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Co-Raad VU

Notulen digitaal Co-groep Vertegenwoordigersoverleg 19 mei 2020
Datum: 19-05-2020
Plaats: Via Zoom
Aanvang: 19:30-20:30u
Aanwezigen:
Bestuur Co-Raad 2020-1: Femke Hensen (voorzitter), Joan Groeneveld (secretaris), Yoshita Jagernath
(penningmeester), Bas van Wijk (masterfunctionaris), Vazula Bekkers (masterfunctionaris), Shaya
Mahadew (masterfunctionaris), Laura Witteveen (evenementenfunctionaris), Rianne Seefat
(evenementenfunctionaris) en Berber Speerstra (promotiefunctionaris).
Vanuit de opleiding zijn vanaf 19:45u aanwezig: Christa Boer, Hester Daelmans en Karin Reefman.

1. Opening
Het digitale Co-groep Vertegenwoordigersoverleg (CGV) werd om 19:33u geopend.
2.

•
•
•
•
•
•

Aankomende activiteiten Co-Raad
21 mei: Online pubquiz farmacotherapie
24 mei: Deadline solliciteren bestuur Co-Raad VU
27 mei: Online masterclass ECG
17 juni: Online masterclass financiën binnen de zorg
Juni: Online masterclass interne geneeskunde
Juni: Online Jan Heijlmanprijs

3.

Terugkoppeling vorige CGV 5 februari 2020
- Update vergoeding perifere ziekenhuizen
Coassistenten mogen tot aan 100 euro declareren voor kosten die zijn gemaakt voor de coschappen in
de perifere ziekenhuizen. Er is een toezegging gekomen dat het collegegeld ook gedeclareerd zou
moeten kunnen worden. Dit is beschreven in een niet-bindend adviesstuk dat naar alle ziekenhuizen is
toegestuurd. Ziekenhuizen mogen zelf bepalen hoe hun regeling over deze vergoeding eruit gaat zien.
Het Spaarne Gasthuis is o.a. nog bezig met de invulling van de vergoeding. Bonnen en facturen van
kosten die voor de coschappen worden of zijn gemaakt, dienen voor de zekerheid nog bewaard te
blijven. Het is niet bekend of coassistenten alleen een vergoeding krijgen indien zij de gehele maand
coschap hebben gelopen.
Het OLVG heeft aangegeven dat het administratief niet mogelijk is om dit met terugwerkende kracht te
regelen voor alle coassistenten. Het OLVG geeft aan dat zij al een maaltijdvergoeding hebben, wat al
een tegemoetkoming is voor de studenten. Zij zijn daarom überhaupt niet van plan om declaraties te
gaan toestaan. Bas zal hier achteraan gaan.
De Co-Raad VU gaat bespreken of er een overzicht kan worden gemaakt, zodat coassistenten makkelijk
kunnen vinden wat er qua vergoeding mogelijk is per ziekenhuis.
- Update vergoeding ziekenhuizen in het buitenland
Er is contact geweest met de Geneeskundestudent over een mogelijke vergoeding voor een coschap
in het buitenland. De vergoeding van 100 euro is specifiek verbonden aan de CAO van de ziekenhuizen
in Nederland. De coschappen in het buitenland vallen onder een andere CAO, waardoor het helaas niet
mogelijk is om voor deze coschappen kosten te declareren.
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4.

