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Getrouwd 
met het   
ziekenhuis
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Medisch specialist ben je niet 
alleen. In het ziekenhuis staat er 
een team om je heen, maar aan 
het thuisfront ook. Want arts zijn is 
niet zomaar een baan, het is een 
leven. Hoe is het voor partners en 
kinderen om samen te leven met 
een medisch specialist? 
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‘Als hij  
dienst heeft,  
heb ik dat als  
het ware ook’
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Mirjam van der Sijp (57 jaar)

Echtgenote van: Joost van der Sijp, chirurg oncoloog 
in het Haaglanden Medisch Centrum 

Hoe is het om met een medisch specialist samen te 
wonen?
‘Ik ben niet alleen met Joost getrouwd, maar ook met 
het ziekenhuis. Als hij dienst heeft, heb ik dat als het 
ware ook. De telefoon kan wel tien keer per nacht gaan, 
dan ben ik ook wakker. Maar daar ben ik ingegroeid. We 
leerden elkaar kennen toen hij coschappen liep en ik 
als stewardess werkte voor KLM Cityhopper. Ik maakte 
alles mee: zijn buluitreiking, opleidingsplek, promotie. 
Binnen de heelkunde werken hele ambitieuze mensen: 
naast hun gewone werk zitten ze in allerlei commissies 
en besturen. Joost is ook zo’n type, die is altijd eager 
geweest om zich verder te ontwikkelen.’

Hoe combineer je dat met je eigen baan?
‘Lange tijd ging dat goed, ook toen er kinderen 
kwamen. Ik werkte parttime en we hadden een oppas 
aan huis. Ik genoot van het vliegen, op de route laadde 
ik mijn batterij op. Maar toen de oppas wegging en 
KLM met een personeelsoverschot zat na 9/11, ben 
ik toch gestopt. Van thuis zijn met de kinderen heb 

ik vervolgens ook erg genoten, om er veel voor ze te 
kunnen zijn.’

Was het stiekem niet ook een beetje balen?
‘Voor Joost is zijn werk álles. En je zegt gewoon geen 
nee als iemand in het ziekenhuis je hulp nodig heeft. 
Dat is heel logisch. Ik was er vanaf het begin bij, ik 
weet niet beter dan dat er onregelmatige diensten 
zijn, vergaderingen, nevenfuncties. Voor mij voelde het 
logisch om een stapje terug te zetten. Maar inmiddels is 
de jongste 19 en vlieg ik weer. Het is heerlijk om weer op 
Schiphol rond te huppelen!’

Zijn er voordelen aan een arts in huis hebben?
‘Elke kerst komt dit verhaal weer naar boven: onze 
dochter had zo’n last van haar keel. Ik zei: Joost, kijk toch 
eventjes, dat kind kan niet slikken. Hij kijkt: Nee hoor, niks 
aan de hand, even spoelen, dan gaat het wel over. Maar 
de huisarts stuurde ons meteen door naar het ziekenhuis. 
Zware antibiotica, haar amandelen zijn geknipt. Wat 
ik overigens wel als voordeel zie; omdat hij op een 
stressvolle werkvloer moet functioneren, is hij een hele 
stabiele persoonlijkheid, ook thuis. Maar misschien was 
hij dat al en kan hij dit werk daarom zo goed.’�
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‘Ik wil  
niet gezien 
worden als 
zoon van’

Maurits Visser (23 jaar)

Zoon van: Gijs Visser, traumachirurg in Het Spaarne 
Gasthuis

Je vader is traumachirurg. Hoe was het om op te  
groeien met hem?
‘Doordat mijn vader lange werkdagen maakte, kwam 
de opvoeding van ons vooral op de schouders van mijn 
moeder terecht. Maar hij was er wel voor ons, hij stond elk 
weekend langs het hockeyveld om ons te zien spelen. En 
de verhalen die hij ’s avonds aan de keukentafel vertelde 
over het ziekenhuis vond ik altijd heel interessant.’

Hoe is het om een arts in huis te hebben?
‘Als er iets is dan wil hij natuurlijk eerst zelf kijken. Al 
helemaal bij zichzelf, hij gaat echt nóóit naar de huisarts. 
Toen wij geboren werden, zei mijn moeder tegen hem: 
Leuk en aardig allemaal, maar jij gaat geen dokter spelen 
voor de kinderen, als er iets is gaan we gewoon naar de 
huisarts. Maar met kleine pijntjes of kwaaltjes is het wel 
handig hoor, dan kun je het gewoon even aan hem vragen.’ 

Jij loopt nu coschappen. Waarom wilde jij ook 
geneeskunde studeren?
‘Het is een heel breed vak, technisch maar ook sociaal. 

Vroeger dacht ik dat geneeskunde bestond uit 
protocollen volgen. Maar ik realiseer me steeds meer 
hoe belangrijk interpretatie en beredenering is. Dat 
leer je door veel te oefenen. Alleen al de manier van 
vragen stellen; ik kan iets dertig keer vragen aan een 
patiënt, maar bij de arts geven ze opeens een heel ander 
antwoord. Omdat die precies weet waar hij op moet 
letten, wanneer hij moet doorvragen. Dat zijn de fijne 
kneepjes die je niet uit de boeken leert.’

Je twijfelde of je mee wilde doen aan dit interview. 
Waarom?
‘Ik wil niet dat mensen mij zien als zoon van. Ik ben 
gewoon een van de vele coassistenten en wil objectief 
beoordeeld worden. Niet een streepje voor hebben of 
juist extra getest worden.’

