
 13 

TEKST JOB DE KRUIFF BEELD STOCKSY, ISTOCK, LINELLE DEUNK

Hoe blijf je fit voor je werk? Een afgezaagde vraag misschien, maar 
in de praktijk weerbarstig en dus blijvend actueel. Want de verleiding 
om jezelf opzij te zetten en hard door te werken ligt altijd op de loer. 
Ziekenhuizen maken daarom werk van fit to perform-programma’s. 
We lichten er een paar uit: wie doen eraan mee, wat leveren ze op, 
wat leren ze ons? En we kijken naar individuele keuzes: hoe is een 

net gepensioneerde medisch specialist mentaal en fysiek fit 
gebleven? En wat kom je tegen als je in parttime betekenisvolle 

carrièrestappen wilt zetten? Maar de hamvraag ligt natuurlijk bij de 
lezer: wat doe jij er zelf aan?

Wie zorgt er  
voor de dokter? 

Gezond 
blijven

DOSSIER 
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Mindfulness in Tergooi verbetert patiëntenzorg 

‘Ik heb meer 
rust om goed te 

luisteren’ 

Eens in de twee weken is  
het op één plek in Tergooi  

gegarandeerd stil. Dan  
zoeken achttien medisch  

specialisten rust, bezinning en  
acceptatie in mindfulness.  

Bestuursvoorzitter Janneke 
Brink-Daamen en deelnemer 

dermatoloog Alice Langeveld- 
Wildschut vertellen wat  

ze daaraan hebben.  
‘Ik geniet meer van het  

patiënten contact.’

Z
e heeft geen zorgachtergrond, vertelt 
Brink maar meteen. Als bedrijfs-
kundige heeft ze echter veel zieken-
huiservaring. Drie jaar geleden kwam 
ze naar Tergooi. Het gezond houden 
van dokters staat bij haar altijd hoog 
op de agenda. ‘Burn-outverschijnselen 

vallen bij dokters niet zo snel op. Want als iemand 
kortaf is, of weinig over zichzelf praat, dan wordt 
gemakkelijk gezegd ‘Dat hoort bij de dokter’. Maar de 
hoge burn-outratio is een serieus probleem. Ik vind 
het heel erg om te horen als een dokter stress en 
frustratie ervaart. Je bent allemaal vanuit een  
bepaalde passie geneeskunde gaan studeren. Als 
dokter wordt er van alles van je gevraagd, zeker in  
deze tijd, en ook in dit ziekenhuis, want we staan  
voor grote veranderingen. Maar het is zonde als je  
voor je gevoel compleet bent afgedwaald van waar je 
het eigenlijk voor doet.’
 
Professioneel en privé
Brink gelooft heilig in werkplezier, ze wil dat de 
mensen van Tergooi met plezier naar hun werk gaan. 
Het begrip heeft zelfs een plek gekregen in de 
strategie van het ziekenhuis. ‘Vaak is zo’n doelstelling 
gekoppeld aan het voorkomen van uitval, en het doet 
het natuurlijk goed op de arbeidsmarkt. Wij zijn er 
echter van overtuigd dat met werkplezier ook de 
kwaliteit van zorg toeneemt.’ 
Tergooi bereidt een verhuizing voor naar één nieuw 
gebouw dat kleiner is dan de twee huidige vestigin-
gen samen. Dus wordt er veel gesproken over het 
anders organiseren van de zorg straks. Tijdens een 
weekend op de hei kregen huisartsen en medisch 
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specialisten de vraag om een pitch te houden over de 
mogelijkheden die zij zien om de zorg te verbeteren. 
Het niet direct voor de hand liggende idee voor de 
mindfulness training kwam van dermatoloog Alice 
Langeveld-Wildschut. ‘Ik heb zelf enkele jaren 
geleden mijn eerste training gedaan, en merkte dat 
het je veel kan bieden, zowel professioneel als privé.’ 
Haar verhaal sloeg aan, en dus kwam er zo’n training. 
Deze zat binnen twee weken vol, met vrouwen én 
mannen, uit de beschouwende én de snijdende 
vakken. En ja, zelfs in deze tijd. Corona heeft de druk 
op zorgverleners opgevoerd, zegt Brink. Het heeft ook 
gemaakt dat dokters wat gemakkelijker met elkaar 
bespreken als ze het moeilijk hebben.