Ingekomen punten masteropleiding
- Digitale coschappen
Voorafgaand aan het CGV is gevraagd of de co-groepen kunnen nadenken over goede ideeën voor het
ontwikkelen van digitale coschappen. Op dit moment zijn Christa Boer, Hester Daelmans en Karin
Reefman van de opleiding bij het CGV aangesloten. De volgende punten worden door de co-groep
vertegenwoordigers tijdens het overleg ingebracht:
• E-learnings: E-learnings worden ervaren als interessant voor basisvaardigheden, voornamelijk
voor degene die in de academie zitten en dit in de praktijk minder meekrijgen. Bij reguliere
coschappen kunnen deze worden toegevoegd in verschillende niveaus. Bij oogheelkunde
waren er via Jochem Brettschneider veel E-learnings en andere tools beschikbaar, echter was
dit niet voor iedereen toegankelijk. Het zou een goede toevoeging kunnen zijn op de digitale
coschappen.
• Journal clubs: Het organiseren van journal clubs om het wetenschappelijke deel van de studie
actief te houden. Hierbij kunnen onder andere PICO’s worden behandeld. Verschillende
artikelen kunnen door coassistenten aan elkaar worden gepresenteerd via een Zoom-meeting.
aan elkaar kunnen presenteren.
• Digitaal klinisch redeneren: Dit kan worden gedaan via E-learnings of met Zoom-meetings.
Coassistenten kunnen zelf casuïstiek inbrengen, wat kan worden besproken met een specialist
of arts-assistent.
• Live-stream OK: Er is onlangs een livestream van een operatie gepubliceerd, dit zou kunnen
worden uitgebreid voor meer operaties.
• E-consulten: Het laten overnemen van de E-consulten door coassistenten voor een
huisartsenpraktijk, een bedrijfsarts of ander sociaal geneeskundige.
• Digitaal klinisch trainingsonderwijs (KTO): Als voorbereiding op een coschap kunnen de
belangrijke ziektebeelden digitaal worden herhaald. Zo zijn coassistenten tijdens het fysieke
coschap beter voorbereid en wordt er meer uit het coschap gehaald. Er wordt hierbij
voornamelijk gedacht aan E-learnings. Bij het KTO worden veel presentaties gegeven, deze
zouden ook digitaal kunnen worden gegeven.
• Sociale geneeskunde: Coassistenten zijn over het algemeen op allerlei verschillende locaties
ingedeeld. Er wordt een suggestie gedaan om één week digitaal te maken, zodat de coassistent
meer kennis kunnen opdoen van alle andere sociaal geneeskundige beroepen. Zo wordt het
coschap sociale geneeskunde juist verrijkt. De tweede week zal voor de diepgang wel in de
praktijk moeten plaatsvinden.
De opleiding zal alle input van het CGV meenemen. De opleiding is druk bezig met het digitaliseren van
de coschappen. Het plan is om maximaal ⅓ van elk coschap en maximaal ½ van het KTO digitaal te
gaan aanbieden. Dit plan wordt niet gezien als laatste redmiddel, de opleiding was namelijk al voor
langere tijd de mogelijkheden om de coschappen te verrijken aan het onderzoeken. Een gedeeltelijk
digitaal coschap kan tot een versterking van het coschap leiden. Er wordt gekeken om het beste van
het digitale en fysieke coschap bij elkaar te brengen. Als voorbeeld wordt er genoemd dat er een Elearning wordt ontwikkeld over het houden van E-consulten, aangezien dit een belangrijk aspect gaat
worden van het poliklinisch werk.
5.
‘Vraag maar raak’ sessie met de opleiding
Tijdens het CGV is er een ‘vraag maar raak’-sessie gehouden met de opleiding zodat vragen vanuit de
verschillende co-groepjes beantwoord kunnen worden. De volgende vragen vanuit de coassistenten en
antwoorden van de opleiding zijn besproken tijdens dit CGV:
Algemene vragen over het herstarten van de coschappen
- Hoe komt dat we nog geen officiële herstartdatum voor de coschappen hebben?
Het onderwijs moet zo worden georganiseerd dat alle coassistenten weer tegelijk aan het startpunt
kunnen beginnen. Er lopen onderhandelingen met allerlei partners (ziekenhuizen, huisartsenpraktijken,
etc.). Sommigen willen graag beginnen, anderen zijn hierin erg huiverig. De bereidbaarheid van een
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locatie om te starten is bepalend voor het startmoment. Dit probleem begint langzaam naar elkaar toe
te lopen.
Er zijn regionale verschillen in het heropstarten van de zorg. In het Amsterdam UMC regio is er veel
druk op het systeem. Dit heeft een nadelig effect op het herstarten van de coschappen.
- Wanneer wordt de officiële startdatum bekend?
In de loop van volgende week zal er veel nieuwe informatie beschikbaar komen. Er wordt momenteel
toegewerkt naar een concrete herstartdatum. Er is een structuur bedacht voor het heropstarten, deze
zal nu worden uitgewerkt. De gesprekken met de partnerziekenhuizen lopen nog, maar zijn wel al ver
gevorderd. De opleiding streeft ernaar om coassistent zo snel mogelijk aan de slag te laten gaan.
- Wanneer moeten coassistenten zich weer herinschrijven?
Het advies voor herinschrijven volgt in ieder geval vóór 1 juni, waarschijnlijk zal dit in de loop van
volgende week zijn.
- Wat gaat de opleiding eraan doen om het tijdpad in te korten om de uitloop te voorkomen?
De opleiding is aan het kijken naar de vormgeving van het opstarten en onderzoekt waar winst behaald
kan worden. Er is een landelijke richtlijn gemaakt met een advies over het inlopen op de coschappen.
Hoe dit voor de VU eruit zal zijn, wordt momenteel aan gewerkt.
De mogelijkheden zullen afhankelijk zijn van waar in de master een coassistent zich bevindt.
Coassistenten in masterjaar 3 zullen andere opties hebben dan coassistenten in masterjaren 1 en 2.
Mogelijk worden er vrijstellingen gegeven voor een deel van het keuzeonderwijs of eventueel voor een
van de reguliere coschappen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een verkorting aan te bieden
van een van de stages van masterjaar 3. Het streven is om coassistenten zo min mogelijk te laten
missen, maar om de vertraging wel te kunnen inperken. De opleiding kan hier inhoudelijk nog niet verder
op ingaan.
- Wat gaat er gebeuren met de zomervakantie en de vrije weken in het studiepad?
Zoals te lezen was in de Frequently Asked Questions (FAQ) op med.vu.nl zal de zomervakantie gewoon
doorgaan zoals dit gepland was. Dit heeft onder andere te maken met het patiëntenaanbod tijdens deze
periode. De vrije weken zullen tevens blijven staan. Het is belangrijk om deze te behouden, omdat
coassistenten na een coschap weer op kracht moeten komen. Het behouden van een goede
gezondheid blijft belangrijk.
- Worden de vrije weken doorgeschoven of bleven deze op de vaste datum?
Deze zullen mee verschuiven met de coschappen en zullen niet op de oorspronkelijke datum blijven
staan.
- Studenten mogen niet meer in de spits reizen, geldt dit ook voor coassistenten?
Er is bekend gemaakt dat studenten waarschijnlijk niet in de spits mogen reizen. Het definitieve besluit
of dit ook geldt voor coassistenten is nog niet gemaakt. De opleiding is hier mee bezig en probeert druk
te zetten richting de overheid. Binnen nu en twee weken zal hier waarschijnlijk een oplossing voor
komen.
-

