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Beste DVF collega,  
 
Het UMC Utrecht is een grote onderwijs- en opleidingsinstelling waar 
veel aandacht wordt besteed aan zorg en onderzoek. Dat geldt zeker 
voor onze divisie, waar professionals van alle disciplines op alle 
locaties het dagelijkse werk steeds verweven met het opleiden van 
nieuwe collega’s en met het onderwijs aan studenten van vele 
programma’s. Ter gelegenheid van “de dag van het onderwijs” op 9 
december 2021 is deze DVF Onderwijs Glossy gemaakt, met mooie 
verhalen over het leren op de werkvloer. Zo is de kans gegrepen om 
enkele actuele onderwijsprojecten uit onze divisie in het zonnetje te 
zetten. Maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer op dit terrein!  
 
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het 
samenstellen van deze glossy en in het bijzonder voor Emilie Hoeks-
Mol (opleider SEH), Eveline Booij (onderwijskundige DVF) en Ilse 
Kuijer (onderwijssecretaresse) voor de opmaak. 
Met dit magazine hopen we elkaar en elkaars werk(plek) weer een 
beetje beter te kennen leren en elkaar te inspireren.  
 
Veel leesplezier! 
 
Reinier Hoff, manager onderwijs 
Margriet de Hoop, manager zorgopleidingen 
 
namens het gehele DVF Team Onderwijs & Opleiding 
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De meeste fouten en ongevallen in de zorg 
komen niet door gebrek aan technische kennis 
of vaardigheden. Als het misgaat, komt het 
vaak door problemen met de niet-technische 
vaardigheden zoals communicatie en team-
werk. Tijdens zogenaamde Crew (of Crisis) 
Resource Management (CRM) trainingen, kun 
je als team juist deze vaardigheden trainen. 
 
 

Tijdens CRM-trainingen wordt gebruik 
gemaakt van simulatie. Het verbeteren van je 
samenwerking als team vraagt, naast wat 
theoretische achtergrond, vooral veel hands-
on oefening. Met simulatie kun je de 
werkomgeving in de kliniek nabootsen. Hoe 
geloofwaardiger de simulatie, hoe hoger het 
rendement van de training. De aandacht gaat 
dan uit naar de juiste dingen en het team kan 
‘echt’ op niveau presteren.  
 
In februari 2021 werd voor de 1e keer op het 
OK-complex in het AZU en WKZ met volledige 
OK-teams getraind op de eigen 
operatiekamers. De teams kregen in hun 
vertrouwde werkomgeving uiteraard geen 
echte patiënt, maar een simulatiepatiënt 
toegewezen. En er lagen flink wat complicaties 
op de loer. Zorgvuldig voorbereid door de 
trainers. 
 
‘We dagen de teams tijdens de training uit om 
complexe problemen op te lossen’, vertelt 
Fedde Groot (anesthesioloog, CRM-trainer 
AZU). ‘Denk bijvoorbeeld aan een ernstige 
bloeding, anafylaxie of een intra-operatief 
hartinfarct. Het zijn serieuze complicaties die 
ook echt voorkomen.’ 
 
HOT AND COLD STATE OF MIND 
Vanuit de luie stoel weten mensen vaak wel te 
vertellen hoe het allemaal moet. Dit noemen 
we ‘the cold state of mind’. Je kunt helder en 
rationeel nadenken. Maar als je ‘in actie’ 
onder druk komt te staan, blijkt dat een stuk  
 
 

 
 
 
 
lastiger. In ‘the hot state of mind’ heb je  
minder ruimte om helder na te denken. En 
dan is het goed als je terug kunt vallen op 
goede gewoontes die door veelvuldig oefenen 
zijn ingeslepen. 
 
‘CRM biedt een hele toolbox aan dit soort 
goede gewoontes,’ legt Ruben Damen uit 
(anesthesioloog, CRM-trainer WKZ). ‘Hardop 
denken is daar een goed voorbeeld van. Op 
die manier weet je team waar je aan denkt en 
waar je twijfels liggen.’  
 
Afgelopen jaar stond iedere maand een ander 
snijdend specialisme centraal. Samen met dit 
specialisme bereiden de CRM trainers de 
scenario’s voor. Daarbij wordt ook doorlopend 
de input gevraagd van de operatieassistenten 
en anesthesiemedewerkers. Op die manier 
wordt er geoefend met actuele thema’s, die 
goed aansluiten bij de behoeften van de 
deelnemende teams.  
 
 

 
 

CRM teamtrainingen op het OK-complex 

Niet-technische vaardigheden trainen met het hele OK team 
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OPBRENGST 
We horen van deelnemers allerlei mooie 
leerpunten terug. De 1 ontdekt dat hij toch 
wat eerder moet zeggen wat hij denkt, de 
ander juist dat hij ‘benaderbaar’ moet blijven’ 
vertelt Fedde.  
 
‘Ja, en ook de CRM technieken vindt men 
leerzaam’ vult Ruben aan. ‘De ‘closed loop 
communicatie’ of de ’10 seconds for 10 
minutes rule’ bijvoorbeeld.’  
 
Ook leren de deelnemers door de bril van de 
andere deelnemende professies te kijken. Een  

 
oud-deelnemer licht toe: ‘Ik begrijp nu dat dit 
door de ander als een stressvolle gebeurtenis 
wordt ervaren. Daar was ik mij nooit bewust 
van’.    
 
‘Het is veel werk, maar we zien in de 
evaluaties dat de trainingen heel goed worden 
gewaardeerd’ vertelt Ruben. Het aantal OK-
trainingen wordt dan ook in 2022 uitgebreid 
tot 10x in het AZU en eveneens 10x in het 
WKZ. En hopelijk binnenkort ook op andere 
locaties…
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EEN EXTRA BIJZONDERE CRM TRAINING OP OK WKZ: 

CRM trainer Ruben vertelt: “Afgelopen maandag (1 nov) hebben we weer CRM gehad. Het was een 

training met een gynaecoloog, een anesthesioloog, een anesthesiemedewerker en operatie 

assistenten. 

Vervolgens hebben we bij één casus ook echt het reanimatiesein in werking gezet en deden de 

kinderintensivist met 2 IC verpleegkundigen, een kinderarts met een aios en zelfs de beveiliging mee. 

Het was echt super gaaf……….
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VERHAAL 1 

OA student Nelly Ackema uit het WKZ vertelt: 

“In mijn eerste leerjaar tot operatieassistent 

kwam ik in aanraking met chirurgie bij 

kinderen. Eén van de verplichte onderdelen 

binnen onze opleiding is een stage op de 

afdeling Drome(n)daris.  

