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JE WILT EEN
GOEIE DOKTER
WORDEN
Dat veronderstellen we even en het Maastricht UMC+ wil je
daar graag bij helpen. Misschien heb je al een opleidingsplaats
gevonden, misschien kijk je nog even om je heen. Hoe dan ook:
we zijn blij dat je er bent, beste arts-assistent!

Ook een arts-assistent kan een burn-out krijgen
Kim van de Kant en Juliette Oomes

Als je hier binnenkomt, krijg je met veel dingen te maken.

Zo word jij Wegwijs

een goede vakgroep en voldoende opleidingsmomenten.

Om een goede dokter te worden, heb je goede opleiders nodig,
We gaan ons best doen je bij alles zo goed mogelijk te helpen.

Colofon
Opdrachtgever: Academie Medische Vervolgopleidingen,
onderdeel van de Maastricht UMC+ Academie
Coördinatie: Grafische Dienst MUMC+
• Vormgeving: Armand van der Vlis
• Art Direction: Nadine de Burlett
• Fotografie: Johan Latupeirissa & Appie Derks
• Illustratie: Nadine de Burlett
Infographic: Studio Zodus (pagina 7)
Teksten: Jules Coenengracht
Eindredactie: Ellen Kennes, afdeling Communicatie MUMC+
Druk: Andi Smart Print Solutions
Let op! Sommige foto’s in deze uitgave zijn gemaakt
vóór de coronacrisis en invoering van de 1,5m-afstand-regel.

Het is onze taak, waar we hard voor werken en die we met
plezier uitvoeren: jou te helpen een goede dokter te worden.
Tegelijkertijd willen we je prikkelen. Prikkelen om mee te
denken, om voor jezelf te ontdekken: waar ben ik echt goed
in, welke dingen liggen me minder? Waar loop je tegenaan
tijdens je opleiding? Wij helpen je daarbij. Je staat voor de
uitdaging je eigen toekomst vorm te geven. Bij die uitdaging
vind je het Maastricht UMC+ aan je zijde. Ik wil jullie van harte
welkom heten en wens jullie een goede en fijne opleiding toe!
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DE ARTS ASSISTENTEN VERENIGING

WAT MOET JE

DAARMEE?
De Arts Assistenten Vereniging van het
Maastricht UMC+ is een buitengewoon
nuttige en aangename vereniging.
Is de onbevooroordeelde mening van bestuurslid
Marjolein Ketels en lid Isis Joosten.
Maar ze zijn niet de enigen die dat vinden:
ongeveer negentig procent van de artsassistenten is lid. Wat doet die aangename
en nuttige vereniging dan precies?
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Beginnen we met het nuttige. ‘We behartigen de belangen van de

INTERVIEW

arts-assistenten binnen het Maastricht UMC+’, zegt Marjolein Ketels.
‘We zijn hun spreekbuis bij de hogere organen van het ziekenhuis.’
De AAV heeft regulier overleg met de Raad van Bestuur en de
Opleidingscommissie van het ziekenhuis en geeft bijvoorbeeld advies
over het discipline-overstijgend onderwijs (DOO) dat elke AIOS moet
volgen. De vraag is dan: luisteren die hogere organen ook?
‘Absoluut!’ Ze zeggen het ongeveer in koor.
Marjolein: ‘Als je ergens mee zit, is het goed mogelijk dat anderen
er ook mee zitten. Je vertegenwoordigt een groep mensen.’
Isis: ‘Het is ook in het belang van het ziekenhuis dat de arts-assistenten
tevreden zijn.’
Marjolein Ketels is behalve bestuurslid van de Arts Assistenten
Vereniging van het MUMC+ ook voorzitter van de Regionale Arts
Assistenten Vereniging. Die vereniging behartigt de belangen
van arts-assistenten in de regio Zuidoost-Nederland. Marjolein:
‘Opleidingen maken vaak op regionaal niveau plannen en beleid.
Dan ligt het voor de hand ook op regionaal niveau een spreekbuis
voor arts-assistenten te hebben.’

Hoe word ik lid?
Lid worden van
Vereniging
de Arts Assistenten
doe je zo:
Meld je aan tijdens
ramma
het introductieprog
of
ar
Stuur een mailtje na
aav@mumc.nl

De Wetenschapsdag
Een jaarlijks terugkerend evenement van de AAV is de Wetenschapsdag
en dit jaar organiseert Isis Joosten die. Ze is er behoorlijk enthousiast
over. ‘Alle arts-assistenten die onderzoek doen, kunnen dat onderzoek
op die dag presenteren. We vragen ze een abstract in te leveren van
hun onderzoek en het op de Wetenschapsdag te presenteren via een
posterpresentatie. Een jury van deskundigen bekijkt de presentaties,
stelt vragen en kent dan per categorie prijzen toe.’ Vorig jaar was de
eerste prijs in een categorie 300 euro. Leuk, maar niet de essentie,
vindt Isis. ‘Onderzoek houdt ook in: je kennis overdragen op anderen.
De Wetenschapsdag kan een heel goede oefening zijn als je een paar
maanden later je onderzoek moet presenteren op een congres. Een
jurylid stelt bijvoorbeeld een vraag en dan denk je: oh ja, dat moet ik
misschien ook meenemen in mijn onderzoek.’
Pluslunch
Met de Pluslunch naderen we de grens tussen de nuttige en
aangename activiteiten van de AAV. Marjolein: ‘Tijdens een lunch
bieden we wat te eten en te drinken aan en nodigen we bijvoorbeeld
een deskundige spreker uit die interessant is voor alle arts-assistenten.
Vakoverstijgend dus. Bijvoorbeeld over werkdruk of artificial intelligence.’
Lees meer hierover op pagina 15.
Krokettenlunch en kroegen
Isis en Marjolein vinden het alle twee belangrijk duidelijk te maken
dat de Arts Assistenten Vereniging van het MUMC+ er ook is voor de
gezelligheid. Zo organiseert de AAV bijvoorbeeld een sportdag en een
krokettenlunch. Om nou te zeggen dat ze ook kroegtochten organiseren
gaat misschien wat ver, maar zeker: ‘We organiseren ook feesten. Op
allerlei plaatsen in de stad.’ Wie zegt dat het aangename niet ook heel
nuttig kan zijn?
magazine van het Maastricht UMC+ | WEGWIJS
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OPLEIDING

Stuurgroep DOO en Doc prof
Bestaat uit Richard Koopmans
(voorzitter), Ivo Nagtzaam (medisch
specialist), Walther van Mook
(directeur A-MVO/medisch specialist),
Steven Hornsta (onderwijskundige),
Suzanne Geuskens (stafadviseur) en

Kennis en
wetenschap

Medisch
Handelen

Maatschappelijk
handelen

twee bestuursleden van de AAV.
Zij zetten zich in voor een programma
bedoeld om AIOS te trainen in de
algemene competenties.