Studenten die dit jaar zouden afstuderen, maar door het coronavirus vertraging oplopen,
kunnen 3 maanden collegegeld terugkrijgen. Geldt dit ook voor coassistenten die nu
studievertraging oplopen?
De teruggave van het collegegeld geldt alleen voor de studenten die in collegejaar 2019-2020 zouden
afstuderen. Dit is voor veel coassistenten niet het geval. Een deel van de coassistenten heeft zich tevens
uitgeschreven en heeft dus voor enkele maanden geen collegegeld betaald.
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Het probleem is vooral dat het collegegeld dat een geneeskunde student betaalt, minder is dan 10%
van wat de studie daadwerkelijk kost (en waar de maatschappij dus in investeert). Voor de faculteit is
het niet mogelijk om dit geld voor alle studenten zelf te dragen. Er zou een beweging vanuit de
vakbonden moeten komen richting de minister met als doel hier ruimte voor te krijgen.
Vragen over digitaal onderwijs
- Als ⅓ van de coschappen gedigitaliseerd zal worden, hebben coassistenten dan aan het einde
van de master te weinig praktijkervaring?
Het is expliciet de bedoeling dat een coschap alleen digitaal plaatsvindt wanneer er niet genoeg
capaciteit is voor het praktijk werken. Niet bij elk coschap zal het noodzakelijk zijn om het coschap
maximaal voor ⅓ deel digitaal te maken. Er wordt ingezet om zoveel mogelijk in de praktijk te gaan
werken. Men wil wel voorkomen dat coassistenten op een locatie zitten waar zij te weinig te doen
hebben. Door het toevoegen van E-learnings, die coasisstenten naast het werken in de praktijk kunnen
maken, zullen zij nog meer leren. Het blikveld van de coassistent kan worden verbreed door E-learnings.
Zij kunnen een goede basis leggen en er kunnen uitstappen gemaakt worden naar andere disciplines
(discipline overstijgend onderwijs).
Indien een coschap gedeeltelijk digitaal wordt aangeboden, betekent dit niet dat een coassistent voor
⅓ van de tijd zelfstudie moet doen. Er wordt gesproken van ‘blended learning’. Er zullen veel
contactmomenten plaatsvinden met begeleiders om voorbereid werk na te spreken. Er kunnen klinisch
redeneer sessies en videoconsulten worden gehouden tijdens het digitale onderwijs. Hier kunnen
coassistenten nog steeds veel van leren.
De zorg is überhaupt helemaal veranderd. Een verwachting is dat een deel van de polikliniek nooit meer
fysiek zal worden opgestart, maar digitaal zal blijven. Hier zal de opleiding nog rekening mee houden
tijdens het inrichten van de coschappen.
-