Zelfzorg te midden van alle hectiek
Speciaal voor artsen ontwikkelde en verzorgde 
Barbara Doeleman (specialist op het gebied van 
meditatie en -compassietrainingen) ‘Mindfulness & 
compassie in de medische beroepspraktijk’. Thema’s 
als drukke spreekuren, lastige gesprekken, uitdagingen 
in samenwerken en zelfzorg te midden van alle 
hectiek komen aan bod. En vooral: hoe ga je daar als 
arts effectief en flexibel mee om? Deelnemers trainen 
onder meer focus, aandacht, opmerkzaamheid en 
veerkracht ten aanzien van stress.
Soms zijn de tips heel simpel, vertelt Langeveld. 
‘Benut de tijd die een computer nodig heeft om op te 
starten, om even met je aandacht bij je adem te zijn of 
om een slok water te nemen.’ Andere elementen van 
mindfulness klinken eenvoudig maar zijn dat niet. 
Het observeren met echte aandacht bijvoorbeeld, 
zonder meteen te oordelen. Dat vergt oefening, 
herhaling en vooral tijd. Wat ze leren is voor haar en 

haar collega’s niet allemaal nieuw, erkent Langeveld. 
‘Voor velen is wel nieuw dat je het gericht kunt 
trainen, en hoeveel effect het heeft op patiëntenzorg 
en werkplezier.’ Over het resultaat zegt ze dat een 
drukke poli haar tegenwoordig minder stress oplevert 
en minder vermoeiend is. Door het trainen van 
aandacht is het contact met patiënten verbeterd. ‘Ik 
heb meer rust om goed te luisteren en meer plezier in 
het patiëntencontact.’
Hoewel deze eerste editie van zes sessies en een 
terugkomsessie pas halverwege is, staat voor Brink al 
vast dat er meer mindfulness- en compassietrainingen 
volgen. ‘Mensen vragen al wanneer de volgende is, 
dat lijkt me een mooie graadmeter.’ Ook krijgt 
mindfulness een plek in de leiderschapsopleiding. 
Artsen die ervoor open staan, krijgen zo tools om in 
balans te blijven en goed voor zichzelf te zorgen. Dat 
zal ten goede komen aan de patiëntenzorg. Wellicht 
helpen de geleerde vaardigheden ook bij het omgaan 
met de organisatorische veranderingen die Tergooi 
doormaakt, denkt Brink. En Langeveld, tot slot: 
‘Alleen al de open gesprekken die je in de training 
met elkaar hebt, maken dat ik iedere collega deze 
training toewens.’

Het observeren met echte 
aandacht bijvoorbeeld, 

zonder meteen te oordelen. 
Dat vergt oefening, 

herhaling en vooral tijd

dossier

Bestuursvoorzitter  
Janneke Brink

Daamen (links) en  
dermatoloog Alice 
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‘Mijn vooropleiding chirurgie was in het 
Havenziekenhuis. De sfeer was goed en bij 
het eten genoten we van het schitterende 
uitzicht over de Maas; onze partners 

schoven soms zelfs aan. Ik ben nooit meer 
zo vertrouwd geweest met een zieken-

huis. Achteraf ga je dat romantiseren, 
vergeet je de roosterdruk. Want ik 
draaide wel weekenddiensten van 
vrijdagochtend half acht tot 
maandagavond half zeven. We 
hadden het er als assistenten soms 
wel over, maar het was gewoon de 

norm. Ik dacht toen al: dit ga ik niet 
mijn hele leven volhouden.

Onder de dertig kun je veel aan. Ooit deed 
ik als wedstrijdroeier mee aan regatta’s:  
100 kilometer in ruim 7 uur. Voor mij is dat 
een ijkpunt gebleven. Bij grote werkdruk 
haalde ik voor de geest hoe ik me voelde na 
90 kilometer, met nog 10 te gaan. Dat 
relativeerde alles.