Jaarlijks minimaal

twee punt

en
Je werkt aan je algem
ene competenties ge
durende je hele opleiding.
Jaarlijks haal je hiervo
or
twee
punten. Dit kun je
doen door bijvoorb
eeld in te
schrijven voor één va
n de discipline overs
tijgende
trainingen (zie oranje
label), maar ook do
or zelf
een projectvoorstel
in te dienen waarin
je
deze
algemene compete
nties als middel gebru
ikt
om
je doel te bereiken. De
stuurgroep disciplin
e
ov
erstijgend onderwijs
zal je project wegen
en
toetsen en het aantal pu
nten hiervoor bepalen
.
Zo
wel
inschrijven voor een
training als indienen
va
n een
project doe je via ww
w.oorzon.nl/trainin
gen.
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Discipline overst
ijgend
onderwijs (DOO)
:
• Aios in the lead
• Communicatie
rond donatie
• Doelmatigheid
van zorg in de pr
aktijk
• Financiën in de
zorg
• Gezondheid in
breder perspect
ief
• Gezondheidsr
echt
• Hoe begeleid
ik een coassiste
nt?
• Mindfulness
• Multiculturele
zorg – NIEUW
(Combitraining
AIOS en verpleeg
kundigen)
• Omgaan met
incidenten en kl
achten
• Omgaan met
lastige patiëntge
sprekken
• Palliatieve zorg
• Topzorg op de
werkplek
• Vermoedens va
n kindermishan
deling

KWALITEIT

DE KWALITEIT
VAN JE
OPLEIDING
Je wilt natuurlijk graag een opleiding van hoge kwaliteit
volgen. Wij maken ons er sterk voor dat de AIOS in het
Maastricht UMC+ in een excellent en veilig opleidingsklimaat worden opgeleid. Daarom hebben we in het MUMC+
een aantal instrumenten om te kijken of alles optimaal
verloopt. Jij, als arts-assistent, speelt daar een grote rol in.
Jij merkt dagelijks wat er gebeurt en waar verbeteringen
mogelijk zijn.
In een cyclus van vijf jaar komen deze verschillende instrumenten aan bod (zie de figuur). Van al deze instrumenten is
het belangrijk om te beseffen dat ze zich onderling tot elkaar

3

D-RECT
Eén keer per jaar vul je deze digitale vragenlijst in. Met
de antwoorden wordt het opleidingsklimaat op je eigen

verhouden. Als je als arts-assistent meewerkt aan deze

afdeling gemeten.

kwaliteitsmetingen, kun je ervoor zorgen dat de kwaliteit

(D-RECT staat voor Dutch Residential Educational Climate

van je opleiding steeds verder verbetert. Voor meer

Test)

informatie verwijzen we naar het magazine SAMENgevat of
kijk op: https://academie.mumc.nl.
Onze kwaliteitinstrumenten op een rijtje zijn:

4

MCTQ
Dit is ook een digitale vragenlijst, maar deze gaat over de
opleiders. Je vult voor elk lid van de opleidingsgroep een
vragenlijst in. De antwoorden van alle arts-assistenten

1
2

worden tot een geheel samengevoegd en afgezet tegen
Plan Do Check Act-cyclus

een zelfevaluatie van betreffend staflid.

De opleidingsvakgroep stelt zelf een verbeterpuntenlijst op

(MTCQ staat voor Maastricht Clinical Teaching Question-

en zet deze jaarlijks in een daarvoor bestemd format.

naire)

De interne opleidingsaudit
In deze bijeenkomst wordt bekeken hoe de vlag erbij hangt:
wat gaat goed in de opleiding en waar kunnen we op

5

Reflectiegesprek
Het reflectiegesprek is laagdrempelig en wordt gevoerd
om te kijken hoe het met de opleiding gaat en of er voort-

verbeteren. Deze opleidingsaudit is verplicht, duurt een dag-

gang geboekt wordt met de verbeterpunten. Eventueel

deel en vindt twee keer per vijf jaar plaats. Er wordt gekeken

kan er hulp of ondersteuning door een onderwijskundige

of de kwaliteit van de opleiding voldoet aan de landelijk

plaatsvinden.

gestelde eisen. Als arts-assistent helpen wij je hierop voor
te bereiden, zodat je dingen kunt bespreken die je graag
verbeterd ziet.

6

Gesprek opleidingsklimaat
Bij kleinere opleidingsgroepen (<5 AIOS) vindt in plaats van
een vragenlijst de D-rect en MCTQ een gesprek over het
opleidingsklimaat plaats. De onderwijskundige bespreekt
met de AIOS op een veilige manier het opleidingsklimaat
van de afdeling en evalueert de staf.
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HIER ZIJN ZE DAN!

DE OPLEIDINGSADVISEURS VAN DE

ACADEMIE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN
WHO IS WHO

Kim van de Kant

Cindy Noben

‘Ik ben vertrouwenspersoon voor AIOS

‘Ik hou me vooral bezig met de strategische

als het gaat om opleidingsgerelateerde

en operationele ondersteuning van een

kwesties. Wil je als AIOS graag een

goed opleidingsklimaat bij de opleidingen

vertrouwelijk gesprek over een opleidings-

tot medisch specialist.

gerelateerde vraag, probleem of geschil?
Dan kun je bij mij terecht.

Als opleidingsadviseur ben ik het aanspreekpunt voor de volgende opleidingsgroepen:

De Academie Medische
Vervolgopleidingen (A-MVO) is
te bereiken via 043-3877577 of
academie.medische.vervolgopleidingen@mumc.nl.

Als opleidingsadviseur ben ik het aanspreek-

cardiologie, CTC, dermatologie, KNO,

punt voor de volgende opleidingsgroepen:

klinische fysica algemeen, klinische fysica

medische microbiologie, obstetrie en

audiologie, klinische fysica radiologie,

gynaecologie, oogheelkunde, radiotherapie,

longziekten, neurochirurgie, neurologie,

radiologie, revalidatiegeneeskunde, CDL en

pathologie en psychiatrie. Daarnaast

kindergeneeskunde.’

coördineer ik het Plus-traject voor AIOS.’