Zal de studielast omhoog gaan als coassistenten naast het coschap nog E-learnings moeten
maken?
De E-learnings zullen niet verplicht zijn. Ze zijn bedoeld voor extra diepgang van het coschap. Als
iemand zijn coschap 100% in de praktijk gaat lopen, zal er niet verwacht worden dat zij nog E-learnings
in hun vrije tijd gaan maken.
Vragen over masterjaar 3
- Het (her)starten van de semi-artsstage (SAS) loopt erg uiteen binnen een co-groep. Hoe gaat
deze planning precies in zijn werk?
De opleiding is voor alle coassistenten die zouden starten met hun SAS aan het kijken wat de
mogelijkheden zijn. Er is bij de coschaplocaties geïnventariseerd of coassistenten weer met hun SAS
kunnen beginnen. Zodra dit het geval was, werd er gelijk contact opgenomen met de coassistent om
deze herstart in gang te zetten.
Er zijn nog veel ziekenhuispartners die eerst de zorg weer willen opstarten voordat zij weer
coassistenten ontvangen. Daarom kan de ene coassistent sneller starten dan de andere. Zodra de
opleiding van een co-groep weet wie er wel en niet kunnen starten, wordt er contact opgenomen met
de coassistenten die niet kunnen starten. Zij kunnen dan kiezen of ze hun coschap willen behouden en
dus later starten, of dat zij een andere SAS willen gaan volgen.
-

