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Welke dokters kom je er tegen? 

AIOS en ANIOS kindergeneeskunde 

Artsen IGT (tropenopleiding) 

SEH artsen en HAIO’s 

Co-assistenten 

Kinderartsen 

Het team 

 

TOP2020 

Sinds de invoering van TOP2020 in januari 2018  
zijn er 10 EPA’s behaald in het MCL. 

Opleiding  
Kindergeneeskunde  

in het MCL 

De kinderafdeling van het MCL heeft 22 bedden beschikbaar waarvan 

12 boxen. Hier liggen kinderen van 6 weken tot 18 jaar. Jaarlijks 

worden er ongeveer 1500 kinderen opgenomen. De neonatologie 

afdeling heeft 16 bedden waarvan 4 couveuses t.b.v. post IC-HC 

patiënten. Hier liggen prematuren van 30 weken AD tot 6 weken oud. 

Jaarlijks worden er ongeveer 500 pasgeborenen opgenomen.  

Het afgelopen jaar stond in het teken van de opleidingsvisitatie die 

plaatsvond op 3-9-2019. We hebben met het hele team hard gewerkt 

aan de voorwaarden en zwaarwegende adviezen van de vorige 

visitatie in 2017. Belangrijke aandachtspunten waren: het 

dienstrooster, de overdrachten en complicatiebesprekingen. De 

eindrapportage was zeer positief. We hebben 5 jaar erkenning 

gekregen met 1 zwaarwegend advies om het didactisch potentieel van 

de overdracht beter te benutten.  

Eindconclusie van de visitatiecommissie: 

 

In tortor. Vestibulum commodo velit ut mauris. Integer leo libero, 

dignissim ac, bibendum sit amet, vestibulum vel, nunc. Donec metus 

massa, tempor sit amet, porttitor eget, blandit ac, dolor. Pellentesque 

habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis 

egestas. Donec id felis blandit mauris luctus varius. Vivamus et lacus. 

Nullam pretium quam. Aliquam purus leo, volutpat ut, rutrum id, 

dictum semper, nisl.  

Kinderartsen Ronald Boontje (plv opl) 

Tina Faber (opl) 

Brita de Jong 

Laura Keukens 

Rachel Knol 

Evelyn van Pinxteren 

Machteld v Scherpenzeel 

Rixt Schriemer 

Cathelijne Snijders 

Tjalling de Vries 

 

 

AIOS Sander Fidder 

Romy Wijnker 

Michiel Burger 

Nicole Janssen 

Erik Loeffen 

Machtelt Sjoerdsma 

 

ANIOS 

wordt AIOS 

Esther Sneekes 
Eric Pals 
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Regionale opleidingsmiddag 
13-11-2018 

Er heerst een goed, veilig en transparant 

opleidingsklimaat. In de SPEED en exit-gesprekken 

scoren wij op sfeer gemiddeld een 8,3 en op inhoud 

gemiddeld een 8,4. De opleidingsvisitatie commissie 

concludeerde in september 2019 dat wij samen met 

kinderartsen, a(n)ios, AIGT, co-assistenten, SEH-

artsen in opleiding en HAIO's een sterk en hecht team 

vormen.  

Arts-assistenten vertellen ons dat zij zich onderdeel 

voelen van het team. Er is geen hierarchie, ieders 

mening wordt gewaardeerd en elkaars expertise 

gebieden worden benut. Alle kinderartsen zijn op hun 

eigen manier een rolmodel en verschillen in 

werkwijze worden gerespecteerd.  

Een aios vertelt: ‘Als een supervisor mijn vraag niet kan beantwoorden 

en mij verwijst naar een andere collega dan loopt hij/zij zelf gelijk mee 

om er ook van te leren. Ook komt er wel eens een kinderarts bij mij 

binnenlopen om mijn mening te vragen over een casus.’ 

 

Wat gaat er goed in de 

opleiding? 

‘De open sfeer. Je kunt bij vrijwel 
iedereen terecht als je ergens 
tegenaan loopt. Tevens de 

laagdrempeligheid van supervisoren 

om tijdens de dienst in huis te 
komen.’ 

  
Een quote van een aios uit de 

SPEED oktober 2019  
 

De jaarlijkse regionale opleidingsmiddag voor alle opleiders 

en aios OOR-NO vond in 2018 plaats in het MCL. Om 

uiting te geven aan onze nauwe samenwerking met 

gynaecologen en de opleiding tot Arts Internationale 

Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde kozen wij voor 

dit thema.  

