casuïstiek op 
het vlak van advance care planning, functioneren 
en medicatieoverdracht. Hun bevindingen en voort-
gang worden online gemonitord door docenten.

Binnen de Rotterdamse huisartsopleiding is Michaël 
Kevenaar onder meer coördinator van de chroni-
sche zorgstage voor tweedejaars aios. Hij zegt: “De 
helft van de aios uit deze stagegroep heeft in oktober 
en november meegedaan. Het is belangrijk dat zij 
interprofessioneel leren. Optimale zorg voor kwets-
bare ouderen is onmogelijk als iedereen opereert 
vanaf zijn eigen eilandje. We streven naar olympi-
sche ringen die verbinding met elkaar maken.”

De eerste pilot is een aantal jaren geleden gehou-
den, de tweede in maart dit jaar. 

Nieuw: de Rotterdamse huisartsopleiding heeft nu ook 
een alumninetwerk. Op donderdag 23 november kwamen 
voor het eerst recent afgestudeerden onder deze vlag bij-
een in het Erasmus MC. Zij woonden een sessie bij die in 
het teken stond van lies- en heupklachten en netwerken.

Ben je korter dan zeven jaar geleden afgestudeerd  
en wil je ook deel uitmaken van het alumninetwerk?  
Meld je aan bij Willeke van Schaardenburg via  
secretariaat.huisartsopleiding@erasmusmc.nl. Jaarlijks 
staan twee geaccrediteerde bijeenkomsten op het  
programma. De eerstvolgende is gepland voor  
donderdag 7 april en biedt behalve ontmoetingen ook 
verdieping in de spoedzorg.

Interprofessioneel leren rondom 
kwetsbare ouderen

Ontmoet andere 
afgestudeerden…
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BIJZONDERE HUISARTS
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Heel wat zaterdagen stonden Rotterdamse huisartsen ‘voor een 
prikkie’ op de markt. Bijna 3.000 vaccinaties zijn daarbij gezet. “Als 
huisarts moet je zichtbaar zijn in de wijk”, stelt Matthijs van der Poel. 
Helemaal in coronatijd.
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Tekst: Annemarie van der Eem
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ijdens een bijscholing werd de vaccinatie-
kloof weer haarfijn duidelijk voor Matthijs 
van der Poel. “Ik sprak een collega-huisarts 

uit de Amsterdamse grachtengordel. ‘Het vaccine-
ren ging van een leien dakje’, zei hij. ‘Mijn patiënten 
kwamen allemaal.’ Bij mij was de opkomst veertig 
procent”, aldus Van der Poel, praktijkhouder in de 
multiculturele wijk Delfshaven. “Het coronabeleid, 
zeker ten aanzien van achterstandswijken, had 
absoluut anders gemoeten. Er is totaal geen  
onderscheid gemaakt op postcodeniveau. Het  
beleid ten aanzien van informeren en vaccineren 
was hetzelfde in de Amsterdamse grachtengordel 
als in Rotterdam-West. Terwijl je juist op postcode-
niveau het verschil kunt maken.”
De 40-jarige Van der Poel besloot afgelopen mei 
daarom zelf in actie te komen, samen met Rot-
terdamse collega’s. “We zeiden tegen elkaar: laten 
we met onze witte jassen op de markt in Delfshaven 
gaan staan om mensen te informeren. Ik nam 
daarbij de AstraZeneca mee die ik in de koelkast 
had staan. Als iemand van boven de zestig dat 
vaccin zou willen, kon ik ’m meteen zetten. Want 
veel mensen gaan niet naar Schiedam of Rotterdam 
The Hague Airport om een prik te halen. Dat moet 
laagdrempelig, hier in de wijk.” 
En dus stond Van der Poel op zijn vrije zaterdag op 
de markt. Samen met collega’s als Bünyamin Meral 
en Shakib Sana en veel andere praktijkhouders 
uit de wijk. “We hadden een informatiestalletje. 
Zo’n houten kraam waar de groenteboer normaal 

zijn groenten uitstalt. Al snel konden we de eerste 
vaccins zetten.” Een van de Rotterdammers die op 
de markt werden gevaccineerd door Van der Poel, 
was acteur John Buijsman. “Hij kwam in cowboy-
outfit en riep: ‘Vérse AstraZeneca!’ De actie was een 
groot succes. Die eerste zaterdag hebben we zo’n 
dertig mensen gevaccineerd. Daarna heeft de GGD 
de regie overgenomen. De GGD zei: ‘Huisartsen, 
jullie hebben laten zien dat lokaal informeren en 
vaccineren werkt.’” 

Witte jassen
De actie breidde zich al snel uit. De GGD zette 
personeel in en huurde een naastgelegen sport-
hal af voor het vaccineren met het Janssen- en 
Pfizer-vaccin. Ook twee ziekenhuizen (Erasmus 
MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland), studenten 
geneeskunde en vrijwilligers sloten zich aan bij de 
actie. “Er ontstond echt een wij-gevoel. Daar mogen 
we trots op zijn.” Op sommige marktdagen werden 
wel 232 Rotterdammers op één dag gevaccineerd, 
waarbij de huisartsen het informeren voor hun reke-
ning namen. Eind oktober stond de teller op bijna 
3.000 ‘prikkies op de markt’. “Mensen waarderen 
het dat vertrouwde artsen, dokters in witte jassen, 
aanwezig zijn om mensen eerlijk te informeren”, 
aldus Van der Poel. “Zo raakte ik op een zaterdag 
in mei aan de praat met een 84-jarige Surinaamse 
dame en haar vriendin. Ze vertelde dat zij allebei 
niet gevaccineerd waren, omdat ze het vaccin niet 
vertrouwden. In die tijd was net de ophef in de 

media over AstraZeneca. Ik heb haar toen uitgelegd 
dat zij tot de risicogroep voor corona behoort en dat 
het vaccin veilig is. De bijwerkingen zijn heel zeld-
zaam en komen vooral voor bij jongere vrouwen. Ze 
zei: ‘Ik vind het wel spannend.’ Ik heb haar en haar 
vriendin daarom begeleid tot aan de vaccinatie.  
Supermooi dat deze twee bejaarde dames zich  
hebben laten vaccineren. Maar het is natuurlijk 
wel van de zotte dat je daar als huisarts op je vrije 
zaterdag een halfuur mee bezig bent.”

Betere communicatie en informatie vanuit de 
overheid had het verschil kunnen maken, stelt Van 
der Poel. “Wat ook meespeelt is de desinformatie 
op social media, waardoor veel mensen het vaccin 
niet vertrouwen. Ik stond op een zaterdag met een 
man te praten, die in de rij stond voor een vaccina-
tie. Even later kwam er een kennis langs, die riep: 
‘Glenn, je laat je toch niet vaccineren met dat gif?’ 
Toen zag ik hem toch de rij uitgaan, ongetwijfeld 
door peer pressure. Dat is dan weer het nadeel van 
openbaar vaccineren. Maar aan de andere kant: 
door daar te staan hebben bijna 3.000 mensen wél 
hun vaccinatie gehaald. Juist door zichtbaar te zijn.” 

Uit het hart
Zijn betrokkenheid bij deze actie sluit aan bij Van 
der Poels visie op het vak. “Als huisarts moet je 
zichtbaar zijn in de wijk. Met onze praktijk zoeken 
we heel erg de verbinding met de wijk; met welzijns-
partijen, met bewoners.” Zo kun je de dokter in 
Delfshaven twee keer per week zien wandelen met 
patiënten, om zo een gezonde leefstijl te bevorde-

ren. Hiervoor ontwikkelde Van der Poel mede het 
succesvolle concept ‘Het Looprecept’. “Het helpt 
als mensen in de wijk zien wat de dokter doet. De 
dokter wandelt met patiënten, de dokter gaat op de 
fiets op huisbezoek. En ja, de dokter vaccineert ook 
op de markt.” 
Zijn wijk – en al haar inwoners – is Van der Poel lief. 
“Delfshaven is een prachtige multiculturele wijk. 
Ja, we hebben veel armoede en maatschappelijke 
problematiek. Maar het is ook een warme wijk, 
waar mensen mooie dingen doen met elkaar. Ik zou 
nergens anders willen werken.”
Zijn betrokkenheid bij zijn patiënten maakt dat Van 
der Poel regelmatig zijn stem laat horen. Aan tafel 
bij talkshow Beau, in een interview in het AD of op 
online platforms als LinkedIn en Twitter. “Daarbij 
spreek ik altijd uit mijn hart.” Zo plaatste hij eind 
september een foto op Twitter van een zuurstof-
meter, nadat hij een patiënt had ingestuurd naar 
de IC. “Verdomme! 52 jaar en zuurstof 79%. Nu 
hopen dat kindje vader nog wakker meemaakt”, 
zo schreef hij, plus een oproep aan demissionair 
minister Hugo de Jonge om versneld te vaccineren 
op postcode niveau. “Deze patiënt had zich door alle 
tegenstrijdige berichten op social media niet laten 
vaccineren. Als arts voelde ik me zo machteloos. 
Daarom besloot ik dit – uiteraard geanonimiseerd 
– te delen met de buitenwereld. Misschien dat zo’n 
bericht iemand overhaalt om toch die vaccinatie te 
halen.” Bij de huisarts of de GGD. 
En anders op de markt. Vérse AstraZeneca! •

Voor een prikkie op de markt
De wijk in!