 

Binnen het WKZ is er een grote variatie aan 

ingrepen en complexiteit van zorg. Er werd op 

een dag een baby van ongeveer 6 maanden 

geopereerd aan een herniotomie. Het betrof 

een ex-prematuur, zonder verdere 

bijzonderheden, afwijkingen of allergieën 

binnen een “standaard” procedure.  

De ingreep verliep voorspoedig, maar er 

ontstond tijdens het sluiten van de wond 

ineens een saturatiedaling. De 

anesthesiemedewerker op de operatiekamer 

was alleen en mij werd gevraagd acuut een 

noodoproep te doen via de intercom. De 

operatiekamer stroomde ineens vol met 

anesthesiologen en anesthesiemedewerkers.  

Voor een korte periode waren de parameters 

niet meetbaar. Er werd extra medicatie 

toegediend en de luchtweg gecontroleerd. Na 

enige tijd was de saturatie en de overige vitale 

functies weer gestabiliseerd. Ik dacht in deze 

periode: “als het maar geen reanimatiesetting 

wordt”. Tijdens het detuberen van de patiënt 

ontstonden er bronchospasmen, helaas was 

een detubatie niet mogelijk. Er werd besloten 

de patiënt te verplaatsen naar Pelikaan (IC).  

Ik vond dit allemaal heel indrukwekkend om 

te zien. Ik was nog vrij onervaren op de 

operatiekamer en me er vooral van bewust 

dat ik stil moest zijn en niet in de weg moest 

lopen.  De snelheid waarmee het kindje 

achteruit ging overviel me. Daarom ben ik 

achterin gaan staan, voor het geval ik nodig 

was maar vooral om te kijken wat er nou 

precies gebeurt in een spoedsituatie.  

Wat opviel was de rust die er heerste, juist op 

de kritieke momenten. Niemand verhief zijn 

stem, praatte te veel of maakte drukke 

bewegingen. Iedereen zat in een ‘flow’ en er 

werd kalm opgevolgd wat de anesthesioloog 

vroeg. De samenwerking was vanzelfsprekend.  

Naderhand, toen het kindje naar de IC was 

gebracht, gingen we door met de geplande 

ingrepen. Na deze situatie hebben met het 

team kunnen debriefen. Dit was prettig omdat 

ik toen pas merkte dat dit moment indruk had 

gemaakt, ik me afvroeg hoe het voor collega’s 

met meer ervaring was geweest en om te 

vragen of ik iets anders had kunnen doen. Al 

met al is het me goed bijgebleven hoe snel 

een ‘gewone’ situatie kan omslaan, vooral bij 

een kind. En hoe rustig iedereen blijft in een 

spoedsituatie, wat hard nodig is.”

 
  

De student vertelt…. 
over impactvolle leermomenten op de werkvloer 
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In een academisch ziekenhuis vindt een 

groot en belangrijk deel van opleiden plaats in 

de kliniek. Niet tijdens georganiseerde lessen 

in klaslokalen of collegezalen, maar “on the 

fly” aan en om het bed. Iedereen die in de 

kliniek werkt doet dit eigenlijk bijna dagelijks, 

in meer of mindere mate bewust.  

 

Als klinisch docent ben je rolmodel, coach, 

supervisor, begeleider, beoordelaar en bed-

side teacher in allerlei uiteenlopende settings, 

zoals de spreekkamer, de afdeling en de 

operatie- of behandelkamer. Leersituaties zijn 

onvoorspelbaar. Er lopen talloze ‘lerenden’ 

rond en die hebben allemaal verschillende 

karakters en leerdoelen. Werkplekleren is dus 

behoorlijk complex.   

Het is daarom wel bijzonder dat er nog geen 

mooi programma bestond voor 

zorgprofessionals die zichzelf willen verdiepen 

in werkplekleren, vond anesthesioloog 

Gersten Jonker (DVF). Hij bedacht het project 

‘Kwalificatie Klinisch Onderwijs’ (KKO) en wist 

wat subsidiegelden bij elkaar te krijgen voor 

een pilot in 2021.    

Samen met kinderintensivist Marije Hennus 

(divisie Kinderen), onderwijskundige Eveline 

Booij (DVF) en adviseurs uit het  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Onderwijscentrum werd een geheel nieuw 
programma bedacht van 30 weken met daarin 
6 bijeenkomsten en 5 praktijkopdrachten. 
 
INTERPROFESSIONEEL 
De pilotgroep telt 10 deelnemers en 12 
(gast)docenten uit verschillende disciplines en 
divisies van het UMC Utrecht.  
 
Het leukste aan de leergang is misschien wel 
het bij elkaar komen met gelijkgestemden,’ 
vertelt KKO deelnemer Emilie Hoeks-Mol 
(SEH). ‘We zijn allemaal onderwijs 
enthousiastelingen, maar we zouden elkaar 
zonder de KKO niet snel ‘in het wild’ zijn 
tegengekomen.’  
 

KKO pilotgroep 2021 

- Anesthesioloog  

- Intensivist  

- Kinder IC verpleegkundige 

- Kinderintensivist 

- MC verpleegkundige 

- Neurochirurg  

- Oncoloog  

- Operatie assistent  

- Psychiatrisch verpleegkundige  

- SEH verpleegkundige   
 

 

 

THEORIE EN PRAKTIJK MET ELKAAR 

VERBINDEN 

Niet alleen de bijeenkomsten maar ook de 

praktijkopdrachten stimuleren de onderlinge 

uitwisseling. Deelnemers nemen tijdens het 

traject meermaals letterlijk een kijkje in 

elkaars keuken.  

Hét voorbeeld daarvan is het werkbezoek. De 

KKO deelnemers observeren een 

opleidingssituatie bij elkaar in de kliniek.  

Kwalificatie Klinisch Onderwijs - KKO 

Écht goed opleiden aan en om het bed? 

Met de KKO leergang word je een klinisch docent+ ! 
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Ook wordt er op de werkvloer een video-

opname gemaakt van een opleidingssituatie. 

Deze wordt ook nabesproken, maar met 

een andere KKO deelnemer.  

 
WAT VINDEN DE PILOT DEELNEMERS 
ERVAN?  
‘Best spannend, maar uiteindelijk heel 

leerzaam’ zegt KKO’er Petra van den Oever-

Puype (operatieassistent) over de video-

opname. ‘Ik doe dit ook met mijn studenten 

en daarom was het heel goed het zelf ook 

eens mee te maken. Beelden zeggen meer dan 

woorden, dus je leert er altijd van als je jezelf 

ziet. En de andere KKO’ers konden met hun 

frisse blik mijn twijfels over mijn (non) verbale 

communicatie wegnemen.’ 