 

Er werden presenties gegeven over Global mother and child 

health door Ronald Boontje en Jelle Stekelenburg, 

ervaringen over de opleiding AIGT door Taco Jan Prins en 

Grace Bambe, en afsluitend interactieve workshops over 

tropische infectieziekten door Tina Faber.  

Regionale Opleidingsmiddag  

MCL 13-11-2018 

Het opleidingsklimaat 

International 

Mother and Child Health  
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Competentie 

ontwikkeling AIOS 

Aios kunnen veel leren in het MCL. Er is ruimte voor 

individualisering en zelfontplooiing.  

De opleidingsvisitatie commissie september 2019: 
‘Er is voor aios een grote exposure aan ziektebeelden waaronder 
veel ernstige pathologie’.  

 

Aios zijn tijdens hun poli stage een dagdeel vrij 

gepland van patiënten taken t.b.v. administratie, 

verdieping, uitwerking van een casus of om mee te 

lopen met andere poli’s of disciplines. Zij kunnen 

hun poli vormgeven n.a.v. leerdoelen door te 

selecteren in de zorgdomein verwijzingen.  

 

Er zijn mogelijkheden om mee te lopen bij onze 

extramurale werkzaamheden: Jeugdzorg, Veilig 

Thuis, multidisciplinair team kindermishandeling, 

medisch tuchtrecht. Advies van opleidingsvisitatie 

cie is om deze explicieter te maken.  

 

Ook is er aandacht voor de niet-klinische kerntaken. 

Aios zijn voorzitter van de overdracht, hebben 

actief meegewerkt aan de ontwikkeling van een 

nieuw rooster en zij kunnen meelopen met de 

medisch manager. Ook dit kan explicieter 

beschreven worden.  

 

Er kan meer vorm worden gegeven aan de thema’s 

wetenschap en innovatie. Ook kunnen we vaker 

poli patiënten bespreken en de expertise van de 

verschillende kinderartsen benutten d.m.v. meer 

presentaties tijdens de grote visite. 

 

Sander Fidder publiceerde een case report over een 
zeldzame presentatie van groep W meningokokken 
bij een meisje van 7 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidder AR, de Hartog B, Faber TE. Child with 
serogroup W135 primary meningococcal septic 

arthritis. BMJ Case Reports, September 2019.  

3de prijs voor Taco 
Jan Prins (AIGT) bij 

de Noordelijke 
casuistiek avond 

kindergeneeskunde op 

28-5-2019 in het 
UMCG met zijn 

presentatie ‘De Engelse 
patient’ 
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Organisatie en  

Ontwikkeling 

Lokaal: 

Supervisie is goed geregeld. De poli supervisor heeft een aangepast 

poli programma zodat hij/zij kan voor- en nabespreken met de aios 

en desgewenst tussendoor mee kan kijken. De chef de clinique werkt 

de hele week, ook op zijn parttime dag, t.b.v. continuïteit in 

patiëntenzorg en supervisie. Er is een goed lopend mentorsysteem. 

De mentor is vertrouwenspersoon en zit ook bij de 

voortgangsgesprekken. De voortgangsgesprekken worden 

genotuleerd door de centrumsecretaresse.  

 

 

Regionaal: 

De opleiders van OOR-NO vergaderen 4x per jaar om de kwaliteit 

van de opleiding te verbeteren. Tweemaal per jaar is er een 

opleidingsmiddag voor aios en opleiders, waarvan 1 in het UMCG 

en 1 in een algemeen opleidingsziekenhuis. Op deze manier leren de 

aios en opleiders wat er geboden wordt in de regio en waar een 

ziekenhuis zich in profileert en onderscheidt. Daarnaast wordt het 

regionaal cursorisch onderwijs voorbereid en verzorgd door een 

kinderarts uit het UMCG samen met een kinderarts uit een algemeen 

ziekenhuis.   

 

 

Professionalisering 
van de 

opleidersgroep  

Alle kinderartsen volgden de 
TTT-1, 8 van de 10 hebben ook 
TTT-2 + TTT-3 gedaan.  

Jaarlijks doen wij een TOR 
samen met aios. In 2018 

Stamppot en in 2019 
Onderwijs op de polikliniek. 