‘Lokaal informeren en  
vaccineren werkt’

https://looprecept.nl/
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De acht huisartsopleidingen werken samen om goed en aios-gericht 
onderwijs te realiseren én willen ervoor zorgen dat ook in de toe-
komst voor iedere inwoner van Nederland een huisarts in de buurt 
beschikbaar is. Een goede plaatsingsprocedure voor aios is daarbij 
noodzakelijk.
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et vak van huisarts is prachtig en waar-
devol, zegt John van Ochten, hoofd 
huisartsopleiding bij de afdeling Huisarts-

geneeskunde van het Erasmus MC en zelf huisarts 
sinds 1984. “Het is onze taak om studenten dat al 
vroeg in de opleiding geneeskunde te laten zien. Als 
huisarts sta je dicht bij je patiënt en er is meer dan 
voldoende emplooi. Bovendien levert onze huisarts-
opleiding hoogwaardig onderwijs, waarbij de aios 
centraal staat. En omdat de aios centraal staat, is de 
plaatsingsprocedure voor huisartsen in opleiding 
na een kritische herbeoordeling per eind september 
2021 aangepast.”

Opleidingsplaats ruilen
Dit verandert er: om te beginnen kunnen huisartsen 
in opleiding voortaan na afloop van hun eerste 
opleidingsjaar ruilen met een aios van een andere 
opleiding. Dit is mogelijk als de opleidingsplaats 
niet bevalt of vanwege persoonlijke omstandig-
heden zoals mantelzorg of een partner die elders 
een baan vindt. Het gaat nadrukkelijk om ruilen: er 
moet een ruilbuddy beschikbaar zijn. De LOVAH 
(Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen) 
heeft toegezegd de bemiddeling te willen uitvoe-
ren. Een voorwaarde voor het ruilen is dat de aios 
het eerste jaar zonder opleidingsproblemen heeft 
afgerond. “Het ruilen kan pas na een jaar”, zegt Van 
Ochten. “Daarmee willen we voorkomen dat aios 

een strategische keuze maken om toegelaten te 
worden bij de opleiding – door een weinig favoriete 
keuze op te geven.”

Later starten
Ten tweede mogen basisartsen die tot tweemaal wel 
zijn toegelaten tot de opleiding, maar geen plaats 
toegewezen hebben gekregen, voortaan drie jaar na 
de laatste uitloting opnieuw een poging wagen. Om 
geplaatst te worden moet een aios eerst solliciteren. 
Ongeveer tien procent valt dan af. Hierna volgt de 
loting. Daarbij worden jaarlijks nog eens enkele 
tientallen kandidaten uitgeloot, van wie de naam op 
een reservelijst komt. Voorheen hield het na twee 
jaar proberen op. Nu komt er na drie jaar een nieu-
we kans. Van Ochten: “Daar was behoefte aan bij de 
aios. De bestaande regel werd als onrechtvaardig 
ervaren. Als mensen gemotiveerd zijn om huisarts 
te worden, kunnen ze in de tussentijd bijvoorbeeld 
aan de slag als anios of bij de GGZ, SEH of in een 
verpleeghuis. In sommige gevallen levert dit vrijstel-
lingen van bepaalde onderdelen van de opleiding 
op als ze alsnog worden toegelaten.”

Commotie en Kamervragen
Directe aanleiding voor het aanpassen van de  
plaatsingsprocedure is de landelijke commotie 
die ontstond toen een aios uit Zeeland een 
opleidingsplek in Zwolle kreeg aangeboden. Daar 

kwamen zelfs Kamervragen over. Van Ochten legt 
uit: “Heel veel aios willen graag in de Randstad aan 
de slag. Maar ook de inwoners van Groningen en 
de Achterhoek hebben een huisarts nodig. Door 
aios te spreiden over het land voorkomen we dat 
iedereen zich settelt in de Randstad en we straks 
geen huisartsen hebben in de andere delen van 
Nederland. Als je als aios op een prettige wijze je 
opleiding in een bepaalde regio hebt afgerond en 
ook de sociale omstandigheden hebt leren kennen, 
is de kans groter dat je je in dat gebied wil vestigen 
als huisarts.”
Het plaatsingssysteem, dat sinds 2014 bestaat, werkt 
met een algoritme dat is opgesteld door economen. 
De toewijzing gebeurt op basis van lotnummer en 
voorkeur. Van Ochten: “In 85 procent van de geval-

len komen aios op de plek van hun eerste of tweede 
voorkeur terecht. De overige aios worden geplaatst 
op de derde of lagere keuze – maar nooit op een 
locatie die helemaal niet in hun lijstje voorkomt. Het 
komt echter weleens voor dat iemand spijt heeft van 
zijn keuze. De ruilmogelijkheid biedt daarvoor nu 
een oplossing.” 

Tevreden aios
De aios-belangenvereniging en de opleiders zijn 
betrokken bij de plannen voor de aanpassingen. Van 
Ochten: “Alle opleidingsinstituten en de LOVAH zijn 
inmiddels akkoord. Nu moet de praktijk uitwijzen 
of de aanpassingen leiden tot meer tevreden-
heid onder aios en onwenselijke situaties worden 
voorkomen.” •

Plaatsingsprocedure aios aangepast
Een huisarts voor iedereen

Tekst: Masja de Ree
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W

Heeft je patiënt anemie? Vraag dan uitgebreid bloedonderzoek aan. 
Als je in één keer een standaardset van veertien testen laat doen, is 
de daaropvolgende zorg (kosten)effectiever. Dat adviseert Annemarie 
Schop na haar promotieonderzoek.

Augustijn • december 2021

at was je belangrijkste 
onderzoeksvraag?
“Hoe maken we het diagnostisch 

proces bij anemie makkelijker en efficiënter voor 
huisartsen?”

Wat was de aanleiding voor de studie?
“Anemie is een symptoom waaraan de meest 
uiteenlopende ziekten ten grondslag kunnen lig-
gen. Maar om welke aandoening gaat het bij jouw 
patiënt? Bij de beantwoording van deze vraag kun je 
als tussenstap via bloedtesten de etiologie bepalen, 
bijvoorbeeld een ijzergebreksanemie of een renale 
anemie. Door de etiologie vast te stellen, kan gericht 
onderzoek worden aangevraagd. Bijvoorbeeld een 
darmonderzoek bij ijzergebreksanemie, omdat het 
mogelijk om darmkanker gaat. In het vaststellen van 
de etiologie moet je als huisarts wel je weg weten te 
vinden. Want je kunt van alles laten bepalen via het 
laboratorium, maar de vraag is: wat is handig? Waar 
kun je je het beste op richten?”

Hoe is het onderzoek gedaan?
“Internist-hematoloog Mark-David Levin heeft in 
2007 een project opgezet in het Albert Schweitzer 
Ziekenhuis. Het gaat om PAGAS: Project of Anemia 
analysis from the General practitioner to the Albert 
Schweitzer hospital. Mark-David en zijn collega’s 
hadden gemerkt dat huisartsen die belden met 
het ziekenhuis of een patiënt verwezen, vaak maar 
beperkt bloedtesten hadden aangevraagd of moeite 

hadden de achterliggende reden van de anemie 
te achterhalen. Het Albert Schweitzer Zieken-
huis wilde huisartsen meer houvast geven in het 
diagnostisch proces. Het project ging van start met 

81 huisartsen uit de regio Dordrecht. Als zij aan het 
Albert Schweitzer Ziekenhuis meldden anemie te 
vermoeden bij een patiënt, ging het Results Lab van 
het ziekenhuis automatisch een uitgebreide set van 
veertien bloedtesten bepalen. Dáár ligt vooral mijn 
onderzoek: op het onderdeel van anemie naar etio-
logie, op het onderdeel waar je met veertien testen 
de meest voorkomende etiologie van anemie kunt 
bepalen. Mijn onderzoek is gebaseerd op huisarts-
data en lab-testen uit PAGAS én op patiëntendos-
siers van 42 huisartsen. Ik heb daarin bekeken wat 
huisartsen deden bij patiënten met één van de twee 
meest voorkomende vormen van anemie: ijzer-
gebreksanemie en anemie der chronische ziekten. 
Hoe zag de rest van het diagnostisch proces eruit?”