‘Eén van de andere deelnemers vertelde 
tijdens de intervisie over haar valkuil en 
opeens besefte ik mij dat ik precies hetzelfde 
doe’ vertelt Emilie. ‘De onderlinge uitwisseling 
roept veel herkenning op en zo leer je van 
elkaar. Toen ik naar haar kwam kijken in de 
kliniek kon ik inderdaad precies aanwijzen 
waar ze de mist in ging: je vult te snel in! 
En…ik ook!.’ 
 
‘We dagen elkaar met veel humor uit om 
opdrachten uit te voeren en veel lachen maakt 
het leren leuker’ vult Petra aan. ‘Er is veel 
aandacht voor de mens achter de 
professional. Hierdoor komen ook de niet-
technische competenties aan bod. Dit heeft 
mij geholpen bewust te worden van een 
blinde vlek die ik in de loop van de jaren had 
opgebouwd’. 
 

WORDT DE KKO EEN LANDELIJKE 
KWALIFICATIE?  
‘We willen mensen helpen om echt oog te 
krijgen voor opleidingssituaties.’ vertelt 
Marije Hennus. ‘In de kliniek zijn veel 
opleidingsmomenten informeel en onbewust. 
Wanneer je bewust wordt van die momenten, 
kun je ermee gaan spelen.  
Je kunt ze gaan uitbuiten. In de bijeenkomsten 
hopen we de toolbox van mensen uit te 

breiden en ze te inspireren morgen nieuwe 
dingen uit te proberen.’  
 
De KKO lijkt een schot in de roos. Tijdens de 
werving van de pilotgroep ontstond al een 
hele wachtrij voor de 2e ronde. Er was zelfs 
een afdeling die wel als team mee zou willen 
doen, zodat je echt samen aan de slag gaat op 
de eigen werkplek. Eind december zal de 
evaluatie van de pilot rond zijn. Wanneer er 
niet te veel gesleuteld hoeft te worden, kan 
een 2e groep wellicht al snel van start!  
 
‘De ambitie is groot’ vertelt Marije. ‘Het zou 

heel goed zijn voor de kwaliteit van 

werkplekleren in ziekenhuizen wanneer dit 

een landelijk erkend traject wordt.’  

Maar misschien moet de naam wat 

veranderen. De term ‘kwalificatie’ mag je 

namelijk niet zomaar overal opzetten. Het 

moet dan aan bepaalde regels van de 

universiteit voldoen. En omdat een groot deel 

van de doelgroep geen universitaire 

achtergrond heeft, kan dit lastig worden. Voor 

wie geldt dan wat?  ‘En de kracht van het 

programma ligt voor een deel juist in het 

interprofessionele’ benadrukt Marije.  

Er is gelukkig veel enthousiasme uit andere 

academische ziekenhuizen over de pilot. En 

ook in het UMC Utrecht zelf.  ‘Voor artsen en 

verpleegkundigen is het belangrijk dat er 

binnen en buiten de eigen afdeling en 

organisatie duidelijke waardering is voor het 

traject dat zij doorlopen’ vertelt Marije. In 

2022 draagt Divisie Vitale Functies de 

organisatie van het KKO project over aan het 

Onderwijscentrum, dat vanaf het begin de 

ontwikkeling van KKO heeft gesteund.  

De KKO is vóór en dóór klinisch docenten, 

maar het is ook goed dat het beheer niet meer 

bij één zorgdivisie ligt. Marije blijft betrokken 

bij de verdere uitrol binnen en buiten het 

UMC Utrecht.   
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Na maanden van voorbereiding is de Spoed 
Eisende Hulp (SEH) in het voorjaar van 2021 
gestart met een ‘leerwerkplek’ (LWP). De SEH 
stond voor een groot probleem, omdat er 
méér studenten opgeleid moesten worden, 
maar er door personeelstekort juist steeds 
mínder werkbegeleiders beschikbaar waren 
om dat te doen.   
 
 
Het slimme aan de LWP is dat 1 SEH-
verpleegkundige en 2 studenten voor de 
dienst aan elkaar gekoppeld worden. In de 
praktijk betekent dat, dat je samen patiënten 
opvangt en dat de studenten samen leren.  
 
“Die studenten noemen we ‘professionals in 
opleiding’ (PIO’s) en wij noemen onszelf die 
dag coach” legt een SEH verpleegkundige uit. 
Het meeste leerrendement krijg je als de 2 
PIO’s op de LWP uit een verschillende fase van 
de opleiding zijn. Dan is er altijd eentje verder 
in de opleiding en kan die laten zien waar de 
jongerejaars naar toe moet werken. 
 
Omdat je als LWP telt als 1 SEH-vpk is het 
aantal patiënten dat je met z’n 3-en onder je 
hoede hebt enigszins te overzien. Er is dus tijd 
en ruimte om patiënten voor te bespreken, 
om naar uitslagen van onderzoeken te 

 
 
 
 
 
 
Kijken en er is tijd voor klinisch redeneren, om 
de PIO’s zich te laten verdiepen in de 
patiënten met bijbehorende behandeling.  
 
“Juist omdat er echt tijd is om te leren, geeft 
dat mij als coach superveel energie. En het is 
te gek om te zien dat de PIO’s elkaar zo veel 
kunnen leren,” vertelt de enthousiaste coach. 
“Het is onwijs leuk om te zien dat de 
studenten enthousiast worden en elkaar 
triggeren om meer te willen leren tijdens een 
dienst op de leerwerkplek. Ik zie hoe ze niet 
alleen mét elkaar leren, maar ook ván elkaar 
leren. Iedere PIO neemt tenslotte eigen 
ervaring mee naar de SEH”.  
 
Bijkomend voordeel voor de SEH is dat er nu 
per dienst minder SEH-verpleegkundigen 
belast zijn met het begeleiden van studenten 
en je dus ook soms ‘gewoon’ een dagje kunt 
werken. 
   
Eén keer in de 2 tot 3 maanden wordt er een 
‘PIO dag’ georganiseerd. Iedere keer een dag 
met een ander onderwerp. Lesstof wordt 
aangeboden, maar studenten organiseren ook 
zelf klinische lessen voor elkaar. “Deze lessen 
worden onwijs leerzaam en leuk ervaren” 
vertelt een enthousiaste PIO.