Wat gaat de regeling zijn voor coassistenten die alleen nog de sociale geneeskunde coschap
moeten volgen voor zij aan hun SAS kunnen beginnen?
Het is bekend dat de sociale geneeskunde gedurende langere tijd niet toegankelijk zal zijn voor
coassistenten en waarschijnlijk zelfs niet kan opstarten voor 1 september. De opleiding wil niet dat dit
een beperking is voor de coassistenten die alleen nog sociale geneeskunde moeten doen voor zij aan
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hun SAS beginnen. Voor deze studenten is het mogelijk om aan hun SAS te beginnen en daarna pas
de sociale geneeskunde coschap hoeven te doen.
- Blijven de plekken van de loting voor de SAS behouden?
Voor de huidige plekken van coassistenten geldt dat deze worden behouden. Er moet wel eerst
geïnventariseerd worden of een coassistent ook daadwerkelijk op de gegeven plek kan starten, zoals
hierboven eerder al genoemd. Studenten die nog geen plek hebben, kunnen kiezen uit de beschikbare
plekken. Dit zal gewoon gaan zoals de oorspronkelijke wijze. Deze loting zal binnenkort weer worden
opgepakt.
- Hoe zullen de regels over de symposia van M3 eruit gaan zien?
Hier gaat de opleiding nog naar kijken. Er wordt gekeken naar wat de coassistent had kunnen doen en
niet naar wat iemand had moeten doen volgens de officiële regels. Men is tevens bezig om het
symposiumprogramma op afstand in te richten. Wellicht kan er op korte termijn een digitaal symposium
worden gevolgd.
Vragen over de kleine coschappen
- Wat gebeurt er met de kleine coschappen wanneer een coassistent al bezig was met kleine
coschappen en is uitgeloot voor het digitale coschap?
Er waren veel aanmeldingen voor de digitale kleine coschappen. Hierdoor moest er een loting
plaatsvinden. Er is voorrang verleend voor de groepen die al in hun kleine coschappen zaten. De groep
die nu gestart is, is bezig tot vrijdag 12 juni. De groepen die bezig waren met de kleine coschappen op
het moment van stoppen, kunnen 15 juni starten met het digitale coschap. Zij zullen hier deze week
over gemaild worden. (In het bericht dat deze coassistenten hebben ontvangen blijkt dat niet iedereen
15 juni kan starten, maar dat dit voor sommige coassistenten 29 juni zal zijn.)
- Hoe zal de toetsing van de digitale kleine coschappen worden gehouden?
De groepen die nu bezig zijn zullen via proctoring hun tentamen moeten maken. Voor de groep die 15
juni zal starten, is dit nog niet zeker. Als tegen die tijd de toetsen fysiek kunnen worden afgenomen, zal
dit in het KTC plaatsvinden. Anders zal dit alsnog via proctoring moeten plaatsvinden.
-

Indien een coassistent bezig was met de kleine coschappen, is het nog mogelijk om deze in de
praktijk af te ronden?
Deze keuze zal er niet meer zijn. Er is niet genoeg capaciteit om de kleine coschappen meteen na het
herstarten in de praktijk te laten lopen. Iedereen die tijdens het moment van stoppen bezig was met zijn
kleine coschap, zal deze digitaal moeten afronden. Wanneer een coassistent dit niet digitaal wil doen,
dient hij/zij waarschijnlijk uit het studiepad te gaan. Momenteel is wel het plan dat hier minimaal een
week praktijk coschap bij zal komen, maar dit is nog niet te garanderen.
De master gaat in de toekomst veranderen. De kleine coschappen hebben niet veel bestaansrecht meer
in de ziekenhuizen, omdat er veel andere vakken opkomen. Daarom zal dit in de toekomst sowieso
anders in de master worden ingebed.
-