3 kinderartsen deden de 
Instructeurscursus scenario 
training van de SSHK.  

De kinderarts-
subspecialisten doen mee aan 

het regionaal cursorisch 
onderwijs. 

De opleider en plv opleider 
zitten in de intervisie groep 
voor opleiders in het MCL. 

De opleiders nemen deel aan 
het jaarlijkse MMV congres 

 

Plan voor volgend jaar is 

dat aios ook deelnemen aan 

de GFMS. 

 

 ‘De kinderartsen staan open voor feedback, zowel individueel als 

collectief’, concludeert de opleidingsvisitatiecie, ‘de sfeer is transparant’. 

 uitkomsten van de SPEED en exit-gesprekken delen wij 
met elkaar 

 het jaargesprek wordt gezamenlijk voorbereid 

 kinderartsen vragen vaak spontaan feedback aan a(n)ios 
b.v. na een dienst of oudergesprek 

 er wordt standaard naar feedback gevraagd van a(n)ios 
tijdens voortgangsgesprekken, exit-gesprekken en de 

spiegelpoli    
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Esther Sneekes publiceerde een artikel in 
Praktische Pediatrie waarin zij concludeert dat 
routinematige schedelecho’s bij pasgeborenen van 

wie de moeder cocaine heeft gebruikt niet 
geindiceerd is. 

 

Sneekes EM, de Vries TW. Het verrichten van 

een echo cerebrum bij pasgeborenen na 
maternaal cocainegebruik. Praktische Pediatrie 

2019;1:46-48.   

 

  

 

“De werkdruk en dienstbelasting zijn te hoog” 

Met externe begeleiding hebben de aios een nieuw rooster ontwikkeld en begin 2018 geïmplementeerd. 
Kernpunten uit dit nieuwe rooster zijn: 

 

→ Iedereen werkt parttime 

→ Lagere dienstfrequentie 

→ Van 7 full-time naar 8 part-time anios 

→ Dubbele diensten tijdens de piekuren (13 tot 21 uur) 

→ Tijd voor EPIC administratie na een dienst onder werktijd 

→ Nieuwe a(n)ios beginnen met “tussendiensten” en kunnen terugvallen op een ervaren collega 

 

 

“Ik vind het prettig dat er na de overdracht tijd is 

om brieven te maken. Voorheen kwam dit bovenop 
de dienst”.  

Een beginnende anios 

“In de behandeling van kinderkanker zijn 
regelmatig pitstops nodig om bijwerkingen te 
evalueren en behandelen. Het verhogen van de 

kwaliteit van leven van kinderen tijdens en na de 
behandeling is een belangrijke stap naar betere 
zorg voor kinderen met kanker”.  

 

Erik Loeffen promoveerde op 3 april 2019. In 
zijn proefschrift getiteld: “Perfect Pitstops” stelt 
hij dat er meer aandacht kan zijn voor het 
welzijn van kinderen die behandeld worden voor 

kanker. 
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"Ontregel de Zorg" 

De junior afdeling van de NVK is gestart met een 

landelijk ontregelproject: een beweging om 

administratielast terug te dringen, onnodige 

keurmerkregistraties te stoppen en  andere 

overbodige handelingen te schrappen die ten 

koste gaat van patientenzorg.  

 

Wij doen mee met deze "schrapsessies". Ons 

eerste project is de CAS: het volgens protocol 

afbouwen van vernevelfrequentie bij patienten 

met bronchusobstructie zodat beoordeling door 

een arts niet (standaard) meer nodig is.  

“Wij ausculteren meerdere patiënten per dag 

meerdere keren. Ik schat in dat het minstens een 
uur tijd oplevert per dag als wij dit volgens een 

protocol zouden doen zonder zelf te hoeven 

luisteren” 
 

Machtelt Sjoerdsma, aios kindergeneeskunde 

Medisch Centrum Leeuwarden 

december 2019 

 

Tina Faber (opl) 

Ronald Boontje (plv opl) 

Nicole Janssen (aios) 

Erik Loeffen (aios) 

Machtelt Sjoerdsma (aios) 

Jaarverslag 2019-2020 

Een tipje van de sluier 

 Meer over het thema “schrappen” 

 Van impliciet naar expliciet 

 Interprofessionele contacten 

 Deelname aios aan GFMS 

 Verbeteren van overdracht 

 Wetenschap en Innovatie 