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Leerwerkplek op de SEH 
“We kunnen nu méér mensen opleiden, terwijl we steeds mínder 

werkbegeleiders beschikbaar hebben!”   
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Verhaal 2 
 
We leren al onze PIO’s om te denken aan de 
hand van de ABCD-systematiek, om zo 
gestructureerd de patiënt in kaart te brengen. 
Het is fijn dat we een bewakingsmonitor en 
allerlei andere apparaten hebben om onze 
patiënten in de gaten te houden. Maar er gaat 
toch niets boven de ouderwetse klinische blik: 
kijken naar de kleur van de patiënt, checken of 
de patiënt volzinnen spreekt. 
 
 
En zo gebeurde het laatst, dat halverwege een 
avonddienst ik het verzoek kreeg om samen 
met een van onze nieuwe PIO’s een kijkje te 
gaan nemen op de afdeling psychiatrie. Daar 
zou een patiënt gesprongen zijn van hoogte en 
niet-aanspreekbaar zijn. De teamleider van 
daar had onze Zorg Coördinator (ZoCo) 
gebeld, kon weinig informatie geven, maar zei 
dat een reanimatieteam niet nodig was. Ze 
wilden alleen ons advies.  
 
En dus gaan de PIO en ik op ons gemak lopend 
naar afdeling A2, volwassen psychiatrie. 
Handschoenen aan voor de veiligheid, verder 
niets mee. Zo kunnen we ouderwets ABCD-en 
de PIO zijn klinische blik ontwikkelen. Een 
beetje lachend gaan we op pad. Het zal wel 
weer een patiënt met een conversiestoornis 
zijn, zeg ik gekscherend. 
 
Daar aangekomen worden we opgevangen 
door de verpleging aldaar. Of we meteen mee 
willen gaan naar buiten, want daar ligt de 
patiënte. Het is donker buiten, er is nauwelijks 
licht. We worden meegenomen de tuin in en 
vinden onderaan een prieel, langs een groot 
metalen hek, op een smal paadje tussen 
prikkelstruiken een oudere dame. Ze ligt met 
hoofd en schouders in de prikkelstruiken. We 
besluiten haar aan te roepen, geen reactie.  
 
Ik kijk de PIO aan en begin hem toch een 
beetje knijpen. Mevrouw is gesprongen van  
 
 

 
 
 
 
 
een muurtje van nog geen meter hoog en is  
zo tussen de prikkelstruiken gedoken. Ze 
reageert niet op aanspreken…hmmm.... zou 
het dan toch ernstig zijn? 
 
We vallen terug op onze structuur van de 
ABCD. Mevrouw ademt zelf, wel wat 
oppervlakkig, maar goed, ze ademt. Ze heeft 
een krachtige pols, wel wat traag. Fijn, want 
we hebben geen spullen bij ons om mevrouw 
te monitoren. Ik besluit de ZoCo te bellen en 
een verpleegkundige van de psychiatrie naar 
de SEH te sturen voor een infuus en 
pijnstilling. Met het idee om haar dan uit de 
bosjes te trekken en haar goed na te kunnen 
kijken. 
 
Op het moment dat ik de ZoCo aan de lijn heb, 
begint mevrouw heel hard te schreeuwen en 
te bewegen. Dat is fijn voor onze ABCD, want 
dat betekent dat het met mevrouw wel goed 
zit! We kunnen haar uit de bosjes praten, ze 
kan zelfstandig gaan staan. Ondertussen 
begint ze fors te vloeken en te schelden, dus is 
de ademweg vrij. Check!  
 
Stevig staat ze op haar benen en heel gericht 
gaat ze met zand gooien. Alle extremiteiten 
bewogen, dat is altijd fijn na een val van 
hoogte. Check! En qua neurologie is de 
gerichtheid van haar woede ook bijzonder 
geruststellend! 
 
Zo komen de PIO en ik tot de conclusie dat we 
zonder geavanceerde apparatuur in dit geval 
een prima primary survey hebben kunnen 
uitvoeren. We hebben ter plaatse klinisch 
kunnen redeneren en de PIO heeft zijn 
klinische blik verruimd! Met hartelijke dank 
aan onze collega’s en de patiënt van afdeling 
A2! 
 
 
 
 
 
 

Coach en student vertellen 
ABCDE op de A2   
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Foto: Coach en PIO Jasper en Jelger nemen de schade van hun avontuur op.  
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 Een luidkeels huilende baby erin slaagt om een geluidsniveau tot 80 Db 
te halen? 

 Wij niet alleen kinderen opereren maar ook de patiënten vanuit de 
verloskunde? 

 Het circulerend bloedvolume van een kind 80-100 ml/kg is? 

 Wij minimaal 2 volle vuilniszakken vol met afval hebben per patiënt? 

 Wij afval scheiden op het operatiecomplex? 

 Er minimaal 5 personen nodig zijn voor een operatie? 

 Wij niet alleen opereren op de afdeling Drome(n)daris maar ook op 
Pelikaan, Nicu en onze diensten verlenen bij diverse functieafdelingen? 

 Diverse OK instrumenten namen hebben die overeenkomen met dieren? 

 Wij in het WKZ een collega hebben die deze heel goed kan tekenen? 
 

 

        
 

        

  

WIST JE DAT…….. 

OK-complex Drome(n)daris 
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WIST JE DAT… 

- Op 26 oktober het 25-jarig bestaan van de preoperatieve screening (POS) 
werd gevierd?   

- En dat die dag de naam van de POS polikliniek is veranderd naar ‘polikliniek 
anesthesiologie’?  

- Er aios zijn die verbaasd opkijken als ze op het grote scherm in de centrale 
hal van het ziekenhuis Marije Marsman (medisch hoofd polikliniek 
anesthesiologie) groot in beeld zien?   

- En dat Marije altijd een andere route naar de fietsenstalling loopt, zodat ze 
zichzelf niet in de ogen hoeft te kijken…  

- De 1e jaars aios videoreflectie doen van een poligesprek? En dat bijna 
iedereen daar tegenop ziet, maar achteraf toch blij is omdat je hier veel 
van leert?  

- Een deel van de aios veel vaardiger is in HIX dan hun supervisors?  
- Goede ideeën voor het verbeteren van HIX zodat je efficiënter je polikliniek 

kan doen van harte welkom zijn bij Marije?   
- Dat veel aios anesthesie tijdens hun break op de polikliniek anesthesiologie 

‘lekkere koffie’ gaan halen. De koffie corner verdient er goed aan 😊   
- En er nóg een groot voordeel van poli doen is? Namelijk, eindelijk je kans 

om te ‘shinen’ met je nieuwe kapsel, mooie ketting, kekke schoenen en 
nieuwe kleding! 