In de VS ontmoette ik eens een orthopeed 
die alleen maar rechterknieën deed. Door 
je zó te specialiseren kun je ergens heel 
goed in worden, maar ik vind het saai. Een 
keer een overstap maken en steeds nieuwe 
dingen blijven leren: dat was voor mij de 
manier om mentaal fit te blijven.
Zo vroeg ik me als jonge veertiger af of ik 
nog 25 jaar alleen nieuwe heupen en 
knieën wilde blijven plaatsen, zonder op te 
leiden. Ik kreeg toen de kans om bij 

Rijnstate in Arnhem opleider te worden. 
Heerlijk, het contact met jonge mensen, die 
vragen waarom je iets op een bepaalde 
manier aanpakt, want elders doen ze dat 
anders, daar kreeg ik veel energie van. Zo’n 
stap houdt je manier van denken breed,  
het zou in de medische sector veel gebrui-
kelijker moeten zijn.

Ik nam altijd de fiets en de trap en ben 
blijven roeien, maar gezond blijven is 
hoofdzakelijk geluk hebben. Al heeft 
zenmeditatie mij echt goed gedaan. Een 
mens kan niet altijd op volle toeren 
draaien. Als opleider probeerde ik daarom 
de werkbelasting bespreekbaar te maken. 
Veel assistenten hebben een partner met 
een net zo drukke baan. Dus uitte ik ook 
mijn twijfels bij dat skiën, dat in de 
chirurgische wereld zo is opgekomen. Dan 
moest een assistent die jonge kinderen had 
en net een weekend had besteed aan een 
verhuizing, een week later op skiweekend 
met collega’s. Houd je dat wel vol, vroeg ik 
dan? Contact met collega’s is belangrijk, 
maar voldoende tijd voor je privéleven 
ook.’

‘Het contact met 
jonge mensen, die 
vragen waarom je 

iets op een bepaalde 
manier aanpakt, 

want elders doen ze 
dat anders, daar 

kreeg ik veel 
energie van’ 

Orthopedisch chirurg Willard 
Rijnberg (1956) is sinds  
1 januari met pensioen. Hoe  
is hij fit gebleven? 

‘ Een keer een 
overstap maken 
en steeds nieuwe 
dingen leren’
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‘Een fitte, empathische 
dokter maakt minder 
fouten en heeft meer 

therapietrouwe 
patiënten’ 

Topfit, Topzorg is het fitheidsprogramma in  
het UMC Groningen waaraan zo'n honderd  

medisch specialisten, aios, anios en physician 
assistants meedoen. Lenny Lases, aios chirurgie 

is initiatiefnemer en trekker van dit programma: 
‘Artsen zijn niet gewend om stil te staan bij hun 

fysieke en mentale gezondheid.’

Hoe komt het dat jij als arts in opleiding dit 
programma runt?
‘In 2017 promoveerde ik aan de UvA op het 
welzijn van aios. Toen ik in 2012 aan dat onder-
zoek begon, werd over werkdruk en welzijn in het 
ziekenhuis nog niet veel gesproken. Totdat 
onderzoek, vooral in de VS, het gevaar van 
burn-outs in het ziekenhuis aan het licht bracht. 
Ik weet dus hoe belangrijk het is dat professionals 
goed in hun vel zitten. Ook omdat we uit de 
literatuur weten: een fitte, empathische dokter 
maakt minder fouten en heeft meer therapie-
trouwe patiënten. Hier in Groningen ben ik naar 
een chirurg toegestapt die veel met kwaliteit en 
veiligheid bezig is, met het voorstel voor een 
fitheidsprogramma. Ik trek nu die kar, maar er 
zijn nog drie stafleden en twee collega-arts-assis-
tenten bij de organisatie betrokken.’

