Jaarverslag 2011
Jaarpan 2012

Jaarplan/Jaarverslag
2011/2012

Kamer Bk-44
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
e-mail: bestuur@co-raad.nl
website: www.co-raad.nl
KvK Amsterdam 33298016

Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE

2

I LEESWIJZER

3

II PROFIELSCHETS

4

III JAARVERSLAG 2011

6

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2011
ONDERWIJS
1. CO-GROEPJES VERTEGENWOORDIGERSOVERLEG
2. CONTACT MET HET IOO
3. KLACHTEN
EVENEMENTEN
1. SPEEDDATE
2. JAN HEIJLMANPRIJS
3. SYMPOSIUM
4. CO-BORREL
5. WORKSHOPS
INTERCOLLEGIALE CONTACTEN
1. LOCA
2. FSO
IV JAARPLAN 2012

6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11
FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

A. SAMENVATTING JAARPLAN 2012
B. ONDERWIJS
C. EVENEMENTEN
D. INTERCOLLEGIALE CONTACTEN

FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.
FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.
FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.
FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

Jaarplan/Jaarverslag
2011/2012

Kamer Bk-44
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
e-mail: bestuur@co-raad.nl
website: www.co-raad.nl
KvK Amsterdam 33298016

I Leeswijzer
De afgelopen periode heeft de co-raad hard gewerkt…. Etc
Welkom achter de schermen
In dit jaarplan willen wij u op de hoogte brengen van de plannen en doelstellingen
van de Co-raad voor het komende jaar. Op deze manier kunt u een kijkje nemen
achter de schermen. Het is de bedoeling dat de co-raad in de toekomst zich zodanig
ontwikkelt dat zij optimaal de belangen van de co-assistent en masterstudent kan
behartigen en haar achterban nog meer tevreden kan zijn. In het kwaliteitsjaarverslag
zullen wij u verslag doen van onze plannen van het afgelopen jaar en wat ervan
terecht is gekomen.
Even voorstellen
In de profielschets (hoofdstuk II) maakt u kennis met de Co-raad, de bestuursleden
van het afgelopen jaar worden aan u voorgesteld. Er wordt kort ingegaan op waar de
co-raad voor staat en wat haar doelen zijn op het gebied van onderwijs en
evenementen.
Wordt vervolgd
Het vervolg kunt u over één jaar nalezen in ons jaarverslag. Hierin beschrijven wij
wat wij uitgevoerd en bereikt hebben en welke commentaren, tips, klachten of
complimenten u gegeven heeft. Naar aanleiding hiervan stellen wij een volgend
kwaliteitsjaarplan op met nieuwe plannen en doelen. Zo blijft u op de hoogte van
onze plannen en ons streven naar continue verbetering van onze zorgverlening. Een
jaarplan en jaarverslag met een regelmatig vervolg dus. Mogen wij u als vaste lezer
begroeten.
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II Profielschets
Onderwijs
De Co-Raad VUmc is de belangenbehartiger voor en door master-studenten van het
VUmc. Zij inventariseert klachten, denkt mee aan het verbeteren van het onderwijs
en draagt gestructureerde oplossingen aan. De Co-Raad heeft op regelmatige basis
overleg met coördinatoren van het onderwijs. Tevens fungeert zij als klankbord
betreffende onderwijszaken die de master aangaan.
Het draagvlak van de Co-Raad wordt gevormd door alle master-studenten van het
VUmc. De masterfase betreft het 4de tot en met 6de jaar geneeskunde, waarin de
wetenschappelijke stage en de co-schappen gelopen worden. Middels regelmatige
bijeenkomsten met zogenoemde ‘co-groep vertegenwoordigers’, die worden
aangesteld bij elke start van een nieuwe groep co-assistenten, blijft zij op de hoogte
van zaken die in de master spelen.
Ook heeft de Co-Raad regelmatig overleg met de Studentenraad, JVC, MFVU en
IFMSA tijdens het Facultair Studenten Overleg (FSO) om op de hoogte te blijven van
ontwikkelingen op facultair niveau en het bepalen van gemeenschappelijke
speerpunten.
Een aantal bestuursleden van de Co-Raad is tevens vertegenwoordiger in een
landelijke commissie: het Landelijk Overleg Co-assistenten (LOCA). Hierin zijn CoRaad bestuursleden van elke faculteit vertegenwoordigt en worden eenmaal per zes
weken interfacultaire zaken besproken. Zo wordt de Co-Raad op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen op andere universiteiten en op landelijk niveau.
Workshops en evenementen
De Co-Raad organiseert educatieve, verdiepende workshops en evenementen. De
onderwerpen betreffen vooral moeilijke of onderbelichtte zaken van de masterfase.
Daarbij kunt u onder andere denken aan ECG-, radiologie- en antibioticaworkshops.
Het aanbod wordt aangepast op de behoeftes van de co-assistenten. Naast deze
workshops organiseert de Co-Raad ook evenementen gericht op loopbaanoriëntatie,
waar de ‘speed-date de specialist’ avond een voorbeeld van is. Onderwijskundig
wordt jaarlijks de Co-Raad ‘Jan Heijlmanprijs’ uitgereikt voor co-schappen en
begeleiders die er positief uitspringen. Daarnaast worden op regelmatige basis
sociale evenementen georganiseert ter bevordering van de onderlinge
contacten.Tenslotte organiseert de Co-Raad een jaarlijks symposium waarin
verschillende thema’s binnen de gezondheidszorg worden uitgelicht.
Het bestuur van de Co-Raad bestaat uit co-assistenten en masterstudenten van het
VUmc. De bestuursleden worden aangesteld voor een periode van één jaar. In totaal
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zijn er 9 bestuursleden. Een deel van het bestuur wisselt in het voorjaar, de andere
bestuursleden wisselen in het najaar.
Tot mei 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Kaz Groen, voorzitter
Luc Kemps, Secretaris
Leonieke van de mens, penningmeester
Renee Felt, Sponsoring en evenementen
Michael de Neree tot Babberich, Public Relations en evenementen
Claudia Stege, bestuurslid voor M1
Charlotte Wester, bestuurslid voor M2
Camiel de Roy van Zuijdewijn, bestuurslid voor M3
Rosalinde slot, bestuurslid voor M4
Wessel Fuijkschot, Professionalisering
Katja Kaland, bestuurslid voor buitenland
Tot November 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Michael de Neree tot Babberich, voorzitter
Katja Kaland, Secretaris
Leonieke van de Mens, penningmeester
Maud van Zijl, Public Relations en evenementen
Dinja Kruger, bestuurslid voor M1
Charlotte Wester, bestuurslid voor M2
Solange Pans, bestuurslid voor M3 en evenementen
Rosalinde Slot, bestuurslid voor M4
Wessel Fuijkschot, Professionalisering
Vanaf november 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Michael de Neree tot Babberich, voorzitter
Sophie Dusoswa, Secretaris
Matthew Harmon, penningmeester
Maud van Zijl, Public Relations en evenementen
Nieke Nota, evenementen
Dinja Kruger, bestuurslid voor M1
Nicky Niele, bestuurslid voor M2
Solange Pans, bestuurslid voor M3
Fleur Gooren, bestuurslid voor M4
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III Jaarverslag 2011
Samenvatting jaarverslag 2011
In 2011 heeft de co-raad aandacht geschonken aan verschillend onderwerpen met
betrekking tot het onderwijs, zoals het beleid rondom de semi-arts stage, de
huisartsenstage, kwaliteit van het onderwijs. De co-raad De co-raad heeft regelmatig
overleg met het IOO over
Activiteiten 2011
Onderwijs
Overleg IOO
Masterteam vergaderingen
Co-groep vertengewoordigers bijeenkomst
Klachtenregistratie
Evenementen
Speeddate
Jan Heijlmanprijs
Symposium
Co-borrel
Workshops
- ECG workshop
- Labwaarden workshop
- Antibiotica workshop