 
 

Maar…. 

- De mensen op onze OK’s ook 
héél fashionable zijn? 

 
  

WIST JE DAT…….. 

Polikliniek Anesthesiologie 
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Wist je dat…… 

 
De opleiders anesthesie de 
favoriete uitspraak van Gersten 
(links) ‘carbs are poison’ met een 
korrel zout (of suiker) nemen? 
 
Gersten deze uitspraak graag 
breed lachend doet vlak voor hij 
zijn tanden in iets ongezonds zet? 

 

 

 

 

Wist je dat… 

Het onderwijsteam van DVF op een heidag 

in 2019 een onderwijs escaperoom heeft 

ontworpen waar je alleen met goed 

teamwerk en vakkennis uitkomt?  

 

De werktitel was “Gered op Q4” met een 

ternauwernood geslaagde reanimatie in de 

huiskamer van Q4 als thema….. 

 

 

 
 

 

WIST JE DAT…….. 

Opleiding anesthesie en onderwijsteam DVF 



16 

 

 

 

 

Je zou het op het eerste oog 

misschien niet zeggen, maar op de 

gang van het bedrijfsbureau op Q4 

gebeuren bijzondere dingen.  

Vanuit deze gang en in en rondom 

kamer 303 wordt gezaaid, 

geëxperimenteerd, gediscussieerd, 

geploeterd en ook gelachen. Een 

onderwijs- en opleidingsbubbel, 

broedplek voor nieuwe ideeën en 

ontwikkelingen rondom opleiden en 

onderwijs, leren en ontwikkelen,  

 

 

 

 

duurzame inzetbaarheid, noem 

maar op. Soms zonder kaders, regels 

en verdeling van taken, maar samen 

schetsen, uitproberen, vallen en 

opstaan precies wat in een atelier 

gebeurt.  Het is altijd werk in 

uitvoering, dus zet je schrap, schrijf 

alles op een flap en wees niet bang 

om fouten te maken.  

Bovendien: er hangt meestal een 

vrolijke sfeer met ruimte om veel 

zaken te bespreken.   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat 

 

We vanaf december 2021 voor 4 

maanden een onderwijskundige 

stagiaire krijgen via TEL die gaat 

onderzoeken hoe Performance 

Support als onderwijsleervorm kan 

bijdragen aan snel en toegankelijk 

leren op de SEH en IC?  

 

Onderwijs is werk in uitvoering 
Het Atelier 



17 

 

 

 

Onderstaande kreten worden veelvuldig gebruikt op de OK en zijn 
voor ons normaal. Maar wellicht niet voor iedereen…. 

 

 Wie gaat er vandaag “aan tafel”? 
o Kijken welke collega als instrumenterende fungeert 

 Mag ik van jou “wat zout”? 
o Graag wil ik wat NaCL 0,9% 

 Zullen we een dansje doen? 
o Het omsluiten van de steriele jas 

 Ik ga in bad. 
o Hadden wassen voorafgaand aan de ingreep 

 Kun jij me opknopen? 
o Het sluiten van de achterzijde van een steriele jas 

 Het hoofd telt. 
o De persoon die aan het hoofd staat heeft de leiding tijdens het 

verplaatsen van een patiënt 

 Mag ik van jou rukkers/trekkers? 
o Er wordt gevraagd om een pakje hechtingen waarbij de naald 

gemakkelijk van de draad los kan komen 

 We hebben een spuiter. 
o Een bloeding 

 Ja, brand maar. 
o Het gebruik van diathermie 

 Natte jatte. 
o De handen bevochtigen 

 

 

 

 

  

Operatief Nederlands 
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Ons dreamteam van DVF-RAVU behaalde bij 
de nationale reanimatiewedstrijd op 
het Venticare congres de 2e plaats. Samen 
met de Regionale Ambulance Voorziening 
Utrecht (RAVU) vormde DVF een topteam.  
 
 
Dinsdag 2 november 2021 deed het topteam 
mee aan de landelijke reanimatiecompetitie 
van Venticare. Het UMC Utrecht heeft in het 
verleden deelgenomen, maar na 9 jaar 
afwezigheid was dit weer de eerste keer. Deze 
competitie zag het er anders uit dan 
voorheen. Dit jaar is een nieuwe richtlijn 
ontwikkeld door de Nederlandse Reanimatie 
Raad (NRR): "overdracht van een 
reanimatiepatiënt van prehospitaal naar 
ziekenhuis". Deze richtlijn was de kern tijdens 
de competitie.  
 
 
 
 

Het deelnemende team moest daarom  
bestaan uit een ziekenhuisteam en een 
ambulanceteam.  Onder leiding van coach/ 
trainer Linda Middelhuis (SEH vpk/ 
reanimatiecoordinator) en met hulp van 
enthousiaste trainers Mieke Witting, 
Antoinette Foudraine en Bjorna Baas (SEH) is 
vooraf meerdere keren getraind. Mede door 
de training, het enthousiasme en volharding 
van het deelnemers én de mega support van 
alle collega's is de finale bereikt! Uiteindelijk 
ging team RAVU-Diakonessenhuis er met de 
winst vandoor, maar wat zijn we super trots 
op deze 2e plaats! Het UMC Utrecht staat 
weer op de kaart!  
 
En leuk om te weten: het hele podium was 
Utrechts, want het Wilhelmina 
kinderziekenhuis (WKZ) ging er met de 1e prijs 
voor de kinderreanimatie vandoor!  
 
 

  

Niels Pouw (AIOS anesthesie, teamleider); Emma Geurtsen (SEH vpk, circulator); Meryem Baysan (AIOS anesthesie, 
beademing); Daphne Braakman (SEH vpk, BLS/ omloop); Irina Angyal (IC vpk, BLS/ omloop) en Jeanine van Dam 
(Fellow IC, reserve leider/ beademing); Marcella Noordegraaf (1e vpk RAVU); Jasper Snoeren (1e chauffeur 
RAVU); Majorie van Drumpt (2e vpk RAVU); Louise Star (2e chauffeur RAVU).    

Reanimatie Toppers 
Dreamteam behaalt 2e plaats op nationale reanimatiewedstrijd 
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In 2020 is in het UMC Utrecht de eerste aios 

gestart met de opleiding tot ziekenhuisarts. De 

ziekenhuisarts is een nieuwe speler in de 

ziekenhuiszorg. In 2014 werd het profiel 

officieel erkend. De ziekenhuisarts is een breed 

opgeleid arts die hoogwaardige basiszorg en 

continuïteit levert op de verpleegafdeling. 