More about Kim

More about Cindy

‘Samen met mijn collega’s probeer ik als

‘Als regio-coördinator Doelmatigheid

projectleider de duurzame inzetbaarheid van

van Zorg - een thema waarop ik ook

AIOS te stimuleren en te verbeteren door het

gepromoveerd ben - sta ik garant voor het

project Duurzame inzetbaarheid waarin aan

vertalen van de kennis van maatschappelijke

AIOS en stafgroepen onder meer individuele

ontwikkelingen naar de praktijk. Ik zet ze

coaching, intervisie en mindfulness-training

om in t actisch en operationeel beleid met

wordt aangeboden.’

als doel het beheersbaar houden van de
zorguitgaven, ook al in de medische vervolg

kim.vande.kant@mumc.nl

opleidingen.’
cindy.noben@mumc.nl
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KWALITEIT

Steven Hornstra

Ilona Mathijsen

‘Ik ben docent en onderwijskundige en heb

‘Als gepromoveerd onderwijskundige draag

onder meer het discipline-overstijgend

ik bij aan de ontwikkeling en optimalisatie

onderwijs (DOO) en Docentprofessionalisering

van de medische vervolgopleidingen.

(DocProf) in mijn portefeuille. Heb je daar
vragen over of over onderwijs en didactiek

Als opleidingsadviseur ben ik het

in het algemeen, neem dan gerust contact

aanspreekpunt voor de volgende

met me op.

opleidingsgroepen: anesthesiologie,
heelkunde, intensive care unit, interne

Als opleidingsadviseur ben ik het

geneeskunde, klinische farmacie, klinische

aanspreekpunt voor de opleidingsgroep

genetica, maag- darm en leverziekten,

plastische chirurgie.’

mond- kaak- en aangezicht chirurgie,
orthopedie, reumatologie en urologie.’

More about Steven
‘Ik ontwerp en ontwikkel onderwijs en zet

More about Ilona

me in voor de didactische versterking en

‘Projecten die op dit moment mijn

inhoudelijke actualisatie van bestaande

aandacht hebben, betreffen bijvoorbeeld

trainingen. Verder ben ik als docent en

het vernieuwen van het introductiecurriculum

begeleider van het onderwijsproces bij

voor nieuwe AIOS en medewerkers van het

enkele trainingen zelf aanwezig.’

MUMC+, de ontwikkeling van een training
in het gebruik van EPA’s en het academisch

steven.hornstra@mumc.nl

profiel van de medische vervolgopleidingen.’
ilona.mathijsen@mumc.nl
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OPLEIDING

OOK OPLEIDERS

WORDEN

OPGELEID

Wie anderen wil opleiden tot een moderne
arts moet zelf ook over bepaalde competenties beschikken. Daarom moet elk lid
van een opleidingsvakgroep in het
Maastricht UMC+ accreditatiepunten
behalen die gerelateerd zijn aan opleiden.
Ook als arts-assistent kun je ingezet
worden als begeleider en opleider van
co-assistenten of jongerejaars AIOS. Je
krijgt dan korte trainingen die specifiek
gericht zijn op het begeleiden van
co-assistenten en jongere arts-assistenten.
training docentprofessionalisering

Als opleider heb je didactische competenties nodig.
Daarom bieden wij conform advies van de RGS een
programma aan van geaccrediteerde trainingen
docentprofessionalisering. Het oorspronkelijke aanbod
van de trainingen Klinisch opleiden: basisvaardigheden
(BCT) en Klinisch opleiden: beoordelen op de werkplek
(BTT) is in 2016 uitgebreid met de trainingen Klinisch
opleiden voor gevorderden: AIOS met een probleem
(ACT 1) en Klinisch opleiden voor gevorderden: kwaliteit
van opleiden (ACT 2). In 2020 wordt het aanbod verder
uitgebreid met een training “Een leven lang leren” voor
startende opleiders en een training “het implementeren
van EPA’s’’. Daarnaast zijn er ook andere manieren om
opleiding gerelateerde accreditatiepunten te behalen.
Ga voor meer informatie of digitaal inschrijven naar
www.oorzon.nl of neem contact op met Suzanne
Geuskens, suzanne.geuskens@mumc.nl.
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Meer informatie
kun je vinden op
www.oorzon.nl/
trainingen

OOR ZON
centrale opleidingscommissie

Waar nodig besluit het DB tot een gespreks- of coaching-

Elk ziekenhuis heeft een Centrale Opleidingscommissie (COC).

traject conform procedure of toezichtplan.

Het is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur en tevens
denktank waarin opleiders nadenken over een optimaal en

samen met andere ziekenhuizen in de regio

kwalitatief hoogwaardige medische vervolgopleiding. Moderne

Het opleiden van medisch specialisten doen we als

medische opleidingen dienen te voldoen aan een professionele

Maastricht UMC+ niet alleen, we doen het samen

standaard van ‘excellent opleiden’.

met andere opleidingsziekenhuizen in de regio. Dat
samenwerkingsverband heet OOR ZON: Onderwijs +
OpleidingsRegio Zuidoost-Nederland. In Nederland zijn

De COC heeft hierin een regisseursrol gekregen. In het 
Maastricht UMC+ is er een kwaliteitscyclus ontwikkeld met

er acht Opleidings- en onderwijsregio’s. OOR ZON verzorgt

kwaliteitsinstrumenten die ingezet worden om de kwaliteit van

ook trainingen, cursussen en symposia. Het is hét

opleiden bij elke vakgroep jaarlijks te monitoren volgens een

kennisplatform voor medisch onderwijs in de regio.

PDCA-cyclus. In de bestuursvergaderingen van de COC wordt de

De Academie Medische Vervolgopleidingen van het

kwaliteit van de opleidingen regelmatig besproken.

Maastricht UMC+ fungeert tevens als OOR ZON-bureau.

Dr. Kim van de Kant,
opleidingsadviseur en
vertrouwenspersoon
opleidingszaken

Op de foto ontbreekt
Prof. dr. Richard
Koopmans, lid en
portefeuillehouder
discipline overstijgend
onderwijs

Drs. Nandi Meijs,
bestuur AAV-interim
voorzitter

Drs. Marjolein Ketels,
bestuur AAV-opleidingszaken

Prof. dr. Walther van Mook,
Directeur A-MVO

Dr. Simone Gorter,
voorzitter Cie. Interne
opleidingsaudits

Dr. Heleen Staal,
voorzitter Centrale
Opleidingscommissie

Dr. Ivo Nagtzaam,
lid en portefeuillehouder
docentprofessionalisering

Prof. dr. Carroll Webers,
vicevoorzitter Centrale
Opleidingscommissie

Nicole Groenendal,
ambtelijk secretaris
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INFORMATIE

Introductie nieuwe medewerkers
Als nieuwe medewerker van het MUMC+ willen we
je graag voorzien van de informatie die je nodig hebt