Wat zijn de belangrijkste resultaten?
“Het concept met standaard veertien lab-testen  
tegelijkertijd is effectiever. Je vindt hiermee bij 
tachtig procent van de patiënten een anemie- 
etiologie. Dat is aanzienlijk hoger dan de 56-74  
procent beschreven in de huidige literatuur. Bij 22 
procent van de patiënten vonden we ook meer dan 
één etiologie. Dat is nog nooit beschreven. Deze 
bevinding is klinisch interessant. Als de huisarts 
vrij is om te bepalen welke testen worden gedaan 
en er wordt bijvoorbeeld ijzergebreksanemie 
gevonden, gaat hij verder in die richting. Maar als 
je alle veertien testen doet en je merkt dat naast 
ijzergebreksanemie ook renale anemie speelt, kan 
je er aan het begin van het proces op inspelen dat er 
méér aan de hand is. Je voorkomt een tunnelvisie. 
De benadering met veertien testen is ook kosten-
effectiever, zo stelden we vast in samenwerking met 
de Universiteit Twente. In vergelijking met een vrije 
keuze om lab-testen aan te vragen door de huis-
arts, steeg de effectiviteit met 6.4 procent wanneer 
standaard veertien lab-testen werden aangevraagd. 
De extra kosten per patiënt zijn ongeveer drie euro 
méér, maar dat is verwaarloosbaar als je het afzet 
tegen de behaalde winst aan het begin van het 
proces.
Verder hebben we de drie meest voorkomende 
oorzaken van anemie der chronische ziekten in 
kaart gebracht: maligniteit, auto-immuunziekte en 

infectie. 77 procent van de huisartsen vond uitein-
delijk een onderliggende ziekte bij de anemie der 
chronische ziekte. Wat betreft ijzergebreksanemie: 
die wordt vaak veroorzaakt door darmkanker of een 
voorstadium daarvan. Huisartsen verwezen slechts 
36 procent van de mensen met deze anemie voor 
een darmonderzoek. Bij twee procent van de patiën-
ten bleek meer dan achttien weken na het vaststel-
len van de ijzergebreksanemie alsnog sprake te zijn 
van darmkanker. Mijn advies is daarom: overweeg 
altijd een darmonderzoek bij ijzergebreksanemie.”

Wat is je belangrijkste aanbeveling aan 
huisartsen?
“Vraag bij een sterk vermoeden op een anemie in 
één keer veertien lab-testen aan, want dan weet je 
zeker dat je aan het begin meteen alle informatie 
hebt. Het gaat om: hemoglobine (Hb), MCV, serum-
ijzer, transferrine, ferritine, foliumzuur, vitamine 
B12, reticulocyten, erytrocyten, trombocyten, 
leukocyten, creatinine, CRP en LDH.” 

Wat nu?
“Ik wil graag betrokken zijn bij de volgende 
herziening van de NHG-standaard anemie. Het is 
belangrijk dat het stroomschema wordt losgelaten 
en er aan het begin van het diagnostisch proces 
breed wordt gekeken naar de etiologie.” •

Alle veertien testen 
Anemie

Tekst: Gerben Stolk
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Meer werkplezier voor zorgverleners, gezondere patiënten en de 
juiste zorg leveren op de juiste plek. Dat zijn de belangrijkste doelen 
van Gezondheidscentrum Beverwaard bij de invoering van Krachtige 
Basiszorg. Huisarts Simona Budulac: “Dit concept past ons als een 
handschoen.”

december 2021 • Augustijn

Tekst: Masja de Ree
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ezondheidscentrum Beverwaard ligt 
midden in de wijk. Alle bewoners – relatief 
veel gezinnen met een lagere sociaal

economische status en vijftig procent heeft een 
migratieachtergrond – kunnen er terecht. Het is een 
groot centrum, met negen huisartsen, een team van 
assistenten, drie praktijkondersteuners somatiek, 
drie praktijkondersteuners ggz en een maatschap
pelijk werker.
“Twee jaar geleden was het nog te druk op de prak
tijk”, vertelt huisarts Simona Budulac over de keuze 
voor Krachtige Basiszorg. “We hadden een tekort 
aan huisartsen en assistenten. In de wijk wonen 
veel patiënten met meervoudige problematiek. Dat 
maakte het moeilijk om als zorgverlener een goede 
balans in het werk te vinden. Met de invoering van 
Krachtige Basiszorg in 2019 wilden we de werkdruk 
verlagen en het werkplezier verhogen, beter zorgen 
voor de gezondheid van onze patiënten en zorgen 
voor de juiste zorg op de juiste plek. Ik ben zeer 
enthousiast over hoe dat uitpakt.”

De patiënt als geheel
Krachtige Basiszorg bestaat in Beverwaard uit drie 
elementen: de aanstelling van een spoedarts, een 
maatschappelijk werker en de verruiming van het 
spreekuur naar vijftien minuten per patiënt. “Dat is 
vijf minuten langer dan gebruikelijk”, legt Budulac 
uit. “Daardoor heb ik als huisarts tijd om niet alleen 
in te gaan op iemands lichamelijke klacht, maar ook 

op andere zaken. Hoe gaat het thuis, zijn er span
ningen, is er sprake van schulden? Er is meer tijd 
voor de patiënt als geheel.”
Ze laat een kleurige kaart met vier vlakken zien, 
waarop de patiënt in het midden staat. “We werken 
met vier domeinen: lichamelijk, geestelijk, sociaal 
en maatschappelijk. Deze kaart kunnen we samen 
met de patiënt invullen – ik als huisarts, maar 
bijvoorbeeld ook de maatschappelijk werker. Het 
werkt als een hulpmiddel voor ons, maar ook voor 
de patiënt zelf. Die krijgt hierdoor meer begrip van 
de eigen klachten en is beter in staat om mee te 
denken over oplossingen. Dankzij de kaart worden 
patiënten eerder op de juiste plek geholpen en 
zien we patiënten ook minder snel met dezelfde 
lichamelijke klacht terug op het spreekuur.”

Warme banden in de wijk
Voor goede zorg is een team van hulpverleners in de 
wijk nodig. Daarvan zijn de coördinators Krachtige 
basiszorg – Budulac en maatschappelijk werker 
Corien van der Stelt – overtuigd. Van der Stelt: “Het 
is belangrijk dat we als gezondheidscentrum nauwe 
contacten hebben met bijvoorbeeld schuldhulpver
leningsorganisaties. Ik kan patiënten dan aanmelden 
op de juiste plek en ook monitoren of het hulptraject 
goed wordt opgestart.” Van der Stelt is in september 
2019 bij Gezondheidscentrum Beverwaard in dienst 
gekomen, met het doel Krachtige Basiszorg vorm te 
geven. Budulac: “Daar zijn we ontzettend blij mee. 

Elke huisarts weet: als er sociale of maatschappelijke 
problemen meespelen, dan is het lastig en tijdrovend 
om een patiënt goed te helpen. Corien zorgt ervoor 
dat het netwerk warm blijft. Niet alles kan opgelost 
worden, maar dankzij Corien voelt een patiënt 
zich wel meer gehoord.” Van der Stelt: “Ik merk dat 
patiënten gemakkelijk terugkomen als ze eenmaal bij 
me zijn geweest. Ze weten me te vinden.”

Minder gestoord 
Dankzij de duur van vijftien minuten loopt het 
spreekuur van de huisartsen minder uit. Nadeel is 
dat er minder plekken zijn op een dag. Toch kunnen 
patiënten in Beverwaard altijd dezelfde week terecht 
en voor spoed is er de spoedarts. Budulac: “De 
spoedarts neemt de huisartsen werk uit handen. 
Hij is ook aanspreekpunt voor de assistenten. Die 
overleggen met de spoedarts bij twijfel, waardoor 
de huisartsen minder gestoord worden tijdens het 
spreekuur. Dat is grote winst.”
De aanwezigheid van de spoedarts betekent voor 
de assistenten dat ze meer dan voorheen moeten 
triëren. Het liefst bezoeken de patiënten uiteraard 
de eigen huisarts. De spoedarts is er voor nood
gevallen. “Hoe we dit aanpakken is uitgebreid met 
het hele team besproken en we blijven overleggen. 
Daardoor voelt iedereen zich gehoord. Heel fijn 
is dat we sinds een jaar geen patiëntenstop meer 
hebben. We hebben nu voldoende huisartsen en we 
denken dat dat komt doordat we Krachtige Basis
zorg hebben ingevoerd. Dat spreekt aan.”