Op afspraak
Op afspraak
Juni, september, november 2011
Continue

Januari 2011
April 2011
Mei 2011
Maandelijks
Oktober 2011
November 2011
2011

Intercollegiale activiteiten
LOCA
FSO

Zes wekelijks
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Onderwijs
1. Co-groepjes vertegenwoordigersoverleg
Eens per kwartaal heeft de co-raad overleg met haar achterban middels het cogroepjes vertegenwoordigers overleg. De co-groepjes vertengewoordigers worden
tijdens M1.0 geworven: een student per co-groep wordt vertegenwoordiger.
Tijdens de co-groep vertegenwoordigers bijeenkomsten wordt de mening van de
studenten gevraagd over uiteenlopende onderwerpen. Er zijn dit jaar drie
bijeenkomsten geweest waarbij gemiddeld 15 vertegenwoordigers aanwezig zijn
geweest. Sinds september worden de bijeenkomsten gehouden na afloop van de
interuniversitaire voortgangstoets, waarbij de studenten een lunch aangeboden
krijgen.
Onderwerpen die in 2011 aan bod zijn gekomen:
- Farmacotherapie onderwijs (in aanwezigheid van farmacotherapie docenten)
- Werktijden
- Kwaliteit KTC (terugkom)onderwijs
- Communicatie naar studenten toe
- Sexuele intimidatie
- Roosters
- Wachttijden
- Opbouw juco’s

2. Contact met het IOO
De co-raad heeft eens per 2 maanden overleg met het IOO, directeur master, over
zaken die bij haar achterban spelen. De onderwerpen die besproken worden, zijn
voor het grootste deel afkomstig uit het co-groepjes vertegenwoordigers overleg.
Daarnaast worden de klachten die de co-raad uit haar achterban ontvangt,
besproken.
Sinds het najaar van 2011 is de co-raad ook aanwezig bij het masterteam overleg
van het VUmc. De masterteams van afzonderlijk masterjaar 1, 2 en 3 vergaderen
ongeveer eens in de twee maanden over de huidige stand van zaken en over het
toekomstige beleid. De co-raad zit bij deze overleggen en word geraadpleegd over
de visie van studenten. Op deze manier worden beslissingen genomen die beter
aansluiten bij de wensen van studenten.