Vertrouwenspersoon
Wil je graag een vertrouwelijk gesprek over een opleiding
gerelateerde vraag, probleem of geschil? Dan kun je van
harte terecht bij Kim van de Kant. Zij is opleidingsadviseur en
vertrouwenspersoon opleiden voor A(N)IOS van het MUMC+.
Afspraken met Kim kunnen rechtstreeks worden gemaakt
via tel; 043-3871848, per mail; kim.vande.kant@mumc.nl,
vertrouwenspersoon.medischevervolgopleidingen@mumc.nl,
of via het secretariaat Academie Medische Vervolgopleidingen:
tel 043-3877577. Kijk voor meer informatie op:

om in het MUMC+ aan de slag te gaan. We werken
aan een vernieuwd introductieprogramma. Rondom
je eerste werkdag vindt een bijeenkomst plaats en
ontvang je samen met andere zorgprofessionals
algemene informatie en is aandacht voor training.
De daaropvolgende dag/dagen is ruimte voor een
programma gericht op de specifieke afdelingen.
Het vernieuwde introductieprogramma bereidt jou
als AIOS nog beter voor. Heb je tips of advies, laat het
aan één van de collega’s van de academie weten!

www.academie.mumc.nl/vertrouwenspersoon-voor-anios

Welke opleidingsonderdelen
komen er op je af als

ARTS-ASSISTENT?
Social media
Doelmatigheid

Houd rekening met de gedragscode
van het Maastricht UMC+ voor

Elke dag neem je talloze beslissingen. Vaak samen

social media, kijk hiervoor op ODIN,

met patiënten en collega’s: wat gaan we doen?

protocolnummer 004486.

Wat levert de behandeling de patiënt op, maar
ook: wat kost het en is het de optimale keuze?
Denk jij bij elke stap die je zet bewust na over de
keuzes en wiens belang daarmee gediend is? En of
de kosten in verhouding zijn met de baten? Vanuit
OOR ZON kan je meewerken aan best practices die
je kunnen helpen bewust doelmatig te leren
denken en werken. Zodat je optimale kwaliteit
kunt leveren aan tevreden patiënten en de zorg
betaalbaar blijft. Kijk voor meer informatie op
www.oorzon.nl/profiel-doelmatigheid

Odin
Odin is de naam van het documentmanagementsysteem van het
Maastricht UMC+ (Online Documentatie
Informatie en Navigatiesysteem).
In dit systeem zijn alle documenten,
protocollen, processen en werkwijzen
opgenomen.
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Veilig werken

Discipline-overstijgend
onderwijs (DOO)

Onder de noemer High5 vind je de belangrijkste veiligheidsregels voor medewerkers

Elke arts-assistent zal zich naast medische

van het Maastricht UMC+. Denk hierbij

competenties ook moeten bekwamen in niet-

bijvoorbeeld aan de kledingvoorschriften.

medische competenties. Wij noemen dit DOO

Kijk voor meer informatie op het kennis-

ofwel discipline-overstijgend onderwijs. Gedurende

plein onder het kopje ‘veiligheid’.

de opleiding worden arts-assistenten verplicht
gesteld jaarlijks 2 DOO-punten te behalen. Dit
kan zowel door het volgen van een training, het
opzetten van een doelmatigheidsinitiatief of een
andere discipline overstijgende activiteit.
Meer info en inschrijven op www.oorzon.nl

Arts-assistentenvereniging (AAV)
De arts-assistentenvereniging in het
Maastricht UMC+ is actief betrokken bij alle
opleidingszaken. Het bestuur participeert in
bestuurs- en ledenvergaderingen van de centrale
opleidingscommissie en regelmatig is er een
gezellig samenzijn met je collegae AIOS. Help
mee om samen met ons de schouders eronder te
zetten! Word lid via: www.aavmumc.nl

OOR ZON
Het kennisplatform
voor medisch onderwijs.
www.oorzon.nl
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Handige

DINGEN
OM TE WETEN

INDIVIDUEEL OPLEIDINGSPLAN (IOP)
Het Individueel Opleidingsplan (IOP) beschrijft jouw
persoonlijke opleiding; het is een individuele uitwerking
van het lokaal of regionaal opleidingsplan. Een IOP
kan gaan over kennis en vaardigheden die bij jou
als arts-assistent extra aandacht nodig hebben, of
over inhoudelijke onderwerpen waarin je specifiek
geïnteresseerd bent. Het IOP is ook een hulpmiddel
om je leerproces te structureren. In het IOP geef je, in

Ben je bekwaam en bevoegd?
Check je Kwaliteitspaspoort

samenspraak met je opleider, zelf aan op welk gebied je
je extra moet of wilt richten. Bij de start van je opleiding
is het IOP een ‘lege’ pagina in het portfolio. Na ieder

Het Kwaliteitspaspoort beschrijft waaraan je als medewerker van

opleidingsgesprek vul je het IOP aan met specifieke

het Maastricht UMC+ moet voldoen en voor welke werkzaamheden

leerpunten of ontwikkelwensen en afspraken over de

je bekwaam en bevoegd (gecertificeerd) moet zijn. Dit heeft als doel

planning, aanpak en evaluatie daarvan. Zo vormt het IOP

dat bekwaamheden van de individuele medewerker aantoonbaar en

een overzicht van je opleidingstraject en het verloop van

transparant zijn. Het Kwaliteitspaspoort is voor iedereen g
 epersonaliseerd

je persoonlijke ontwikkeling.

op basis van je functie(s) en afdeling(en). Zo kan elke m
 edewerker zijn
eigen bevoegdheden en bekwaamheden op peil houden. Dit is op de eerste
plaats een eigen verantwoordelijkheid. Bespreek met je opleider wat voor
jou van toepassing is. De leidinggevende kan het Kwaliteitspaspoort altijd
inzien en bespreken, bijvoorbeeld tijdens het jaargesprek. Meer informatie
over het Kwaliteitspaspoort vind je op het Kennisplein:
https://mumc.anewspring.nl/do?action=viewActivities&courseId=754
Bij specifieke vragen over het kwaliteitspaspoort kun je contact opnemen
met kwaliteitspaspoort.academie@mumc.nl of bellen naar 71813 of 71187.

Pélerin-symposium
voor arts-assistenten
Dit symposium is dé mogelijkheid
om ontwikkelingen in de patiënten
zorg op verschillende vakgebieden
te volgen, onderzoek van mede-
assistenten te leren kennen en
nieuwe onderzoekideeën te ontwikkelen. Op het Pélerin-symposium
zullen talentvolle onderzoekers
hun onderzoek toelichten. Daarna
wordt de Pélerin Wetenschapsprijs
uitgereikt aan de arts-assistent die
het beste onderzoek heeft verricht.
Kijk op www.pelerinsymposium.nl.
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MAASTRICHT UMC+ ACADEMIE
Alle medewerkers van het MUMC+, al dan

3. De academie om patiënten en/of

niet in opleiding, komen op een of andere

mantelzorgers te empoweren

manier in aanraking met de producten en

4. De academie medische vervolg

diensten van de Maastricht UMC+

opleidingen (A-MVO)

Academie. De Maastricht UMC+ Academie
geeft vorm en inhoud aan alle onderwijs- &

De MUMC+ Academie werkt op

opleidingsactiviteiten binnen het zieken-

verschillende vlakken intensief

huis en bestaat uit 4 academies, te weten:

samen met de Faculty of Health,

1. De academie voor simulatie en vaar-

Medicine & Life Sciences (FHML) en

digheidsonderwijs
2. De academie zorgopleidingen voor
verpleegkundig en medisch ondersteunende opleidingen

onderwijsinstellingen (inter)nationaal
en regionaal. De academie is te vinden in
het Oxford gebouw op niveau 1 en 2.