Plan op maat
Gezondheidscentrum Beverwaard wisselt regel
matig ervaringen uit met andere centra die Krachtige 
Basiszorg hanteren. Budulac: “Dan komen we op 
ideeën, maar we zien ook dat wat bij de een werkt, 
bij de ander geen succes hoeft te zijn. Mijn tapijt kan 
mooi staan in mijn huis, maar in jouw huis is dat 
misschien anders. Ik raad andere praktijken zeker 
aan zich te verdiepen in Krachtige Basiszorg. Maar 
het is belangrijk dat je je voor de invoering afvraagt 
wat nodig is voor jouw praktijk. Waar liggen de knel
punten, wat past bij jou?” Van der Stelt: “Dat schrijft 
de landelijke toolkit ook voor: maak eerst een plan.” 
Budulac: “Voor ons past Krachtige Basiszorg als een 
handschoen. Daarom zijn we enthousiast. Het doet 
iets met ons als hulpverleners, met onze patiënten, 
met ons team. Ons team is sterker geworden. En de 
deuren staan wijder open voor onze patiënten.” •

‘Ons team is sterker geworden’
Krachtige Basiszorg in Gezondheidscentrum Beverwaard

‘Patiënten zijn beter in  
staat om mee te denken  

over oplossingen’

Krachtige Basiszorg is geïmplementeerd in vier 
steden en op twaalf locaties. De aanpak wordt 
tot eind 2021 gefinancierd, onder andere door 
het Zilveren Kruis, CZ en de Achterstandsfond-
sen voor huisartsen. Doel van de integrale aan-
pak is dat de deelnemende zorgverleners van 
elkaar leren, bewoners hulp op maat krijgen en 
de zorgkosten uiteindelijk dalen. Op dit moment 
wordt gezocht naar structurele financiering.

Structurele 
financiering
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Maatschappelijk werker Corien van der Stelt (links) en huisarts Simona Budulac
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Recht doen aan de mens in al zijn facetten en zorgen dat er oog is voor 
iedereen, zowel in de spreekkamer als tijdens de opleiding. Dat wil de 
projectgroep Diversiteit en Inclusiviteit: “Ons doel is dokters opleiden 
die in onze diverse samenleving goed kunnen functioneren.”

december 2021 • Augustijn

iversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke 
maatschappelijke thema’s. Maar hoe breng 
je die in de praktijk als arts? David Pols is 

voorzitter van de projectgroep Diversiteit en Inclusi-
viteit bij de geneeskunde-opleiding van het Erasmus 
MC en huisarts in de omgeving van Rotterdam. Hij 
zegt: “Je wilt recht doen aan iedereen, maar je wilt 

wel voorkomen dat je mensen in hokjes stopt. Om 
op een goede manier om te gaan met diversiteit 
en inclusiviteit hanteren we het begrip intersectio-
naliteit, oftewel kruispuntdenken. Wij hebben als 
mensen heel veel gemeen, maar er zijn ook verschil-
len die kunnen leiden tot ongelijkheid en die ons 
tegelijkertijd uniek maken. Als je je daarvan bewust 

bent als arts, docent en opleider, en ernaar handelt, 
dan zorgen we samen voor betere zorg en een beter 
opleidingsklimaat.”

Meneer Janssen
“Stel je bent huisarts en er zit iemand tegenover 
je”, zegt Pols. “Die persoon is vrouw, ze heeft een 
bepaalde huidskleur, een bepaalde religie, een 
seksuele voorkeur, ze heeft veel of weinig oplei-
ding genoten. Er zijn heel veel facetten die haar 
maken tot wie zij is. Dat willen we in ons onderwijs 
benadrukken.”
Pols was huisarts in Rotterdam-Charlois en merkte 
daar dat aandacht voor diversiteit noodzakelijk is 
in het curriculum geneeskunde. “Tijdens je studie 
gaat het vaak over meneer Janssen, een blanke 
man van middelbare leeftijd. Toen ik begon als 
huisarts in de achterstandswijk, had ik geen enkele 
ervaring met hoe bijvoorbeeld moslims omgaan 
met de dood of met hoe je een patiënt uit een lagere 
sociaaleconomische klasse het best benadert.” 
Ook de visitatiecommissie, de landelijke commis-
sie die met regelmaat de geneeskunde-opleiding 
doorlicht, merkte op dat er in de opleiding te weinig 
aandacht was voor diversiteit. Dit leidde tot de 
start van een groot project. Pols en collega’s kregen 
in 2019 450.000 euro aan HOKa-middelen (Hoger 
Onderwijs KwaliteitsAgenda van het Erasmus MC) 
om het thema diversiteit en inclusiviteit binnen de 
geneeskunde-opleiding vorm te geven. 

Vier pijlers
Het project bestaat uit vier pijlers. Ten eerste is de 
studentenorganisatie DISCO (Diversiteit Inclusie 
Studenten COmmissie) geholpen bij de oprich-
ting. “Zij organiseren nu waardevolle activiteiten, 
bijvoorbeeld ‘Eten bij de arts’, voor geneeskunde-
studenten die zelf in hun omgeving geen rolmodel-
len in de medische wereld hebben.” Ten tweede 
heeft de projectgroep de ceremonies tijdens de 
opleiding onder loep genomen. Tijdens de drie 
belangrijke academische plechtigheden waar 
studenten mee te maken krijgen – de integriteits-
ceremonie, de Witte Jas Ceremonie en het arts-
examen – herkenden niet alle studenten zich in de 

geboden rolmodellen en rituelen. De plechtigheden 
waren daarmee niet inclusief genoeg, zegt Pols.  
“Wij zorgen er nu vaker voor dat er meer verschil-
lende rolmodellen zichtbaar zijn, zodat meer 
studenten iemand zien die ze kan inspireren.”
De derde pijler bestaat uit docentprofessionalise-
ring, gericht op bewustwording ten aanzien van 
diversiteit onder studenten, maar ook in de spreek-
kamer bij patiënten. De vierde en laatste pijler 
betreft het studentenonderwijs. “We laten studenten 
nadenken over wie ze zijn, wie de ander is, waar 
onze levens elkaar kruisen. Want ondanks alle ver-
schillen, zijn er vooral veel overeenkomsten tussen 
mensen. Je kunt bijvoorbeeld andere normen heb-
ben – wel of geen hand geven – maar wel dezelfde 
waarden, namelijk respectvol met elkaar omgaan.” 

Regenboogvlag 
Studenten zijn enthousiast over de aandacht voor 
diversiteit en inclusiviteit. Docenten die de training 
voor docentprofessionalisering volgen ook. “Maar 
in deze laatste groep hebben we te maken met een 
selectiebias: de training is niet verplicht en wie er 
niet voor openstaat, doet er nu niet aan mee.” Veran-
dering heeft tijd nodig, maar er worden concrete 
stappen gezet. Er is onlangs bijvoorbeeld een task-
force sociale veiligheid opgericht bij het Erasmus 
MC. De wand met portretten van hoogleraren met 
emeritaat in het onderwijsgebouw is aangevuld met 
een spiegel die aangeeft: ook jij kunt hier komen te 
staan. In het najaar wapperde aan het Erasmus MC 
voor het eerst de regenboogvlag. “Een klein gebaar 
waarmee we laten zien: hier is iedereen welkom!” •

Diverse samenleving
Toekomstige artsen beter voorbereiden

Tekst: Masja de Ree
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Een Syrische vluchteling met chronische nekklachten. Een Marok-
kaanse patiënt met langdurige klachten van moeheid en buikpijn. 
Dankzij vernieuwd onderwijs leren aios Huisartsgeneeskunde beter 
omgaan met SOLK-patiënten met een andere culturele achtergrond.

Augustijn • december 2021

omatisch onvoldoende verklaarde lichame-
lijke klachten (SOLK) komen veel voor, zowel 
in de huisartsenpraktijk als in het ziekenhuis. 

Anne Weiland, gedragswetenschapper bij het Eras-
mus MC, promoveerde in 2015 op dit onderwerp. 
Daarbij ontwikkelde ze een training voor medisch 

specialisten en aios voor betere communicatie met 
SOLK-patiënten. “De training bleek effectief; artsen 
werden er beter in. Wel gaven ze aan de com-
municatie met patiënten met een andere culturele 
achtergrond lastig te vinden. Ik dacht: daar moeten 
we iets mee. We krijgen steeds meer mensen met 
een andere culturele achtergrond in onze samen-
leving. In Rotterdam is minstens vijftig procent van 
de inwoners van een andere etnische achtergrond.”