Is het mogelijk om een practicum te organiseren voor coassistenten die de praktische
vaardigheden van de kleine coschappen willen leren?
Een practicum zal niet voldoende zijn om dit te leren. Als iemand het vak op het oog heeft, kunnen deze
vaardigheden opgedaan worden bij de huisartsgeneeskunde of tijdens het keuzeonderwijs. Tevens is
het mogelijk om extracurriculair mee te lopen bij een bepaald specialisme. Indien een coassistent dit
laatste wil gaan doen, moet dit worden afgestemd met de opleiding. Een coassistent zal gewoon
verzekerd zijn. Het extracurriculaire coschap zal op het diploma worden vermeld.
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Vragen over ziekte en verzuim
- Wat zijn de gevolgen voor het studiepad als een coassistent zelf het coronavirus krijgt en twee
weken thuis moet blijven?
Studenten worden ook om een andere redenen ziek tijdens hun studie. Hier wordt ook altijd een gepaste
oplossing voor gevonden. Als een coassistent corona krijgt, is de gezondheid van de coassistent het
belangrijkst. Het is niet mogelijk om nu al te bepalen wat de gevolgen zijn voor het studiepad. Dit is
afhankelijk van hoe ziek iemand is.
- Wat zijn de regels als een coassistent verkoudheidsklachten heeft?
Men moet heel voorzichtig zijn met verkoudheidsklachten. Als de coschappen starten, moeten de
coassistenten verantwoordelijkheid nemen om dit risico niet te nemen voor patiënten. Via de huisarts is
het mogelijk om te testen op corona. Voor semi-artsen is het waarschijnlijk mogelijk om via het eigen
leerhuis te laten testen. Dit is in dit geval een belangrijke stap om te ondernemen.
Vragen over coschappen in het buitenland
- Wat zal er gebeuren met de coschappen in het buitenland?
Het land waar een coassistent heen gaat is bepalend voor wat er gebeurt met het coschap. Elk land
heeft hier namelijk andere regels over en in ieder land is er een ander risico op het coronavirus. Het ziet
er bijvoorbeeld naar uit dat in 2020 geen enkele coassistent naar Zuid-Afrika zal kunnen gaan. Er zijn
momenteel wel al gesprekken met Colombia en de ABC-eilanden. Deze laatste zullen naar schatting
als eerste open gaan.
- Kunnen coassistenten nog steeds een tropencoschap doen?
Een tropencoschap wordt momenteel afgeraden. Dit zal waarschijnlijk in 2020 sowieso niet meer gaan
lukken. Daarnaast wordt het moeilijker om weer in Nederland te komen. Hoe dit er in 2021 uit zal zien,
is nog niet te voorspellen.
-

Een coassistent die naar het buitenland zou gaan, mag wellicht in de nabije toekomst weer
gaan. Wat gebeurt als hij/zij toch liever in Nederland wil blijven? Is het dan mogelijk om het
coschap in Nederland te volgen?
De opleiding zal de coassistent niet dwingen om naar het buitenland gaan. Als een coassistent nu al
weet dat hij/zij niet meer naar het buitenland wil gaan, moet dit worden gemeld bij Bureau Internationale
Samenwerking.
-

Indien een coassistent in het buitenland is geweest, moet hij/zij dan altijd in quarantaine bij
terugkomst?
Op dit moment moet iedereen bij terugkomst in Nederland twee weken in quarantaine. Dit is ongeacht
of iemand klachten heeft of niet. Dit geldt ook voor mensen die in het buitenland zijn geweest tijdens de
zomervakantie.
Overige vragen over de coschappen
- Ik heb een locatie gevonden voor mijn huisartsstage, behoud ik deze nog of komt deze te
vervallen?
Vragen over huisartsgeneeskunde moeten worden opgenomen met mevrouw Huisman, de
coschapcoördinator van huisartsgeneeskunde. Voordat hier iets over gezegd kan worden, is het ook
belangrijk om eerst de officiële herstartdatum te weten.
- Mogen zij-instromers ook vrijwilligerswerk in de coronatijd laten tellen als keuzeonderwijs?
De zij-instromers moeten een verplichte verlengde wetenschappelijke stage volgen en hebben officieel
geen keuzeonderwijs. De opleiding weet niet precies of zij vrijwilligerswerk kunnen laten gelden. Het is
wel mogelijk om extracurriculair keuzeonderwijs te doen. Hester Daelmans zal achter deze vraag
aangaan en terugkoppelen via de Co-Raad VU.
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Vragen die in de chat zijn gesteld, maar niet behandeld zijn, zullen nog worden uitgezocht door de CoRaad VU en worden teruggekoppeld.
6.
Mededelingen & WVTTK
Er zijn geen mededelingen of WVTTK.
7.
Afsluiting
Het Co-groep Vertegenwoordigersoverleg werd om 20:38u gesloten.
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