De Pluslunch
Vanaf 2018 organiseren wij negen keer per jaar een
Pluslunch speciaal voor A(NIOS) en arts-onderzoekers.

DE ARTS ASSISTENTEN
VERENIGING

Samen met een gastspreker wisselen we van gedachten
over maatschappelijke en medisch inhoudelijk relevante
thema’s. Kennismaken en kennis delen met elkaar staat
voorop. Deelname aan tenminste zes Pluslunches levert
een DOO-punt op. Meer informatie over de pluslunch
via aav@mumc.nl. Informatie over DOO-punten via
suzanne.geuskens@mumc.nl

Simulatiecentrum
Voor het oefenen van vaardigheden beschikt het M
 aastricht UMC+
over een goed uitgerust Simulatiecentrum. D
 eeltaaktrainingen
(als het inbrengen van een larynxmasker), p
 roceduretrainingen
(bijvoorbeeld van reanimatie, endoscopie en laparoscopische
chirurgie), algoritme trainingen (bijvoorbeeld de ABCDE-methodiek
in de SEH-cursus voor nieuwe arts-assistenten) en teamtrainingen
(voor onder meer IC en SEH) kunnen daar in een r ealistische
leeromgeving goed begeleid aangeboden worden.
Kijk op: www.academie.mumc.nl/simulatiecentrum.

De Arts Assistenten Vereniging (AAV) Maastricht UMC+ behartigt de
belangen van alle arts-assistenten en arts-onderzoekers die werken
binnen het Maastricht UMC+.
Wat doet de AAV?
• wij vertegenwoordigen de arts-assistenten binnen het Stafconvent;
• wij vertegenwoordigen de arts-assistenten binnen de
Centrale Opleidingscommissie (COC):
• wij vertegenwoordigen de arts-assistenten binnen de
Ondernemingsraad.
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Verder zijn we actief binnen de Onderwijs+OpleidingsRegio ZuidOost-Nederland (OOR ZON). En ook landelijk laten we van ons horen
als het nodig is. En natuurlijk organiseren we veel activiteiten! We
houden twee keer per jaar een feest, er is de maandelijkse kroketten
lunch, een jaarlijkse BBQ en verschillende informatieve avonden
(bijvoorbeeld over tuchtrecht, hypotheken of belastingen).
Lid worden is simpel, vul het inschrijfformulier in en stuur het
op. Het kost maar €2,50 per maand. Het inschrijfformulier en alle
informatie over activiteiten vind je op www.aavmumc.nl. Je kunt ook
altijd m
 ailen naar aav@mumc.nl.
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COLUMN

Uitkijken voor

DE KLOOF

Loop maar achter je opleider aan, dan komt het goed. Ook wel bekend als: ‘bek houden
en briefje halen.’ Zo ging het vroeger, als je opgeleid werd tot specialist. Dat kan beter,
dacht orthopedisch chirurg Heleen Staal destijds al. En het gaat ook beter, maar er is
nog steeds ruimte voor verbetering. Fun fact: vakkennis is niet de voornaamste hobbel
waar je als beginnend specialist mee te maken krijgt.
Een orthopedisch chirurg heeft het zo al druk genoeg, veronderstellen we maar even
voor het gemak. Waarom wilde Heleen Staal dan ook nog voorzitter van de Centrale
Opleidingscommissie van het Maastricht UMC+ worden? Nou, zoals gezegd: haar
eigen ervaringen als AIOS riepen bij haar de gedachte op dat het beter zou kunnen. En
daaruit vloeide de ambitie voort er iets aan te doen. ‘Ik ben ook sportdocent, dat heeft
me beïnvloed. Ik ben met verbeteringen begonnen bij de opleiding orthopedie en ik
denk dat we dat kunnen inzetten voor andere opleidingen. Opleidingen kunnen anders
opgebouwd worden waardoor het rendement van de opleidingen hoger wordt.’
Mind the gap
Wat zijn voor Heleen Staal essentiële dingen als het gaat om het opleiden van
specialisten? ‘Een veilig opleidingsklimaat, dat als eerste. Als tweede: we m
 oeten
het enthousiasme van beginnende arts-assistenten koesteren.’ Je zou kunnen
veronderstellen dat vakkennis een belangrijk punt is, maar: ‘Over de inhoud van de
opleiding gaat de afdeling zelf, niet de Centrale Opleidingscommissie. Het p
 roefschrift
Mind the gap laat goed zien waar jonge, net afgestudeerde specialisten vooral
mee geconfronteerd worden als ze beginnen. De grootste kloof zit hem niet zozeer
in onzekerheid over de vakkennis. Arts-assistenten zijn meestal heel gemotiveerd
om het vak goed te leren, daar zit het probleem niet. Wat in de praktijk vaak veel
moeilijker is, zijn organisatorische en bestuurlijke onderwerpen waar je als beginnend
specialist o
 peens mee te maken krijgt. En dingen als goede communicatie met andere
specialisten en verpleegkundigen.’ Ook belangrijk volgens Heleen Staal: ze wil dat bij
alle opleidingen binnen het Maastricht UMC+ het academisch aspect zo goed mogelijk

Het rendement
van opleidingen
verhogen. Dat is
ook waar Heleen
voor staat.

tot zijn recht komt. Binnen de samenwerking van de Onderwijs en Opleidingsregio
Zuidoost-Nederland (OOR ZON) moet het academisch ziekenhuis zijn rol zo goed
mogelijk vervullen.
Terugdenken aan de opleiding
Wat wil zij beginnende arts-assistenten tot slot nog graag meegeven? ‘Als Centrale
Opleidingscommissie staan we voor de belangen van arts-assistenten en de opleiders.
We willen dat de AIOS zich welkom voelen in het ziekenhuis en in een veilige omgeving
hun opleiding kunnen volgen. En dat ze, als ze klaar zijn, met enthousiasme terug
denken aan hun opleiding in het MUMC+.’ Dat is iets om alvast naar uit te kijken.