Attitude, kennis en vaardigheden
Weiland initieerde een vernieuwend onderwijs-
project, gesubsidieerd vanuit het EU-fonds  
Erasmus+. Hierbij werkt het Erasmus MC samen 
met het Universitair Ziekenhuis Gent en de Univer-
siteit van Szeged uit Hongarije. “Voor bachelor- en 
masterstudenten, aios en docenten hebben we 
een competentieprofiel gemaakt op het gebied van 
SOLK en culturele sensitiviteit. Daarbij gaat het 
om attitude, kennis en vaardigheden. Als arts is het 
allereerst belangrijk dat je een onbevooroordeelde 
manier van luisteren hebt. Daarnaast is het van  
belang dat je voldoende kennis hebt, bijvoorbeeld 
over de richtlijnen omtrent moeheid. Bij vaardig-
heden draait het vooral om communicatieve skills.”
Op basis van dit competentieprofiel vernieuwden 
Weiland en haar collega’s het SOLK-onderwijs voor 
aios Huisartsgeneeskunde, dat nu als pilot wordt 
getest in Rotterdam. “We hebben verschillende 
filmpjes gemaakt met trainingsacteurs. We hebben 
bijvoorbeeld een casus met een Syrische vluchte-
ling, die last heeft van chronische nekpijn. Door 
goed uit te vragen kom je als arts meer te weten over 
zijn context.” 
De aios maken daarbij gebruik van een breed 
repertoire vragen. “Hoe diverser de mensen zijn, 
hoe meer manieren van vragen en uitleggen je 
nodig hebt”, stelt Weiland. “In Nederland stellen 
we vaak directe vragen, op cognitief niveau. Bij 
patiënten met een andere culturele achtergrond 
is het verstandig om die pas later te stellen. Begin 
bijvoorbeeld met: mag ik je vragen, is het in jouw 
land van afkomst gewoon dat je naar een psycho-
loog gaat? Of: mag ik je vragen hoe het was om jouw 
land te verlaten? Wil je daar iets over vertellen? Hoe 

is het voor jou deze klachten te hebben? En hoe kijkt 
jouw familie daar tegenaan?”

Gehoord voelen
Het internationale onderwijsproject heeft volgens 
Weiland één belangrijk doel. “We willen de zorg 
aan SOLK-patiënten uit andere etnische groepen 
verbeteren. Hiervoor is het van belang dat je als 
arts goed leert exploreren en uitleggen, waarbij je 
zo goed mogelijk aansluit bij degene die tegenover 
je zit. Is dat iemand uit een andere cultuur? Durf 
dat dan ook bespreekbaar te maken. Je kunt veel 
meer vragen en uitleggen dan je denkt. Ik hoor vaak 
dat artsen opzien tegen een gesprek, wanneer uit 
aanvullend onderzoek niet blijkt waar de klach-
ten vandaan komen. Terwijl patiënten juist heel 
dankbaar zijn dat ze voor hun gevoel eindelijk een 
goede uitleg hebben gekregen, waarmee ze verder 
kunnen. Het belangrijkste is dat deze groep zich 
gehoord voelt.” 
Heeft Weiland tips voor huisartsen? “Vanuit het 
NHG kun je training volgen op dit gebied. Training 
en educatie helpt om je kennis te vergroten, je 
attitude onder de loep te nemen en je vaardigheden 
uit te breiden. Het is ook leerzaam om met collega’s 
te bespreken: waar loop jij tegenaan? En welke 
oplossing heb jij gevonden? Zorg dat je jezelf scherp 
en nieuwsgierig houdt. En probeer breder te kijken. 
Vraag waar nodig een wijkteam of maatschap-
pelijk werker om mee te denken. Met eigen inzet 
en ondersteuning van buitenaf kun je vaak veel 
verbetering creëren voor de patiënt.” •

SOLK & culturele 
diversiteit

Betere communicatie, betere zorg

Tekst: Annemarie van der Eem
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•  retrainpain.org. Meer informatie voor patiënten 
over (omgaan met) chronische pijn. Met gratis 
online cursus, beschikbaar in 23 talen.

•  huisarts-migrant.nl. Meer informatie voor 
huisartsen over zorg aan migranten en 
vluchtelingen.

•  fawrotterdam.nl. Dit is de website van het 
Fonds Achterstandswijken Rotterdam.

Handige websites

https://www.retrainpain.org/
https://huisarts-migrant.nl/
https://fawrotterdam.nl/


juni 2021 • Augustijn14



ONDERWIJS

B

Zowel de maatschappij als de gezondheidszorg verandert volop.  
Dit vraagt om een vernieuwde bachelor- en masteropleiding  
geneeskunde met als doel future proof artsen op te leiden.  
Wat wordt gewijzigd? En wat is het profiel van de Erasmusarts 2030?

Augustijn • december 2021

Tekst: Annemarie van der Eem
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innen het Erasmus MC wordt het curricu-
lum van de opleiding geneeskunde  
momenteel grondig herzien. “Het is niet 

dat we vier nieuwe banden onder een auto zetten. 
Nee, we zijn de auto echt opnieuw aan het ontwer-
pen”, vertelt Gijs Elshout, huisarts en adjunct- 
coördinator van de bachelor geneeskunde. “We 
gaan terug naar de basis, waarbij we opnieuw 
nadenken over de kennis die we studenten aanleren 
en de manier waarop we dat doen.”
De laatste grote aanpassingen aan het curriculum 
stammen uit 2008. Hoog tijd voor vernieuwing, 
aldus Elshout. “De afgelopen decennia is er veel ver-
anderd in de geneeskunde. Hoe je als dokter werkt 
en moet denken, met welke technologie je te maken 
krijgt. Daarnaast is de biomedische kennis binnen 
de geneeskunde exponentieel gegroeid. Je kunt niet 
meer alles weten. Dit vraagt om een andere manier 
om artsen op te opleiden, waarbij we inspelen op 
het werkveld van vandaag en morgen.” 

Drie zwaartepunten
Het vernieuwde curriculum kent straks drie 
samenhangende zwaartepunten: maatschappe-
lijke betrokkenheid, technologie en academische 
vorming. “Bij de opleiding geneeskunde aan het 
Erasmus MC stond academische vorming altijd al 
hoog in het vaandel”, stelt Elshout. “Onze studenten 
hebben oog voor wetenschappelijke onderbouwing. 
Waarom doen we de dingen zoals we die doen? En 

wat is daar het bewijs voor? Ook in het nieuwe curri-
culum neemt dit een belangrijke plaats in. Daar zijn 
twee nieuwe zwaartepunten aan toegevoegd, die 
aansluiten bij het huidige tijdsgewricht. Allereerst 
maatschappelijke betrokkenheid. We hebben name-
lijk behoefte aan maatschappelijk georiënteerde 
artsen, die hun patiënten behandelen in de context 
van hun omgeving. Bijvoorbeeld de grotestads-
problematiek in Rotterdam.”
Een ander nieuw zwaartepunt is technologie. “Bin-
nen de geneeskunde maken we steeds meer gebruik 
van technologie. Van operaties met robotchirurgie 
tot de rol van big data bij beslissingen in de spreek-
kamer”, aldus Elshout. “Daar moeten we toekom-
stige artsen goed op voorbereiden.” 
En zo komen we uit bij het profiel van de Erasmus-
arts 2030. Deze arts handelt vanuit een breed aca-
demisch perspectief en een solide (bio)medische 
kennisbasis. Hierbij zet de arts technologie bewust 
in ter bevordering van een gezonde samenleving.