Anesthesioloog Lilian Beenen, 

plaatsvervangend opleider van de 

ziekenhuisartsen, vertelt hierover. 

 

Om een zo breed mogelijke basiskennis op te 

doen wordt er gedurende de opleiding op 

verschillende afdelingen in, en buiten het 

ziekenhuis stagegelopen.  

Een van deze stages is de stage perioperatieve 

zorg en pijnbestrijding. In het kader van deze 

stage werkt de ziekenhuisarts in opleiding 4 

maanden onder supervisie van 

anesthesiologen op het 

operatiekamercomplex, de PACU en de 

polikliniek anesthesiologie en pijnbestrijding.  

 

WAT LEERT DE ZIEKENHUISARTS IN 

OPLEIDING? 

Op de afdeling anesthesiologie leert de 

ziekenhuisarts in opleiding waar ze in hun 

toekomstige positie profijt van kunnen 

hebben.  

“Het herkennen van de vitaal bedreigde patiënt is 

een van de belangrijkste dingen die een 

ziekenhuisarts i.o. op onze afdeling kan leren”.  

Naast goed infuus prikken is dat op de 

polikliniek anesthesiologie:  

- het risico-inschatten voor de operatie 

- het optimaliseren van de klinische 
conditie van de patiënt preoperatief 

- het voorlichten van de patiënt 
 

 

 

 

 
Op de operatiekamer en de PACU:  

- de perioperatieve zorg voor de       
operatie patiënt  

- het maken en uitvoeren van beleid 
rondom postoperatieve pijnbestrijding,   

- infusie therapie  

- het bewaken van de vitale functies 

- het herkennen van en het beleid rondom 
de vitaal bedreigde patiënt  

- het herkennen van postoperatieve 
complicaties.  
 

Op de polikliniek pijnbestrijding ligt de nadruk 

op het beleid rondom de patiënt met 

chronische of oncologische pijn en de 

palliatieve zorg. 

 

PATIËNTVEILIGHEID EN KWALITEIT  

Naast kennis betreffende werkzaamheden in 

de patiëntenzorg wordt de ziekenhuisarts in 

opleiding ook toegerust met theoretische en 

praktische tools om binnen een klinische 

omgeving kwaliteitsverbeteringen vorm te 

geven.  

“De opleiding tot ziekenhuisarts wordt gekenmerkt 

door de grote nadruk op patiëntveiligheid en 

kwaliteit”. 

Tijdens alle stages neemt de ziekenhuisarts 

deel aan verschillende kwaliteits-projecten 

niet alleen afdelingsbreed maar ook 

ziekenhuisbreed.  

Op afdeling anesthesiologie betekent dat 

bijvoorbeeld deelname aan complicatie-

besprekingen, incidentmeldingen, MDO’s, 

intervisiebijeenkomsten etc.  

Met alle opgedane informatie en ervaring, en 

de achterliggende  theorie en systemen wordt 

de opleiding tot ziekenhuisarts uiteindelijk 

afgesloten met een kwaliteitsverbeterings-

project voor de ziekenhuisorganisatie.   

Ziekenhuisarts 
Een nieuwe speler in de ziekenhuiszorg 
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Wist je dat…. 

we een goed adres hebben waar we lotuspatiënten op afroep kunnen  

laten komen voor een specifieke covidtraining? Maar dat deze lotus- 

patiënten ook voor tal van andere trainingen inzetbaar zijn? En wist je  

dat ze ook lotus-kinderpatiënten in hun aanbod hebben? 

 

                                                                        Bekijk via deze QR code een 
                                                                      filmpje dat is gemaakt tijdens  
                                                                          een covid simulatietraining. 
 

 
 

 

Dat het werken op de IC geen dag hetzelfde is 

dat weet iedereen. Maar laten we nog één 

keer stilstaan bij wat we tijdens deze 

pandemie met elkaar hebben gepresteerd om 

samen zo goed mogelijk deze zorg te kunnen 

bieden. Het belang van goed onderwijs 

afgestemd op de zorg heeft zich des te meer 

bewezen.  

 

HOEVEEL MENSEN KAN JE TRAINEN… 

o Golf 1:  in 7 weken 1075 mensen  
o Golf 2-3 : in 10 weken 350 mensen  
o Golf 4:  de teller loopt al weer…… 

 

HOEVEEL ONDERWIJSMATERIAAL KAN JE 

ONTWIKKELEN…… 

- 7 instructiefilms covid scholing 
(vaardigheden, server-X) 

- 5 instructiefilms Löwenstein 

- 17 scenariofilms hoe alle kleuren kunnen 
samenwerken rondom het bed 

- 6 instructiefilms voor Metavision 

- 8 korte liveopnames van simulatie-
trainingen waar geel/oranje/rood  
zorg verlenen aan 5 lotuspatienten 

- meer dan 200 foto’s tijdens de trainingen 
en van vaardigheden 

- 4 leerpaden in ULearn met 3300 online 
bezoekers 
 

 
 
 
 
 
 

- een VR tour waarbij je een rondleiding 
krijgt over de IC tot in een box met 
opdrachten (nog in ontwikkeling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOEVEEL KLEUREN KAN JE VERDRAGEN 

 

Een diversiteit aan ondersteuners heeft ons 

een regenboog aan kleuren opgeleverd 

(blauw, geel, oranje, paars, rood, groen, wit). 

Het werkt prima zolang dit nodig is maar fijn 

als de rust weer wat terugkeert. 

Willen we zo door blijven gaan? Dit tempo bij 

voorkeur niet maar we doen wat nodig is en 

worden hier steeds beter in! Als we het doen 

dan doen we het goed! 

We hebben laten zien dat onderwijs en zorg 

hand in hand gaan. We hebben dit met elkaar 

gedaan, samen voor de patiënt en trots op dit 

mooie vak en het team van professionals!

 

 

 

 

 

 

  

Werken op de IC 
Veelzijdig en veelkleurig 
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Wist je dat…… 

niet alleen verpleegkundigen maar ook Anesthesie 

medewerkers en OK-assistenten de BAZ opleiding 

kunnen volgen? Zij kunnen niet doorstromen naar 

een vpk vervolgopleiding (mits BIG geregistreerd), 

maar wel deze module als verdieping van hun 

werk en voor hun loopbaan volgen. We zijn 

voornemens om in 2022 een aantal collega’s deze 

opleidingskans te bieden. 