Heleen Staal, voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie
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Doelmatigheid van de zorg

In de balans tussen
gezondheidseffecten
en kosten is meer
evenwicht nodig

Hoe het kan dat de uitslag van
een bloedtest soms niet meegenomen
wordt in de behandeling
Zo’n dertig procent van de geleverde zorgdiensten heeft
weinig tot geen voordeel voor de patiënt, blijkt uit
onderzoek. Als je dat leest, denk je: dat kan beter. Of anders
geformuleerd: doelmatiger. Zeker als je je realiseert dat er
grenzen zijn aan wat we met zijn allen aan de zorg kunnen
uitgeven. In de opleiding tot medisch specialist speelt
de doelmatigheid van de zorg een belangrijke rol. Want
in de balans tussen gezondheidseffect en kosten is meer
evenwicht nodig, is de gedachte.

Lotte Bock is onderzoeker en bestudeert het thema vanuit

‘Een positief kritische houding’, noemt Cindy het. ‘Je hebt je eigen

verschillende invalshoeken. Ze geeft een simpel voorbeeld

opvatting, je hoort de opvattingen van verschillende supervisoren,

van ondoelmatigheid: de uitslag van een bloedtest wordt niet

je kent het beleid van de diverse regio-ziekenhuizen, enzovoort. In

meegenomen in de verdere behandeling van een patiënt. Hoe

de opleiding zou je al moeten leren op basis van alle input die je

kan dat? Lotte. ‘Het aanvragen van een bloedtest kan soms

krijgt gefundeerde, doelmatige keuzes te maken.’ Doelmatigheid

voortvloeien uit een stukje onzekerheid. Dat je het toch nog even

van zorg is ook een state of mind. Vandaar de aandacht ervoor, zegt

wil checken. Soms is het om de patiënt tevreden te stellen. Er

Cindy. ‘Als er tijdens de opleiding voldoende aandacht is voor dit

kunnen veel factoren zijn waarom zoiets gedaan wordt.’

probleem, is de kans groter dat we het beheersbaar houden.’

Hoe wordt doelmatige besluitvorming van een arts beïnvloed?
Een arts, zou je kunnen denken, neemt besluiten op basis van
evidence based medicine. Dat is zo, maar er zijn ook a
 ndere
factoren die het besluit van een arts kunnen beïnvloeden,
de context bijvoorbeeld. Cindy Noben, coördinator van het
programma: ‘De praktijk en de protocollen volgens welke een
behandeling dient plaats te vinden, lopen bijvoorbeeld niet altijd
parallel. Soms ben je in de praktijk al ergens achter gekomen dat
nog niet in de protocollen verwerkt is.’ Het sociale netwerk kan
ook invloed uitoefenen op het besluit dat een arts neemt. Dat kan
de patiënt of diens familie zijn, de mening van een supervisor of
mede-AIOS of iets wat in de media gezegd wordt. Lotte: ‘Dat is
niet per se goed of fout, maar je moet je er wel bewust van zijn
dat het gebeurt.’ Hetzelfde geldt voor het idee dat twijfel in de
besluitvorming bespreekbaar moet zijn, ook tijdens de opleiding.

langstelling
Zelf ideeën over of be
n Zorg?
voor Doelmatigheid va
act op met:
Neem dan gerust cont
Lotte Bock
rzoeker bij
wetenschappelijk onde
Vervolgopleidingen
de Academie Medische
lotte.bock@mumc.nl
Cindy Noben
eid van Zorg bij
coördinator Doelmatigh
rland
ingsregio Zuidoost-Nede
de Onderwijs- en Opleid
cindy.noben@mumc.nl

magazine van het Maastricht UMC+ | WEGWIJS

17

Het is een belangrijke stap
in je carrière en je wordt een beetje opgevoed

&

Tips

Elk mens zit anders in elkaar en reageert op zijn eigen manier op nieuwe omstandigheden.
Dat geldt natuurlijk ook als je als arts-assistent in het Maastricht UMC+ begint met je opleiding

s
Trick

tot specialist. We vragen aan twee ervaringsdeskundigen hoe zij dat ervaren hebben.

ollega
van c tenten
is
s
s
a
arts-

lijkheid’

n hele bak verantwoorde

n ee
‘Ik dacht: ik krijg metee

18

stent’

ssi
‘Wees een vrolijke arts-a

Wie? Tim Haagh (28)

Wie? Faysal Benali (28)

Wat? Tweedejaars anesthesiologie

Wat? Derdejaars radiologie

‘Het is natuurlijk een belangrijke stap in je carrière’

‘Je wordt een beetje opgevoed’

‘Ik had mijn geneeskundeopleiding gedaan aan de Universiteit

‘Ook ik had mijn opleiding geneeskunde aan de Universiteit

Maastricht en co-schappen gelopen hier in het ziekenhuis. Ik kwam

Maastricht gevolgd en zelfs co-schappen gelopen op de afdeling

dus niet in een volledig nieuwe omgeving terecht. Maar toch is het

radiologie hier. Toch krijg je te maken met een grote groep nieuwe

natuurlijk een belangrijke stap in je carrière, als je met je opleiding

mensen, heel veel arts-assistenten en specialisten. Ik kan niet anders

begint. Er komen enorm veel nieuwe indrukken op je af, je moet je plek

zeggen dan: ze omarmen je en verwelkomen je. Hier heerst echt een

vinden. Ik dacht: ik krijg meteen een hele bak v erantwoordelijkheid.

heel veilig leerklimaat. Dat is de cultuur, dat is heel mooi. Je wordt

Maar dat viel mee, het gaat heel geleidelijk, je wordt niet in het diepe

daardoor ook een beetje opgevoed: zo dien ik me als arts en specialist

gegooid. Toen ik begon was het nog in de maak, maar nu krijgen

te gedragen. Je leert zelfstandig werken en hoe om te gaan met

nieuwe arts-assistenten een startdocument waarin alle dingen staan

patiënten. Nu als derdejaars kom ik op een soort kantelpunt. In het

die je moet regelen. Je kwaliteitspaspoort, de cursussen waarvoor

begin komt heel veel informatie op je af, je vraagt je af hoe je het ooit

je je moet aanmelden. Het is hard werken, naast je werk doe je ook

allemaal moet onthouden. Door die zure appel moet je heen en dan

veel nieuwe indrukken op. In het begin leer je veel mensen kennen,

breekt een moment dat je denkt: nu kan ik ook dingen zelf, nu wordt

je staat voortdurend handen te schudden. De samenwerking bij ons

het echt leuk. Radiologie vind ik sowieso een heel mooi, een heel breed

op de afdeling is super, iedereen staat voor je klaar. We hebben een

vak. Mijn eerste advies is: maak er een leuke tijd van, doe wat je graag

assistentenkamer en de ouderejaars geven je met plezier advies. Dat

doet. Vind je het leuk om actief mee te doen met de Arts Assistenten

zou ook mijn eerste tip zijn: als je vragen hebt, stel ze aan je oudere

Vereniging? Sportdagen te organiseren, feestjes? Wil je research doen

collega’s. Ze geven je alle informatie en er zijn geen domme vragen.