Casus centraal
De zojuist genoemde (bio)medische kennisbasis 
wordt momenteel grondig tegen het licht gehouden. 
Als voorzitter van de werkgroep Biomedische kennis 
(zie kader) is Elshout hier nauw bij betrokken. “De 
belangrijke vraag is: wat moet een toekomstige 
basisarts aangeleerd krijgen? We moeten een 
selectie maken, want niet alles kan terugkomen in 
het curriculum.” Neem bijvoorbeeld pulmonale 

hypertensie. “Dit is een abnormaal hoge bloed-
druk in de bloedvaten in de longen. Een groot deel 
van het pathofysiologisch mechanisme laat zich 
ook goed uitleggen aan de hand van hartfalen, een 
ziektebeeld dat de gemiddelde arts veel vaker ziet. 
Pulmonale hypertensie zal waarschijnlijk geen  
nadrukkelijke plek meer krijgen in het curriculum. 
We willen studenten een brede basis aanleren, 
waarvan we vinden dat elke arts dat moet weten. Bij 
een vervolgopleiding voegen ze daar specialistische 
kennis aan toe. Bijvoorbeeld over pulmonale hyper-
tensie bij de opleiding longgeneeskunde.”
Ook de vorm van het onderwijs verandert. Elshout: 
“Nu hebben we nog veel traditionele hoorcolleges. 
In het nieuwe curriculum gaan we meer in kleine 
groepjes werken. Daarbij gaan we kennis en com-
petenties geïntegreerd aanbieden, in de vorm van 
case-based learning. Dat is een activerende manier 
om stof aan te reiken. Door uit te gaan van een casus 
maak je continu de link met de klinische praktijk. 
Daardoor ervaart de student: aha, daarom moet ik 
weten hoe DNA-replicatie werkt.”

Goede voorbereiding
In september 2023 start volgens de huidige planning 
de eerste lichting studenten met de vernieuwde 
bacheloropleiding. “Na drie jaar stromen deze 
studenten door naar de master. Hoe de vernieuwde 
masteropleiding vanaf 2026 vorm gaat krijgen, dat is 
de volgende stap”, aldus Elshout. Uiteindelijk zullen 
we een belangrijk deel van de Erasmusartsen 2030 
terugzien binnen de huisartsopleiding.
“In het nieuwe curriculum leren we artsen een 
brede basis aan. Dat past bij het generalistische 
karakter van de huisartsgeneeskunde”, meent 
Elshout. Ook de nieuwe zwaartepunten zijn relevant 
voor het vak van huisarts. “Huisartsen hebben 

altijd al oog voor de patiënt en zijn of haar omge-
ving: persoonsgerichte zorg is een kernwaarde. De 
nieuwe basisopleiding – met extra aandacht voor 
maatschappelijke betrokkenheid – bereidt artsen 
hier nog beter op voor. En wat betreft de technolo-
gie: die speelt ook binnen de huisartsgeneeskunde 
een steeds grotere rol. Bijvoorbeeld big data. In de 
toekomst zullen waarschijnlijk steeds vaker algorit-
mes op achtergrond draaien die ons alert maken. 
‘Let op: deze patiënt komt nu voor de tweede keer 
in een halfjaar met hoestklachten en in het voorjaar 
heeft hij een snotneus gehad. Kan er sprake zijn 
van astma?’ In de vernieuwde basisopleiding leren 
studenten straks hoe ze big data kunnen inzetten 
en interpreteren, maar ook wat de beperkingen 
ervan zijn. Op meerdere vlakken sluit het nieuwe 
curriculum dus nog beter aan op de opleiding 
huisartsgeneeskunde.” 
Maar dat is niet het doel, aldus Elshout. “Ons doel is om 
zo goed mogelijke basisartsen op te leiden.” Dan, met 
een lach: “Al is het natuurlijk fantastisch als ze daarna 
huisarts willen worden. Want dat is het mooiste vak.” •

Opleiding tot arts van de toekomst
Erasmusarts 2030

Voor de herziening van het curriculum is een 
aantal werkgroepen opgericht. Deze bestaan 
uit een bonte verzameling experts binnen het 
Erasmus MC. “Van clinici tot onderwijskundigen 
en basale wetenschappers. In nagenoeg alle 
werkgroepen is ook een huisarts betrokken”, 
aldus Gijs Elshout, die zelf voorzitter is van de 
werkgroep biomedische kennis. Ook de huisart-
sen Jurgen Damen (klinische vaardigheden) en 
David Pols (diversiteit & inclusiviteit; zie pagina 
12) zijn voorzitter van een werkgroep.

Betrokken huisartsen
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Docenten van de onderwijsvorm Leren van Ervaringen in de huisarts-
opleiding doen er verstandig aan een kijkje te nemen bij collega’s. Zo 
kunnen zij hun toolkit uitbreiden, zegt promovenda Marije van Braak.

december 2021 • Augustijn

at was je belangrijkste 
onderzoeksvraag?
“Hoe kunnen docenten tijdens het Leren 

van Ervaringen (LvE) bijdragen aan de educatieve 
waarde van deze onderwijsvorm voor huisartsen in 
opleiding?”

Wat was de aanleiding voor de studie?
“Tijdens LvE praat een groep aios, begeleid door 
twee docenten, tijdens de terugkomdag over hun  
ervaringen in de praktijk: patiëntcasuïstiek, 
medische dillema’s, persoonlijke dillema’s en 

opleidingsdillema’s. Het doel is hiervan te leren voor 
toekomstig handelen. LvE heeft een lange traditie. 
In Rotterdam wordt het aangeboden sinds de 
opleiding begon. Toch zijn er weinig trainingsmoge-
lijkheden voor docenten. Via de Landelijke Educatie 
Docenten kunnen docenten modules volgen, 
bijvoorbeeld over het begeleiden van groepen, maar 
niet specifiek over LvE. In Rotterdam en ook binnen 
de andere huisartsopleidingen leefde de vraag: 
kunnen docenten meer handvatten krijgen voor het 
begeleiden van deze onderwijsvorm? Mario Veen 
van de Rotterdamse opleiding (zie kadertekst, red.) 
formuleerde een onderzoeksvoorstel over deze 
vraag, waarop ik solliciteerde.” 

Hoe heb je het onderzoek verricht?
“De eerste databron bestaat uit documenten van 
de acht instituten: welke informatie over LvE geven 
de opleidingen aan aios en docenten? De tweede 
bron, tevens de hoofdbron, wordt gevormd door 
41 video-opnames van LvE. Bij alle instituten heb 
ik een aantal keren drie camera’s geïnstalleerd om 
LvE-sessies op te nemen. Bij de derde bron gaat het 
om toelichtingen die ik achteraf heb gekregen van 
ruim zestig aios en docenten. Ik verzocht ze met mij 
de video-opnamen te bekijken. Aan aios vroeg ik 
bijvoorbeeld: ‘Welke casus vond je het waardevolst?’ 
En terwijl we het terugkeken: ‘Zie je specifieke 
dingen die deze casus waardevol maakten?’ Aan 
docenten vroeg ik wat hun doelen en strategieën 
waren en hoe ze die terugzagen in de opname.” 

Wat zijn de belangrijkste resultaten?
“Docenten en instituten streven met LvE de 
meest uiteenlopende doelen na, die ze op allerlei 
manieren proberen te bereiken. De waarde van LvE 
is groot, maar met zulke uiteenlopende doelen ook 
zeer divers, afhankelijk van wie je de vraag stelt. 

Aios blijken LvE waardevol te vinden als de inter-
actie inclusief, divers, veilig en efficiënt is. Inclusief 
betekent: waardevol voor iedereen. ‘Divers’ hangt 
daarmee samen: allerlei perspectieven moeten 
zonder oordeel (veilig) ingebracht kunnen worden. 

Aios hechten ook aan efficiëntie: casusbesprekingen 
moeten niet te lang uitgekauwd worden.
Uit de docentinterviews kwamen begeleidings-
dilemma’s die ik met gespreksanalyse van de 
video-opnames heb onderzocht: wanneer ‘stap je 
in’, wanneer zet je je ervaring in en hoe vraag je door 
naar de ‘diepere’ of bredere laag? Ook hier zagen 
we een variatie aan manieren waarop docenten met 
deze dilemma’s omgaan.”

Wat zijn je aanbevelingen?
“Docenten raad ik aan regelmatig een kijkje in de 
keuken te nemen bij een ander docentkoppel. Dat 
brengt je op ideeën. Een aanbeveling aan institu-
ten en docenten: gebruik een brede definitie van 
waardevolle interactie, want LvE blijkt op zóveel 
manieren waardevol te kunnen zijn. Aios ervaren 
het soms bijvoorbeeld ook als waardevol wanneer 
het nauwelijks is gegaan over de oorspronkelijk 
ingebrachte casus. LvE is een open onderwijsvorm, 
probeer het niet dicht te timmeren met eigenschap-
pen waaraan het moet voldoen om waardevol te 
zijn.”