Waarin is je vader je voorbeeld?
‘Mijn vader zal nooit zomaar een oordeel vellen, hij zit 
en luistert eerst rustig naar je. Ik heb een aantal keer op 
OK mogen staan met hem en ook daar is hij kalm en 
analytisch. En zijn technisch inzicht zag ik als kind al, als 
we thuis bootjes maakten of een tafel voor in de tuin.  
Ik hoop ook zo goed te worden.’ �
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‘Soms vind ik  
het jammer als 

ze niet thuis zijn. 
Maar ook wel 

rustig’

Annemarie Bernsen (12 jaar)

Dochter van: Mariëlle Bartholomeus, neuroloog en 
medisch directeur in Bernhoven, en Rob Bernsen, 
neuroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Je ouders zijn allebei arts. Praten ze dan niet áltijd 
over hun werk als ze thuis zijn? 
‘Nee hoor, niet zoveel. Soms hebben ze het over ziektes 
en dan denk ik wel eens: Waar hebben jullie het nou 
weer over?’

Wat houdt hun werk in?
‘Ik denk dat ze families geruststellen. En veel gesprekken 
hebben met de mensen zelf, over hun ziekte.’

En zijn ze daar een beetje goed in?
‘Dat denk ik wel, hoor. Thuis zijn ze ook goed in 
luisteren, dingen uitleggen en geruststellen.’

Is het fijn om artsen als ouders te hebben, 
bijvoorbeeld als je zelf ziek bent?
‘Ik ben eigenlijk niet zo vaak ziek. Als ik me niet lekker 
voel, dan zeggen ze niet meteen dat ik maar thuis moet 
blijven. Maar als ik echt ziek ben wel. En als we een film 
kijken en er komt iets langs over een ziekte, dan kunnen 
ze het goed uitleggen. Dat is leuk.’

Artsen moeten vaak lange dagen werken. Jouw 
ouders ook?
‘Ze werken wel veel, vaak hebben ze ’s avonds nog een 
vergadering of een bespreking. Soms vind ik het jammer 
als ze niet thuis zijn. Maar het is ook wel rustig. En we 
hebben een leuke oppas die goed voor ons zorgt. Als 
we gaan slapen zijn mijn ouders er meestal weer. En één 
keer per week eten we sowieso met z’n allen.’

Wil jij zelf ook arts worden?
‘Ja, ik wil ook wel in het ziekenhuis werken. Iets met 
kanker. Er zijn best veel mensen om ons heen overleden 
aan kanker. Onze oppas, die ik al mijn hele leven kende, 
had het een keer gehad. Dat was over gegaan, maar 
een jaar later kwam het terug. Toen konden ze het niet 
meer weghalen en is ze eraan overleden. Dat vond ik 
heel erg. En mijn tante ook, die overleed toen ik nog 
klein was. Daardoor wil ik graag iets met kanker doen, 
meehelpen.’

Hoe zie je dat voor je, als je in het ziekenhuis werkt? 
‘Ik wil sowieso de familie geruststellen, dat is belangrijk. 
Mijn tante had nog kleine kinderen. Als je arts bent 
kan je hen ook helpen, zodat zij weer door kunnen met 
hun leven. Want niet alleen de zieke is belangrijk, de 
mensen eromheen maken ook iets ergs mee.’ �
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‘Het is  
niet zomaar  

een baan, het  
is een leven’

Waldrick Berkhout (63 jaar)

Echtgenoot van: Winnifred van Lankeren,  
radioloog in het Erasmus MC 

Je vrouw is radioloog en zelf heb je ook een drukke 
baan. Zien jullie elkaar wel eens?
‘Winni heeft een belangrijke functie in het ziekenhuis, is 
betrokken bij de opleiding, zit in allerlei commissies en 
heeft daardoor veel vergaderingen. Ze is vaak laat thuis. 
Als zelfstandig ondernemer met een tuinontwerp- en 
adviesbureau ben ik ook erg druk. Daarnaast neemt 
mantelzorg ook ruimte in ons leven in. Dat kan best pittig 
zijn. Soms voelt het als leven op het randje van wat kan. 
Maar daar vinden we altijd weer een vorm voor.’

Hoe zorgen jullie ervoor dat je niet van elkaar afdrijft?
‘Flexibiliteit in je relatie is cruciaal. En we hebben geen 
kinderen, dat scheelt. Wel een huis met veel ruimte, 
waar we vaak mensen uitnodigen. Gemeenschappelijke 
vrienden, of collega’s uit het ziekenhuis voor een borrel. 
Omdat Winni al lange tijd in het Erasmus werkt, ken ik een 
aantal collega’s inmiddels goed. Die borrels kosten ook 
tijd en energie, maar vinden we leuk om te doen samen.’

Zou je soms niet stiekem willen dat ze een andere 
baan had?
‘Dit geeft haar veel voldoening en energie, wie ben ik om 
haar te beperken? Het is niet zomaar een baan, het is een 
leven. Als je arts bent dan ben je dat niet alleen tijdens 
kantooruren. Het beïnvloedt zeker je privéleven, soms 
iets te veel, maar je neemt het uiteindelijk voor lief.  
Je weet waar je voor tekent als je voor elkaar kiest.’

Zijn er voordelen aan een arts in huis hebben?
‘Voornamelijk voor onze vrienden, zij hebben een 
hoop steun aan haar. Ze raadplegen haar voor een 
second opinion, voor een stuk begeleiding. Als iemand 
een medisch probleem heeft komt dat niet alleen, 
daar hangen allerlei dingen mee samen: praktisch, 
psychologisch, sociaal. Daar heeft zij aandacht voor.’

Wat maakt haar tot een goede arts?
‘Ze is goed in het technische aspect van haar vak, maar 
ook in het contact met patiënten; naar mensen luisteren, 
ze geruststellen. Ze bouwt een relatie met ze op en krijgt 
daar veel waardering voor. Dat maakt me wel trots, ja.’ 