naast je opleiding? Het kan allemaal, maar doe wat jij leuk vindt. Voel

Mijn tweede tip: het is natuurlijk spannend in het begin, je vraagt je

je nergens toe verplicht. Mijn tweede tip is dan ook: wees een vrolijke

af wat er allemaal gaat gebeuren. Maar je groeit snel in je rol, ik zou

arts-assistent. Geniet ervan. De boog hoeft niet de hele tijd gespannen

zeggen: maak je geen zorgen.’

te zijn.’
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Het Zorginnovatielab van het Maastricht UMC+

LABORATORIUM

Een
voor innovatie in de zorg

Iedereen die niet van Mars komt, weet het: ook in de zorg kan niet onbeperkt geld uitgegeven
worden. Bovendien heerst er krapte op de arbeidsmarkt en - om nog maar eens iets te noemen medewerkers ervaren vaak dat ze te weinig tijd hebben voor patiëntcontact en te veel tijd kwijt zijn
met administratieve handelingen. Het Maastricht UMC+ begon daarom zo’n twee jaar geleden met het
Zorginnovatielab. Wat is dat, wat doet het en waarom is het belangrijk voor arts-assistenten?
Vivian Hoogland is binnen het ziekenhuis

groot, we starten klein om snel te gaan. Met heel

verantwoordelijk voor het Zorginnovatielab,

concrete onderwerpen. Daar bouwen we een

kortweg ZIEL (als in ‘met hart en ziel’). ‘We streven

prototype voor, daar doen we dan ervaring mee op

naar een nieuw servicemodel waarin er alle tijd en

in de praktijk. Simpel voorbeeld: een medewerker

ruimte is voor de patiënt én voor de medewerker.

kwam met het voorstel afspraakbrieven per e-mail

Om dat te bereiken kijken we naar innovaties op

te sturen in plaats van met de post. Dat heeft aller-

Voorbeeld: beeldbellen

het gebied van e-health, huisvesting, capaciteits-

lei voor de hand liggende voordelen. Het is sneller,

Het Zorginnovatielab van het

management en personeelsontwikkeling.’

de informatie is actueler, het is minder werk voor

MUMC+ heeft ervoor gezorgd

de medewerker en de patiënt ervaart het als een

dat consulten via beeldbellen

Spreekuurondersteuning?

service. De vraag zou kunnen opkomen: waar-

mogelijk zijn. Heeft gekeken naar

Een voorbeeld ter verduidelijking, bijvoorbeeld op

om doe je het dan niet gewoon? Dat blijkt in de

het beste systeem, gezorgd voor

het gebied van personeelsontwikkeling. Vivian

praktijk minder eenvoudig doordat een dergelijke

goede beveiliging. Alles was klaar,

Hoogland: ‘Als een patiënt naar het ziekenhuis

mail onderhevig is aan allerlei beveiligings- en

medewerkers waren er tevreden

komt voor een consult, willen we graag dat

privacymaatregelen. In het Zorginnovatielab zijn

mee, het werd mondjesmaat

medewerkers tijdens het spreekuur en in de

die problemen bekeken en nu verstuurt ongeveer

gebruikt. Toen de omstandigheden

onderzoekskamer de arts zoveel mogelijk onder-

tachtig procent van alle afdelingen de afspraak-

veranderden en de noodzaak tot

steunen om hem te ontlasten. Spreekuuronder-

brief per e-mail. Een klein ding, zou je kunnen

beeldbellen groot werd, stond

steuning noemen we dat. In het Zorginnovatielab

zeggen, maar het scheelt enorm veel tijd en werk.’

het systeem klaar en was het

richten we nu een proefunit in waar we kijken

binnen anderhalve week voor elke

welke taken een medewerker voor de arts tijdens

Wie zijn ‘we’?

het consult zou kunnen doen. Artsen willen graag

Als Vivian Hoogland over het Zorginnovatielab

ervaren hoe het is met iemand erbij en voor

spreekt en ze zegt ‘we’, dan heeft ze het niet over

Geïnteresseerd?

een doktersassistent bijvoorbeeld die nu aan de

een groot permanent team. ‘Op een paar vaste

Het mag duidelijk zijn dat ook

balie zit is het leuker en interessanter om mee

krachten na kunnen het allerlei mensen zijn, de

arts-assistenten te maken krijgen

te werken en te zien: goh, wat kan ik inhoudelijk

samenstelling is steeds wisselend. Het zijn artsen,

met het programma Poli en Kliniek

overnemen? Stapje voor stapje ontwikkelen we

verpleegkundigen, ICT’ers of personeelsmedewer-

op Maat en het Zorginnovatielab.

dat dan.’

kers. Dat is ook het leuke.’ En het draagt bovendien

Sterker nog, het Zorginnovatielab

ertoe bij dat innovaties ook daadwerkelijk in de

is altijd geïnteresseerd in nieuwe

Het begint met een idee van een medewerker

praktijk toegepast worden. ‘Altijd is een zorgpro-

ideeën, zeker ook van arts-

Dat stapje voor stapje is geen onbelangrijk punt.

fessional verantwoordelijk voor de ontwikkeling

assistenten. Ben je geïnteresseerd in

‘Het begint met een idee. Dat zijn niet onze

van een idee in het Zorginnovatielab. Die gaat er

het Zorginnovatielab of heb je een

ideeën, het zijn ideeën die afkomstig zijn van

dan mee de boer op, maakt zijn collega’s enthousi-

goed idee?

mensen uit de organisatie, van zorgprofessionals

ast. We zijn nu zo’n twee jaar bezig en zien dat een

zelf. De behoefte komt van hen. Onze ambitie is:

groot aantal initiatieven mee terug de organisatie

Stuur dan een e-mail naar:

alle tijd en ruimte voor de patiënt. Die ambitie is

ingenomen worden. Het gaat vaak bijna vanzelf.’

pekom@mumc.nl

medewerker beschikbaar.
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‘Uit

BALANS

raken is menselijk,
iedereen overkomt wel eens wat’

Ook voor arts-assistenten geldt dat niets menselijks hen vreemd is. Dat zij net als ieder
ander te maken kunnen krijgen met werkdruk, stress en zelfs burn-outs, is op zich dus
niet zo verbazingwekkend. Maar als uit internationale en landelijke publicaties en uit het
medewerkersonderzoek van het Maastricht UMC+ blijkt dat inzetbaarheid, uitval en burn-out
een groot probleem vormen onder arts-assistenten en junior specialisten, is het tijd voor actie.