Nog meer?
“Soms twijfelt een docent wanneer hij of zij moet 
ingrijpen, bijvoorbeeld als een aios afdwaalt in een 
betoog. Mijn boodschap is: doe dit eerder iets te laat 
dan te vroeg. Vaak komt de interactie uiteindelijk 
toch op het ‘juiste punt’ uit. Verder is het goed om te 
beseffen dat je je als docent bewust wel of niet kunt 
positioneren in een rol. Spéél met je rol: de ene keer 
ben je moderator/procesbewaker, de andere keer 
beoordelaar van de aios en weer een andere keer die 
ervaren huisarts. Meer sturende rollen, zoals expert 
of beoordelaar, kun je beter later in een casus-
bespreking inzetten. En als laatste een aanbeveling 
aan instituten: zorg altijd voor twee docenten. Dat 
brengt meer dynamiek en diversiteit in LvE.” •

Kijkje bij collega’s
Leren van Ervaringen

Tekst: Gerben Stolk
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Het beroep van arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) is uniek. 
Dat geldt ook voor de opleiding tot AVG. Het Erasmus MC en andere 
partijen gaan basisartsen nadrukkelijker attenderen op de mooie 
kansen.

Augustijn • december 2021

raag Hanneke Veeren wat het vak van 
AVG zo bijzonder en boeiend maakt, en 
het hoofd van de enige AVG-opleiding 

ter wereld steekt een gloedvol betoog af dat wordt 
gedragen door vier pijlers. Eén: de brede en gevari-
eerde doelgroep.
Ze zegt: “Een AVG kan niet alleen zorg geven aan 
mensen met een ernstige tot matige verstandelijke 
beperking, maar ook aan mensen met een lichte 
of zeer lichte verstandelijke beperking. In ons land 
gaat het om ruim twee miljoen potentiële patiënten, 
en dit aantal stijgt. Zo wordt dikwijls lange tijd niet 
herkend dat iemand een zeer licht verstandelijke 
beperking heeft. Sommigen zijn bijvoorbeeld street-
wise en assertief, waardoor ze hun kwetsbaarheid 
verbloemen.”
De tweede eigenschap van het werk als AVG is de 
zeldzame pathologie. “Wie geïnteresseerd is in 
witte raven onder de aandoeningen, is hier op zijn 
plaats”, vertelt Veeren. “Je komt onder meer mensen 
met zeldzame syndromen tegen, mensen met 
aangeboren afwijkingen. Afgezien daarvan: bij deze 
groep komt ook meer pathologie voor dan binnen, 
tussen aanhalingstekens, de normale populatie. 
Denk bijvoorbeeld aan epilepsie, spasticiteit en 
gedragsafwijkingen.”

Tijd voor de patiënt
In het verlengde van zeldzame pathologie stipt 
Veeren de derde karakteristiek van de AVG aan: puz-
zelen en pionieren op het vlak van evidence based 

medicine (EBM). “Net als artsen in andere discipli-
nes hechten we aan EBM, maar er is nog niet zoveel 
EBM in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Wij trainen onze aios dus ook intensief in 
wetenschappelijke vaardigheden. Niet alleen omdat 
er nog veel onderzoek nodig is, maar ook omdat wij 
het toejuichen als dokters hun eigen evidence ver-

zamelen. De opleiding en het vak gaan gepaard met 
verdieping: je hebt de tijd om afwegingen te maken, 
tijd die nodig is voor deze patiënten. Vaak gaat het 
ook om ethische overwegingen: is het bijvoorbeeld 
verstandig dat je patiënt een hartoperatie onder-
gaat? Wegen de voordelen op tegen de nadelen? 
Hoever ga je met behandelen? Uiteindelijk moet 
de kwaliteit van leven vooropstaan: de AVG is per 
uitstek een arts die de patiënt bekijkt in dat licht.”
Anders dan de huisarts voert de AVG dus geen tien-
minutengesprekken. Aios vertellen Veeren dikwijls 
voor het vak te kiezen vanwege dit vierde kenmerk: 
het intense contact met de patiënt en ook het 
samenspel met ‘het systeem’ rondom de patiënt. Ze 
zegt: “Je hebt zelden alleen een arts-patiëntrelatie. 
Je moet eenvoudig kunnen communiceren met de 
patiënt, terwijl in de kamer ook een familielid zit dat 
je op een ander niveau van informatie moet kunnen 
voorzien en erbij betrekken. En vervolgens moet 
ook alles netjes worden doorgeven aan de dagelijkse 
begeleiders.”

24 opleidingsplaatsen
De AVG-opleiding maakt deel uit van de afdeling 
Huisartsgeneeskunde in het Erasmus MC. Het is 
een driejarige medische vervolgopleiding, net als de 
huisartsopleiding. Het Capaciteitsorgaan adviseert 
een instroom van 24 aios per jaar en op termijn 
zelfs 58 per jaar, maar het aantal van 24 wordt niet 
altijd gehaald. “Hierdoor is een tekort aan AVG’s 
ontstaan”, zegt Veeren. “Ons land telt bijna 300 
AVG’s, terwijl er volgens het Capaciteitsorgaan 
mogelijk 500 tot 650 nodig zijn in 2037. Daarom 
hebben het ministerie van VWS, de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland en de (beroeps)
Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandi-
capten (NVAVG) de handen ineengeslagen, met in 
het kielzog de AVG-opleiding. Het ministerie heeft 
medio 2020 subsidie beschikbaar gesteld voor een 
arbeidsmarktstrategie, met onder meer als doel het 
vak aantrekkelijker te maken. Kunnen bijvoorbeeld 
arbeidsvoorwaarden worden verbeterd? Is te achter-
halen waarom sommige AVG’s afhaken?”
Ze vervolgt: “Het is ook belangrijk dat medische 
faculteiten in hun curriculum meer aandacht 
besteden aan de opleiding tot AVG. Nu hebben vele 
geneeskundestudenten geen weet van de oplei-
ding, laat staan dat ze hebben gehoord hoe leuk en 
bijzonder het vak is. We zijn daarom meer coassis-
tenten aan het werven. En we ontwikkelen onder-
wijs voor geneeskundestudenten en coassistenten, 
zodat we een plekje veroveren in het curriculum van 
de medische faculteiten. Een gelukkige omstandig-
heid is dat het nieuwe geneeskundecurriculum 
meer focust op zaken die in het AVG-vak altijd al 
belangrijk waren: een holistische benadering, naar 
de persoon kijken, kwaliteit van leven en interdisci-
plinair samenwerken.”
Vanuit de arbeidsmarktstrategie is ook financiering 
vrijgekomen voor een pr-campagne. Veeren:  
“Ondersteund door een communicatiebureau 
werken we nu aan een betere presentatie van het 
AGV-vak. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot een 
update van avgopleiding.nl, materialen voor  
co-assistentenbeurzen, filmpjes over het onderwijs 
en betere zicht- en vindbaarheid online en via 
sociale media.” •

Een uniek vak 
Arts voor verstandelijk gehandicapten

Tekst: Gerben Stolk
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https://avgopleiding.nl/
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Hoe geven en gaven huisartsen zorg aan hun coronapatiënten?  
De acht afdelingen Huisartsgeneeskunde verrichten gezamenlijk 
onderzoek. Gezien de onvoorspelbaarheid van het virus is het  
belangrijk zoveel mogelijk kennis paraat te hebben.

december 2021 • Augustijn18

en primeur: voor het eerst doen alle afdelingen 
Huisartsgeneeskunde sámen onderzoek, 
vergezeld door het Nivel. Het Consortium  

Onderzoek Huisartsgeneeskunde, waarin de afdelin-
gen zijn vertegenwoordigd, richt de blik twee jaar lang 
op de behandeling van Covid-19 in de eerstelijnszorg.
“Het Consortium bestond al een aantal jaren, maar 
van gezamenlijk onderzoek was het nog niet geko-
men”, zegt Evelien de Schepper, universitair docent 
Huisartsgeneeskunde in het Erasmus MC. “Corona 
heeft dat veranderd. De pandemie heeft benadrukt 
hoe belangrijk het is onderzoek te verrichten met 
een consortium. Corona speelt en speelde in heel 
het land. Dan is het zaak dat onderzoekers snel met 
elkaar kunnen schakelen: hoe is het in jullie regio, 
wat gebeurt er in jullie regio, hoe kan dat het best 
worden onderzocht? In het voorjaar van 2021 heeft 
ZonMw het Consortium gevraagd een onderzoeks-
voorstel te schrijven. Het moest een voorstel worden 
over zorg van de huisarts aan mensen met acute 
Covid-19-klachten. In augustus heeft ZonMw een 
subsidie toegekend van drie miljoen euro.”
Over de aanleiding van het onderzoek vertelt De 
Schepper: “Sinds de corona-uitbraak is veel aan-
dacht uitgegaan naar ziekenhuiszorg. Maar het is 
duidelijk dat ook de huisarts een grote rol heeft in de 
opvang van acute coronapatiënten. Ons onderzoek 
moet de data en onderbouwing van die huisartszorg 
opleveren. Om hoeveel patiënten ging het? Wat heb-
ben huisartsen met hen gedaan? Werkte dat?”