Wat houdt het programma in?
‘Topfit, Topzorg is bedoeld om mensen bewust te 
maken van het belang van welzijn. Elke maand 
staat een ander thema centraal. Denk aan het 
opleidingsklimaat, peer support, autonomie, 
energie of mind fitness. We starten met een 

Topfit in Groningen
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presentatie over een maandthema en geven 
handvatten waar iedereen mee aan de slag kan. 
Deelnemers vullen dan een korte vragenlijst in 
over hun fitheid, ze krijgen mails met wist-je-dat-
jes en tips, en aan het eind van de maand houden 
we een wrap-up en delen we de bevindingen. De 
bijeenkomsten plannen we altijd direct na de 
overdracht, zodat veel mensen fysiek aanwezig 
kunnen zijn, de rest volgt het digitaal.’

En de meest praktische tip is geweest?
‘Bij het thema “Energie” werden deelnemers 
aangemoedigd na te denken over eigen energie-
bronnen en energievreters. De tip was om iedere 
dag een energiemoment in te lassen en een foto 
hiervan op te sturen. Ik krijg heel leuke foto’s te 
zien over een mini-break in de zon, een lekker 
muziekje op de operatiekamer of een goed 
overlegmoment.’

Slaat het aan onder alle leeftijdsgroepen?
‘In het algemeen zijn artsen niet zo gewend stil te 
staan bij hun fysieke en mentale fitheid. Ze gaan 
niet snel naar de dokter, zoeken geen hulp, maar 
lopen liever door. Toch komen vanuit alle leef-
tijdsgroepen enthousiaste reacties. De oudere 
artsen doen soms alleen wat minder fanatiek mee 
met de maandacties. Terwijl bijvoorbeeld het 
onderwerp autonomie ook voor ervaren specialis-
ten een thema kan zijn. Want als in de ziekenhuis-
organisatie ieder besluit langs meerdere schijven 
moet, dan kost dat ook hen energie.’

Zijn artsen die maar doorlopen een gevaar voor 
zichzelf of voor de patiënt?
‘Vooral voor zichzelf. Al weten we ook dat een 
overspannen arts meer fouten maakt.’

Zou elk ziekenhuis dit moeten doen?
‘Zorgkwaliteit is voor alle ziekenhuizen relevant, 
en fitte artsen dragen daaraan bij. Zoals wij het nu 
hebben ingericht, zie ik het nog niet terug in 
andere ziekenhuizen. De deur staat open, ik vind 
het leuk om ervaringen te delen met geïnteres-
seerde collega’s in het land.’

Mark van Heijl is in  
deeltijd traumachirurg in het  
Diakonessenhuis Utrecht. Het 
leidt misschien niet tot een  
rustig bestaan, maar schept  
wel ruimte voor andere zaken  
die hij graag doet.
 
‘Ik werk hier drie dagen. Fulltime is meestal 
vier dagen plus diensten. Naast deze baan 
ben ik ook een dag in dienst van het UMC 
Utrecht, waar ik promovendi begeleid. 
Wetenschap is al zestien jaar een hobby van 
me, en het Diakonessenhuis is blij om 
daarbij betrokken te zijn. Kortom: alle 
partijen gunnen elkaar deze constructie en 
zijn er tevreden mee. Of het mij rust geeft? 
Ik heb drie kinderen, met een vierde op 
komst, en met vergaderingen erbij is mijn 
werkweek minstens vijftig uur, nog afgezien 
van diensten. Ik heb het dus evengoed heel 
druk. Maar al doet iemand er niets naast, 
dan zou dat ook moeten kunnen.

Als je, zoals ik, elf jaar lang honderden 
operaties per jaar hebt gedaan, heb 

je genoeg ervaring om dit werk 
ook in deeltijd goed te 

kunnen. Patiënten merken 
er niets van, als er maar 
goede communicatie is 
en vertrouwen binnen 
een team. Ik ben altijd 
bereikbaar als er overleg 
over een patiënt nodig is.

Per januari word ik 
opleider van vijftien aiossen. 

Die moet ik veel in actie 
kunnen zien, dus ga ik naar een 

aanstelling van drieënhalve dag. Soms 
vragen omstandigheden om een aanpassing 
in de work-life balance. Ook dat is goed 
voor assistenten om te zien in een 
 rolmodel.’

'Patiënten 
merken niets  
van deeltijd'
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