3. Klachten
Indien co-assistenten een klacht hebben over de co-raad, het onderwijs, de coschappen, kunnen zij een klacht sturen naar klachten@co-raad.nl.
De co-raad archiveert deze klachten en bespreekt ze met het VUmc waarna de
uitkomst wordt teruggekoppeld aan de student. De co-raad heeft een analyse van
klachten gemaakt:
Type klacht
Zwaarte dienst

Aantal
2
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Onwenselijke bejegening door begeleiders
Gebrekkige communicatie VUMC à student
Semi-arts stage
- vervallen mogelijkheid opgeven eigen voorkeur
- niet geplaatst op zelf geregelde plekt
- te weinig reguliere SAS plekken
- 1e voorkeur SAS niet op keuzelijst
Inflexibele houding tov plannen studiepad
Kwaliteit onderwijs
Kwaliteit toetsing

2
6
1
2
1
2
2
2
2

Evenementen
1. Speeddate
Datum: 13 januari 2011
Locatie: medische faculteit, PUBMED
Aantal deelnemende studenten: 50
Aantal deelnemdende specialisten: 25
Omschrijving:
Op 13 januari 2011 werd voor de eerste maal de ‘speeddate’ georganiseerd. De
speeddate is een ontmoeting tussen co-assistent en specialist. De co-assistent kan
met drie verschillende specialisten een 10 minuten durend gesprek hebben over
prangende vragen die te maken hebben met de loopbaanontwikkeling. De meeste
vakgebieden werden vertegenwoordigd door een specialist. Na afloop is een
informele borrel georganiseerd. De specialist waar de studenten het enthousiast over
waren, heeft een prijs gekregen.

2. Jan Heijlmanprijs
De Jan Heijlman Prijs wordt sinds 1995 uitgereikt aan de beste specialist, de beste
arts-assistent en het beste co-schap. Jan Heijlman was onderwijscoördinator VUmc.
Ter ere van zijn afscheid op 22 september 1995, heeft de Co-Raad deze prijs
ingesteld. Omdat Heijlman vanwege zijn enorme betrokkenheid bij het onderwijs en
de studenten de prijs als eerste verdiende, is deze naar hem vernoemd. Als blijk van
waardering voor de mensen die zich verdienstelijk maken in de co-fase wil de CoRaad doorgaan met het uitreiken van deze prijs. De winnaar wordt gekozen door de
co-assistenten.
De uitreiking van de Jan Heijlmanprijs 2011 vond plaats op 20 april in de Waverzaal
van het VUmc. Vele genomineerden waren aanwezig in afwachting van de uitreiking.
De winnaars van de prijzen ontvingen een fles wijn en de wisselbeker.
Beste specialist 2011

Kitty Heins, Gynaecologie VUmc, Amstedam

Beste M1-begeleider 2011

Saskia Oosterbaan, docent gyn/verloskunde en
kindergeneeskunde SLAZ
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Beste arts-assistent 2011

Tjakko Blaauw, Heelkunde, VUmc/MCA,
Amsterdam/Alkmaar

Beste co-schap 2011

Interne Geneeskunde, Amstelland ziekenhuis,
Amstelveen

Beste M1-leerstage

Kindergeneeskunde, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis,
Amsterdam

3. Symposium
Datum: 20 mei 2011
Locatie: ABN-Amro bank, zuid-as Amsterdam
Aantal deelnemende studenten: 135
Omschrijving
Op 20 mei werd het co-raad symposium gehouden in de ABN-Amro bank op de
zuidas van Amsterdam. Het onderwerp van het symposium was ‘gezichten van de
geneeskunde’. Het symposium werd geopend door professor Stalman, decaan van
de opleiding. De dag werd voorgezeten door professor Mooi.
Er was een grote diversiteit in voordrachten. Studenten hebben een voordracht
gehoord over de fysiologie van verliefdheid. Een trauma-anaesthesist vertelde over
zijn werk op de trauma-heli. Dr Peerdeman moedigde vrouwelijke studenten aan om
zich part-time te gaan werken als ze daar geen zin in hadden. Een arts van artsen
zonder grenzen hield een indrukwekkend verhaal over haar ervaringen in
crisisgebieden.
In de evaluatie wordt het symposium zeer positief beoordeeld. De studenten waren
zeer enthousiast over voordrachten van de sprekers en over de entourage. De
locatie en volledige catering werden gefaciliteerd door de ABN-Amro bank.