Van de ernst van het probleem hoef je Kim van de Kant,

Hoe helpt het MUMC+?

projectleider Duurzame inzetbaarheid en vertrouwens-

Het Maastricht UMC+ biedt arts-assistenten diverse

persoon AIOS niet overtuigen. En Juliette Oomes, coach

hulpmiddelen aan om hun weerbaarheid en veerkracht

en opleidingscoördinator van de Maastricht UMC+

te vergroten en uitval te voorkomen. Daarbij wordt zoveel

Academie evenmin. Kim: ‘Het feit dat het MUMC+ nu

mogelijk maatwerk geleverd: wat is voor die specifieke

een project heeft dat zich speciaal richt op duurzame

persoon in die specifieke omstandigheden het beste?

inzetbaarheid, geeft aan hoe belangrijk we dit onderwerp vinden.’ En dat is niet zomaar, want: ‘Het blijkt dat

+ Individuele coaching

één op de vijf arts-assistenten met deze problematiek te

Individuele coaching biedt: in veiligheid met een

maken krijgt.’ Voor de hand liggende vraag: arts-assis-

deskundige eerlijk naar jezelf kijken. Flexibeler worden

tenten zijn gemiddeld genomen jonge en veerkrachtige

in je eigen perspectieven. Daardoor meer (handelings)

mensen, hoe komt het toch dat dit bij hen zo speelt?

mogelijkheden krijgen én jezelf waarderen. Voorbeelden

Juliette: ‘Ja, het zijn jonge en veerkrachtige mensen,

van vragen die gesteld worden: ik vind het lastig om nee

dat klopt. Maar het zijn ook mensen met hoge waarden

te zeggen, ik wil grenzen beter aangeven. Ik moet keuzes

en normen, mensen die hoge eisen aan zichzelf stellen.

maken, en nu...? Ik wil zorgen voor een goede balans

Ze verkeren in de spitsuurfase, zoeken naar een goede

tussen werk en privé, hoe pak ik dat aan?

balans tussen werk en privé. Een opleiding tot medisch
specialist is sowieso al zwaar en daarnaast doen ze vaak

+ Intervisie

nog andere dingen. Promoveren bijvoorbeeld - om maar

Door intervisie krijg je als AOIS of jonge specialist (meer)

eens een kleinigheid te noemen. Bovendien is uit balans

zicht op je eigen patronen en kwetsbaarheden. Je

raken menselijk, iedereen overkomt wel eens wat.’

ondervindt dat het mogelijk is meer op je gemak te zijn
met je ongemak en daardoor een betere dokter te worden.
Een dokter die goed voor zichzelf zorgt, is ook een goede

GSDRI E WAARSCH UWIN
SIGNALEN VOOR EEN G,
BURN-OUT: UITPUTTIN TI E.
CYN ISME EN IN EFFICI ËN

dokter voor zijn patiënten.
Persoonlijke ontwikkeling en dagelijkse, werkgerelateerde
problemen worden in een veilige setting besproken. Onder
leiding van twee begeleiders vinden, na een individueel
intakegesprek, zeven groepsbijeenkomsten plaats waar
persoonlijke effectiviteit, individuele ervaringen, stress
management en casuïstiek aan de orde komen.
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Juliette Oomes

d het lastig
Kim van de Kant: ‘Ik vin
grenzen
om nee te zeggen, ik wil
keuzes
beter aangeven. Ik moet
gen voor
maken, en nu...? Ik wil zor
werk en
een goede balans tussen
n?’
privé, hoe pak ik dat aa

Intervisie kan ook gewoon prettig zijn: ‘Het is een plek

+ Trainingen

waar je niet hoeft te presteren, je jezelf kunt zijn en w
 aarbij

Het is ook mogelijk trainingen te volgen, bijvoorbeeld met

je weet dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk

het oog op het voorkomen van burn-outs. Wat zijn de

zal worden behandeld. Je leert van anderen en vindt

symptomen? Hoe herken je ze? Bij jezelf, bij collega’s?

herkenning.’ Maatwerk voor vakgroepen is mogelijk.

Wat kun je doen?
Of trainingen op het vlak van cultuurinterventies: welke

+ Mindfulness Training

cultuur heerst er op onze afdeling? Hoe kunnen we die

Het menselijk brein kenmerkt zich als een ‘wandering

bijsturen als dat nodig mocht zijn?

and judging mind’. In ons hoofd is er een voortdurend

Bij elke training gaat het steeds om maatwerk: wat is de

verschil tussen wat er is en wat we vinden of willen dat er

specifieke behoefte in een specifiek geval?

zou móeten zijn. Deze ‘automatische-piloot’-gedachten
verlopen via default breinverbindingen en kunnen leiden

+ Vertrouwenspersoon AIOS

tot neerslachtigheid, overspanning en burn-out.

Naast algemene vertrouwenspersonen kent het MUMC+

Beoefening van mindfulness - een mix van boeddhistische

ook een vertrouwenspersoon speciaal voor AIOS. Het is

en westerse psychologie - biedt, naast kennis en inzicht,

een onafhankelijk persoon waarmee je vertrouwelijk over

vaardigheden die leiden tot neuroplasticiteit waardoor

je opleidingssituatie kunt spreken.

deze default breinverbindingen worden verlegd. Wetenschappelijk onderzoek leert dat we hierdoor effectiever

Voor meer informatie: https://academie.mumc.nl/

en efficiënter kunnen functioneren, de kwaliteit van zorg

vertrouwenspersoon-voor-anios

verbetert en zorgverlener én patiënt meer tevreden zijn.
Na een kennismakingsworkshop volgt een speciaal voor

Waar kan ik terecht?

gezondheidszorgprofessionals ontwikkeld mindfulness-

Wil je meer informatie over een van de hier genoemde

programma, bestaande uit zes opeenvolgende wekelijkse

trajecten of je aanmelden? Stuur dan een e-mail naar

sessies van één uur.

coaching@mumc.nl of kim.vande.kant@mumc.nl

Mindfulness kan gevolgd worden in het kader van
disciplineoverstijgend onderwijs.
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Eindhoven

EN DE
ACADEMIE MEDISCHE
VERVOLGOPLEIDINGEN?
Vaals
WAT DOET DIE?

Aken

Je opleiding krijg je van de specialisten
in de vakgroep. Daar kun je terecht met
vakinhoudelijke vragen. De Academie
Medische Vervolgopleidingen is een loket waar je terecht kunt met algemene
opleidingsvragen.
Wij zorgen voor een optimaal opleidingsklimaat door alle artsen in opleiding en hun
opleiders organisatorisch en logistiek te
faciliteren. Dat doen we onder meer door:
• discipline overstijgend onderwijs te
organiseren;
• vakgroepen te helpen bij hun specialismegebonden opleidingen;
• de kwaliteit van de opleidingen te meten
en te verbeteren;
• te zorgen voor scholing van opleiders;
• op te treden als OOR ZON-bureau;
• financiële zaken te regelen.
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