Databases
Het onderzoek van het consortium kent drie takken. 
De Schepper geeft samen met een collega uit het 
UMC Groningen leiding aan de eerste. Dat heeft 
mede te maken met haar functie als coördinator van 
de Rijnmond Gezond database, een project van de 
afdeling Huisartsgeneeskunde. De database bestaat 
uit de elektronische medische dossiers van 300.000 
patiënten in Zuidwest-Nederland die gepseudo-
nimiseerd worden verworven uit het Huisartsen 
Informatie Systeem (HIS). De andere afdelingen 
Huisartsgeneeskunde en het Nivel hebben soort-
gelijke databases. Deze routinezorgdata van vier 
miljoen cliënten van huisartsenpraktijken vormen 
de bron voor de eerste onderzoekslijn. 
De Schepper: “We gaan proberen de coronapatiën-
ten te vinden in de databases. Dat is een uitdaging, 
omdat er in het begin nog geen ICPC-codering 
voor corona was. Vaak werd gecodeerd op basis 
van hoesten, koorts of luchtweginfectie anderszins. 
Huisartsen konden in het begin ook niet testen, 
zodat niet duidelijk was of de patiënt corona had. 
Maar de afdelingen hebben al ideeën over hoe we 
dit kunnen ondervangen om toch zoveel mogelijk 
(ex-)coronapatiënten te detecteren.”

Chronische klachten
Is duidelijk dat iemand inderdaad door corona is 
getroffen, dan bekijken de onderzoekers welk pad 
diegene daarna heeft afgelegd. Stuurde de huisarts 

de patiënt in naar het ziekenhuis? Werd de zieke 
thuis behandeld? Was er achteraf veel controle 
nodig van de huisarts? “We willen ook weten of 
patiënten zich later bij de huisarts hebben gemeld 
vanwege chronische klachten”, zegt De Schepper. 
“We volgen alle patiënten bij wie corona is gediag-
nosticeerd sinds het begin van de corona-uitbraak 
tot eind 2021. Een andere vraag is welke medicatie 
huisartsen hebben voorgeschreven voor corona-
patiënten. In het begin was onduidelijk waaraan ze 
verstandig deden. Moesten ze medicatie geven of 
liever niet? Wás er überhaupt iets wat zou helpen? 
Later heeft het NHG geadviseerd niets te geven, 
maar aanvankelijk hebben huisartsen bijvoorbeeld 
antibiotica en inhalatiemedicatie voorgeschreven. 
Ook gaan we kijken naar een eventueel verband 
tussen medicatie die patiënten al gebruikten en het 
beloop van corona. Waren bijvoorbeeld mensen die 
al inhalatiemedicatie gebruikten uiteindelijk beter 
of slechter af?”
Op methodologisch vlak is er ook een uitdaging. 
Voor het eerst wordt voor één onderzoek geput uit 
de negen genoemde databases. De Schepper:  
“Onderdeel van onze exercitie is dan ook uit te  
vinden hoe vergelijkbaar de databases zijn. Hoe 
moet je het aanpakken? Wat is de meest betrouw-
bare en efficiënte werkwijze?”
Vanuit het Erasmus MC wordt ook promotieonder-
zoek verricht binnen de tak waaraan De Schepper 
leidinggeeft. De promovendus is Premysl Velek.  
Namens ‘Rotterdam’ draagt bovendien Davy  
Vermaas een steentje bij als data-analist.

Veelbelovende geneesmiddelen
Aan de tweede en derde onderzoekstak leveren 
andere afdelingen Huisartsgeneeskunde dan de 
Rotterdamse een bijdrage. Het gaat allereerst om 

een al bestaande landelijke gerandomiseerde inter-
ventiestudie, de PRINCIPLE-NL-trial, die nu gaat 
aansluiten bij een Brits onderzoek naar het effect 
van veelbelovende geneesmiddelen op het beloop 
van een Covid-19-infectie bij risicogroepen. Op dit 
moment wordt bijvoorbeeld het geneesmiddel voor 
jicht colchicine onderzocht als behandeling voor 
Covid-19 patiënten. 
Tot slot is er het onderzoek naar thuisbehande-
ling. De zogeheten Covidtherapy@home-studie 
moet uitwijzen of thuisbehandeling op maat met 
zuurstofondersteuning, de ontstekingsremmer 
dexamethason en bloedverdunners voor zieke 
Covid-19-patiënten net zo veilig en effectief is als 
opname op een verpleegafdeling (geen IC) van een 
ziekenhuis. De Schepper: “Dit is een prospectief 
onderzoek, een onderzoek onder nieuwe patiënten.”

Namens het Erasmus MC is universitair hoofddocent 
Marienke van Middelkoop eerste contactpersoon en 
vertegenwoordiger binnen het Consortium Onder-
zoek Huisartsgeneeskunde. •

Covid-19 in de eerste lijn
Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde

Tekst: Gerben Stolk

Nadat in september 2023 de corona- 
onderzoeken zijn afgerond, blijven  
financiële middelen van ZonMw beschik-
baar voor een ander doel: de infrastructuur 
voor onderzoek vanuit huisartsenpraktijken 
versterken.

Evelien de Schepper: “De afdelingen Huisarts-
geneeskunde willen gemakkelijker gezamenlijk 
grootschalig studies kunnen uitvoeren. Daarvoor 
moeten deelnemers eenvoudig kunnen worden 
geïncludeerd. Stel, een huisarts ziet een patiënt 
met schouderklachten en weet dat hier in een 
andere regio een studie naar loopt. Dan moet 
de onderzoeksinfrastructuur van de afdelingen 
van dien aard zijn, dat de patiënt snel in de 
studie terechtkomt.”

Betere infrastructuur

http://www.hagrotterdam.nl/document/6848
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‘De huisarts heeft een grote 
rol in de opvang van acute 

coronapatiënten’
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he Kingdom van Lars von Trier. Dat is zo’n film die een 
onuitwisbare indruk op haar maakte. “Een bizarre 
film over een ziekenhuis waar van alles niet klopte, 

dat vond ik briljant”, aldus Marleen Kooijman, die werkt als 
waarnemend huisarts en kaderhuisarts spoedzorg en die 
huisartsdocent is in het Erasmus MC. Voor januari heeft ze 
alvast wat vrije dagen geregeld, voor een bezoek aan Filmfesti
val Rotterdam (IFFR). “Op maandagochtend naar de film, dat 
is toch het toppunt van geluk? Voorheen keek ik tijdens het 
festival soms wel veertig films. Nu houd ik het bij zo’n twintig 
films. Heerlijk om je onder te dompelen in een andere wereld, 
waar je normaal nooit zou komen. Daarom ga ik liever niet 
naar Nederlandse films. Ik kies dan eerder voor een film over 
een mijnwerker in Mexico of een boer op het platteland van 
India. Zulke films geven je andere perspectieven en stof tot 
nadenken. Als ik zie hoe mensen in sommige landen leven, 
daar word ik nederig en bescheiden van. Dan hebben wij het 
hier toch heel goed.”
Cinema is volgens Kooijman een kunstvorm. “Kunst die mij 
echt kan raken. Door het verhaal, de beelden, de dialogen. 
Neem bijvoorbeeld de Zweedse filmmaker Roy Andersson. 
Bij hem is ieder beeld een schilderijtje. Maar ik kan net zo 
goed genieten van een superheldenfilm. Bij James Bond is het 
verstand op nul en gáán met die rollercoaster.”
Afgelopen jaar ontpopte Kooijman zich bij het Erasmus 
MC ook tot filmmaker. “Met de acteerclub van de huisarts
opleiding hebben we drie films gemaakt, die we gebruiken 
in het spoedzorgonderwijs. Door die films kunnen aios zich 
verplaatsen in bepaalde situaties en denken: wat zou ik doen?” 
Kooijman schreef de scripts. “Het vele kijken naar films heeft 
me daarbij absoluut geholpen. Hoe bouw je spanning op? 
Hoe zorg je voor levensechte dialogen? Ik heb geprobeerd 
drie minispeelfilms te maken.” Nee, beaamt ze lachend, een 
nieuwe Lars von Trier is ze niet. “Mijn ambitie is niet om film
maker te worden, maar wél om film meer te integreren in ons 
onderwijs.” •

Sinds haar studententijd is Marleen Kooijman (55) 
een filmfanaat. “Heerlijk om je onder te dompelen 
in een andere wereld.” Over superhelden, kunst en 
haar eigen rol als filmmaker.

T

De passie van Marleen Kooijman

Toppunt van geluk
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