4. Co-borrel
Maandelijks organiseert de co-raad een borrel. De eerste helft van 2011 is deze
gehouden in café van Leeuwen. In september is er een speciale boten-borrel
georganiseerd waar 40 studenten aan hebben deelgenomen. Vanaf oktober worden
de co-borrels gehouden in cafe de Basket op het VU campus terrein. Dit om de
drempel voor studenten lager te maken om na hun co-schap nog aan te sluiten.

5. Workshops
Antibiotica workshop
Datum: 6 april 2011
Docent:
Locatie: VUmc
Aantal deelnemers: 40
Korte beschrijving:
Radiologie
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Datum: 19 juli 2011
Docent: dr. H. Suliman (interventieradioloog SLAZ)
Locatie: afdeling radiologie St. Lucas Andreas Ziekenhuis
Aantal deelnemers: 40
Korte beschrijving:
Middels een interactief college wordt geleerd hoe radiologische afbeeldingen moeten
worden beoordelen en geinterpreteerd. Veel voorkomende ziektebeelden, waaronder
pneumonie, hartfalen en botbreuken, passeren de revu. Vervolgens wordt aan de
hand van casuistiek de geleerde kennis toegepast. De co-assistenten leggen op
deze workshop een goede basis voor het beoordelen van radiologische afbeeldingen
en krijgen een inleiding in het vak radiologie.
ECG workshop
Datum: 4 oktober 2011
Docent: dr. Martijn Scholte
Locatie: Medische Faculteit VUmc
Aantal deelnemers: 40
Korte beschrijving:
Tijdens de ECG workshop wordt in korte tijd aangeleerd hoe op systematische wijze
het ECG beoordeeld kan worden. De co-assistenten hebben geleerd hoe in acht
stappen, het ECG beschreven kan worden en vervolgens welke conclusies hieraan
verbonden worden. De workshop werd afgesloten met het oefenen van enkele
casusu. De aanwezigen hebben deze avond als zeer positief beoordeeld.
Labwaarden workshop
Datum: 22 november 2011
Docent: Jos Kooter
Locatie: medische faculteit VUmc
Aantal deelnemers: 60
Korte beschrijving:
De labwaarden workshop was een zeer leerzame avond waarop problemen van
studenten met labwaarden aangepakt werden. Jos Kooter deed dit met zijn
kenmerkende enthousiasme en toegankelijkheid. Onderwerpen als Kalium (“wat te
doen bij een hyperkaliëmie en waarom?”); Calcium (“wat meet je nou eigenlijk?”); de
stolling (“hoe zat het ook alweer met die cascade, PTT en aPTT?”) en onder andere
de nieren (“tubuli, hoe bepalen wij de functie eigenlijk en wat is een eGFR?”) werden
niet uit de weg gegaan. Aan het eind van de bijeenkomst waren vele vragen
beantwoord, maar ook nog vele onbeantwoord (“hoe zat het nou met dat Natrium?”).
Deze vragen bewaren we tot de volgende workshop!

Intercollegiale contacten
1. LOCA
Het Landelijk Overleg Co-Assistenten, of LOCA, is een overleg wat eens per 6
weken plaatsvindt, en ongeveer 8 keer in 2011 heeft plaatsgevonden. Tijdens dit
overleg komen vertegenwoordigers van de Co-Raden van elke Medische Faculteit
samen om te praten over onderwerpen betreffende het onderwijs en evenementen.
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Het bestuur van het LOCA voert inventarisaties uit, voornamelijk over hoe bepaalde
zaken per universiteit geregeld zijn, maar de contacten zijn ook handig gebleken voor
als wij als Co-Raad zaken willen inventariseren. Vanuit de Co-Raad van het VUmc
zijn er 3 bestuursleden als vertegenwoordiger aangesteld die naar het LOCA gaan.
Belangrijke onderwerpen die dit jaar zijn besproken gingen over de opbouw en
invulling van de co-schappen per universiteit, of het wenselijk is deze gelijk te
trekken, wachttijden en didactische vaardigheden van arts assistenten.

2. Facultair Studenten Overleg (FSO)
Het FSO is een overleg waarbij alle facultaire verenigingen met elkaar in overleg
gaan over zaken die binnen de afzonderlijke verenigingen spelen. Ook worden de
bijeenkomsten gebruikt voor het uitwisselen van informatie. In 2011 is de co-raad niet
elke keer bij het overleg aanwezig geweest maar is voornemens dit in 2012 uit te
breiden.
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