 

 
 
 
Een maand praktijk- en simulatieonderwijs 
afgewisseld met theorieles via de Academie, 
gevolgd door een 10-weekse stage op midden 
tot hoog complexe acute afdeling en 
vervolgens nóg een 10-weekse stage op een 
laag tot midden complexe acute afdeling.  
 
 

 
Dat is het uitdagende pilot programma dat de 
eerste 9 verpleegkundigen in het UMC Utrecht 
volgen, die zich hebben gemeld voor de Basis 
Acute Zorg (BAZ) opleiding van 6 maanden.   
 
Met het landelijk erkend certificaat op zak 
brengen deze collega’s straks hun kennis over 
acute zorg mee terug naar hun afdeling. De 
BAZ verpleegkundige is in tijden van nood 
flexibel inzetbaar op acute afdelingen. Samen 
vormen zij dus een waardevolle ‘flexibele 
schil’ in de organisatie. Daarnaast is het ook 
mogelijk om direct of later doorstromen naar 
een verpleegkundige vervolgopleiding (SEH, 
IC, Recovery, MC, CCU).  
 
 
HOE HEBBEN JULLIE DIT VOOR ELKAAR 
GEKREGEN?  
‘Het is veel werk in een korte tijd’ vertelt 
Margriet de Hoop (manager zorgopleidingen 
DVF). ‘We werken samen met 4 andere 
divisies (dHS, dHL, dHERS en dIGD), 8 
stageafdelingen en 7 opleiders uit die divisies. 
Dit nieuwe opleidingsconcept is bijzonder om 
zo met elkaar te doen. De opleiders werken 
intensief samen om een innovatief 
praktijkprogramma samen te stellen zodat de 
BAZ-zers goed voorbereid op stage gaan.’  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Deze voorbereidingsdagen worden gegeven in 
het Calamiteitenhospitaal (locatie Fn) waar de  
opleiders maar ook collega’s uit verschillende 
teams aan bijdragen. 
 

 
‘Per ongeluk een verkeerde datum doorgege-
ven? Het gebeurt vaak genoeg dat er toch iets 
wijzigt. Je kunt je voorstellen hoeveel mailtjes 
dat teweeg brengt en hoeveel roosteraars dan 
even moeten slikken’ zegt Jacqueline 
Verschuur (opleider IC). ‘Het is flink aanpoten 
om alles goed georganiseerd te krijgen, maar 
ik weet hoe trots we straks zijn als dit gelukt 
is.’   
 
‘We hebben over de grenzen heen gekeken en 
out of the box meegedacht om deze opleiding 
mogelijk te maken’, vult Nora Vos (opleider 
DHL) aan. ‘Dit is echt een voorbeeld van 
samenwerken, samen sterker!’. 
 
WAT LEER JE TIJDENS DE BAZ?  
 Voor de BAZ zijn landelijk een 5-tal 
‘Entrustable Professional Activities’ (EPA’s) 
vastgesteld door het CZO. EPA’s zijn 
beschrijvingen van observeerbare beroeps-
taken (professional activities) die de 
deelnemer door experts op de werkvloer 
toevertrouwd (entrusted) moet krijgen.   
 
 

 
 

Basis Acute Zorg opleiding 
De eerste groep BAZ-zers is van start 
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Bij opleiden met EPA’s gaat het om breed 
gedragen vertrouwen in zelfstandigheid, na 
observatie door verschillende experts.  
 
Wanneer de deelnemer vertrouwen heeft 
gekregen in de eigen zelfstandigheid binnen 
een EPA, kan er bij de praktijkopleider van de 
stageplek een bekwaamverklaring 
aangevraagd worden.  

Binnen de medische opleidingen zijn EPA’s 

een vertrouwd begrip. In de paramedische 

opleidingen wordt de komende jaren nu ook 

alles omgezet naar de systematiek van EPA’s. 

 
 

 

 

 

  

BAZ EPA's  

 EPA 1   Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek  

 EPA 2   Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting  

 EPA 3  Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting  

 EPA 4   Middencomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting  

 EPA 5   Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest (ILS)  

Wist je dat…… 

we in maart 2022 voor het eerst 

een CRM dag organiseren voor de 

BAZ-zers in opleiding samen met 

geneeskunde studenten van het 

Dedicated Schakeljaar Vitale 

Functies en dit meerdere keren 

per jaar willen laten plaatsvinden? 

 

Foto: Nora Vos opleider dHL legt uit… 
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6 maanden BAZ in beeld 



25 

 

 
VERHAAL 3 
 
“Het was een wonder, Daphne en ik, allebei 
fase drie student, allebei ingedeeld op de 
leerwerkplek! Omdat je op de leerwerkplek het 
liefste met verschillende fases werkt, werken 
wij vrijwel nooit samen en was dit dus een 
leuke uitzondering. Graag wilden wij samen 
patiënten opvangen op de High Care, dus daar 
gingen we.  

 

 

Allereerst gebeurde er weinig, waren we 
vooral een beetje aan het kletsen en toch 
stiekem aan het hopen op wat uitdagends. 
Nou dat hebben we geweten.  
 
Toen we een trauma-opvang zouden krijgen, 
gingen we nog even voor een vrolijke selfie op 
de traumakamer voordat de patiënt er was, 
uiteraard.  
 
Voorbereid en ready to go… ging de pieper die 
Daphne bij zich had. Wij dachten voor het 
trauma, maar een wijze les van eerder: ‘Altijd 
even op de pieper kijken, want je weet maar 
nooit’. Soms komen er in een keer wel 
meerdere dingen tegelijk.  
 
En jawel, reanimatie op de afdeling. Daphne 
verdween met coach Jasper op de fiets het 
ziekenhuis in en ik ging het trauma opvangen 
met een andere collega.  
 
Het komt regelmatig voor dat het reanimatie-
sein afgaat en het niet perse een reanimatie 
is. Maar dit keer was het wel raak en bleven 

 

 

 

 

 

 

Daphne en Jasper een tijdje weg om levens te 
redden op de afdeling.  
 
Ondertussen kwam ik terug van de scan op de 
SEH met mijn patiënt, waarna we plotseling in 
een reanimatiesetting belandden en tot zo’n 
twee uur na einde dienst hiermee bezig 
waren.  
 
Super lief, Daphne heeft gewacht op mij om 
toch samen weg te kunnen gaan en de dienst 
af te sluiten. Wat een hectiek! 
 
Tot zo ver, samen op de leerwerkplek.  
Je weet nooit hoe de dienst verloopt! Welkom 
op de SEH! 

 

   P.S. Vergeet nooit de pieper te controleren.”  

 

 

 

De student vertelt…… 
over impactvolle leermomenten op de werkvloer 
 



26 

 

 
 
Eén op de 5 mensen heeft chronisch pijn.  
En helaas is er vaak geen effectieve 
behandeling: een pijnstiller werkt niet goed, of 
er zijn nare bijwerkingen, zoals verslaving. 
Moleculair wetenschapper dr. Hanneke 
Willemen en anesthesioloog – pijnspecialist dr. 
Mienke Rijsdijk (beiden UMC Utrecht) willen 
chronische pijn verslaan.  
 
 
Op 1 oktober konden bezoekers van de 5e 
editie van het ‘Betweter Festival’ in Tivoli 
Vredenburg hen helpen, door plaats te nemen 
op de pijnbank en te ontdekken hoe zij pijn 
beleven.  
 
Dit experiment was onderdeel van het 
'Defeating Chronic Pain'-project, waarin 
wetenschappers uit onder andere de ge-
neeskunde, psychologie, materiaalkunde en 
taalwetenschappen de handen ineen slaan.  
Het is een project van het “Centre for Unusual 
Collaborations” –een initiatief van de 
alliantie Tu/e, WUR, UU, UMC Utrecht - 
waar wordt gepleit voor out of the box-
denken en het creëren van ruimte om 
ongebruikelijke samenwerkingen mogelijk te 
maken.  
  
In het pijn-experiment werd pijngevoeligheid 
gemeten, de locatie van vaak voorkomende 
pijn aangegeven met stickers, de definitie van 
chronische pijn en de verwoording van pijn na 
toediening van crèmes onderzocht.  
 

 
PIJNGEVOELLIGHEID  
“Iedereen heeft een andere pijngevoeligheid 
en die kun je meten” legt Mienke Rijsdijk uit. 
“We hebben festivalgangers een soort 
bloeddruk- banden om de benen gedaan. 
Eerst werd de band om het linker been 
opgeblazen waarbij de druk werd genoteerd 
waarop de festivalganger aangaf dat er een 
onprettig gevoel ontstond. Ditzelfde gebeurde 
voor het rechter been.” 
 
In de laatste meting werden de banden om 
beide benen tegelijkertijd opgeblazen. De 
band om het linker been werd tot 70% van de 
1e meting opgeblazen. En de band om het 
rechter been werd wederom opgeblazen 
totdat aangegeven werd dat er een onprettig 
gevoel ontstond.  
 
Bij een gezond (‘intact’) pijnsysteem kon de 
festivalganger meer druk op het rechter been 
verdragen dan in de eerste meting. “Wanneer 
het lichaam op meerdere plekken 
(pijn)prikkels binnenkrijgt worden remmende 
systemen op onprettig gevoel/pijn in het brein 
geactiveerd” verklaard Mienke. “Dit heet 
conditioned pain modulation.”  
 
“Live konden we de metingen volgen en we 
zagen veel interessante data binnenkomen. 
We moeten deze data nog nader analyseren, 
om te zien of er een relatie is tussen 
conditioned pain modulation en alcohol, 
leeftijd, gender, sport en de pijn ervaring.”  

 
 

  
 

Wat als je altijd pijn hebt…..  
Experimenten op het Betweterfestival in Tivoli  
 

https://ewuu.nl/nl/
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LOCATIE VAN VAAK VOORKOMENDE PIJN 
Op 2 grote mannequins konden mannen en 
vrouwen met een sticker aangeven waar zij 
zelf vaak pijn ervaarden. Dit gaf de 
onderzoekers een mooi grafisch beeld van de 
verschillen tussen mannen en vrouwen.  
 
De onderrug werd zowel bij mannen als 
vrouwen vaak aangewezen als pijnplek. 
Vrouwen die deelnamen aan het experiment 
wezen veel vaker dan de mannen 
ook de bovenrug, buik, heupen en nek aan.  
 
‘We zien relatief weinig stickers op de privé 
plekken van het lichaam, terwijl we van 
onze patiëntenpopulatie weten dat 
dit toch ook regelmatig voorkomt’ 
vertelt Mienke.  
 

DE DEFINITIE VAN CHRONISCHE PIJN 

‘Het leuke van dit project is dat ik nu 

samenwerk met allerlei mensen waarmee ik 

normaal niet snel in contact zou komen’ 

zegt Mienke. Zo zit er een linguïst in haar 

team, met wie zij onderzoekt welke woorden 

mensen aan pijn geven en of andere 

bewoording mensen kan helpen pijn anders te 

‘beleven’. Festivalgangers werd daarom 

gevraagd hun definitie van chronische pijn op 

te schrijven of te verbeelden.  

‘We hadden aan het eind van de avond een 
muur vol post-its en het was heel interessant 
om de associaties van mensen te lezen. Er 
stonden dingen als ‘nooit rust’ en ‘nergens 
anders meer aan kunnen denken’, maar ook 
‘verliefdheid’, ‘depressie’ en ‘rouw’ . Zo zie je 
hoe pijn en emotie samen kunnen gaan.  
Maar we hebben ook hele grappige en gevatte 
antwoorden opgehaald, zoals ‘Mark Rutte’.  
 
VERWOORDING VAN PIJN  
Dat pijn voor iedereen anders is bleek ook 
weer uit het experiment waarbij vrijwilligers 
verschillende crèmes opgesmeerd kregen. Zij 
moesten hun sensatie beschrijven.  
De crèmes waren menthol en capsaicine, die 
koude en warmte prikkels geven. ‘Interessant 
is om te zien dat er hele verschillende 
ervaringen waren’ vertelt Mienke.  
‘Sommige festivalgangers vonden menthol 
onprettiger, andere juist capsaicine. De één 
omschreef de sensatie ook als pijn, terwijl de 
ander alleen een prikkel of tinteling 
beschreef’.   
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GLOSSY WOORDZOEKER 

 

 

 AIOS  AMBULANCE  ARTS 

 BAZ  CRM  CSA 

 DEBRIEFING  DVF  INTENSIVECARE 

 KKO  LEERPLAATS  NVIC 

 OPERATIEKAMER  PIJN  POS 

 PRAKTIJKOPLEIDER  SEH  SIMULATIE 

 SUPERVISIE  TEAM  VERPLEEGKUNDIGE 

 VIDEOREFLECTIE  WERKBEGELEIDER  WERKPLEKLEREN 
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