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Is het einde in zicht?
Deze vraag stel ik mezelf al een jaar. Had ik in het
begin vorig jaar wel het idee dat het niet lang zou
duren, dan is het nu toch dat ik het niet weet. Dit
gaat natuurlijk over de pandemie die ons in haar
greep houdt. Er worden nu wel versoepelingen
aangekondigd maar in de zorg zien we niet dat het
nu rustig is. Vaccineren is in gang gezet maar loopt
nog alles behalve soepel. Iedereen heeft een mening hoe het beter of anders
moet, maar ook hier geldt waarschijnlijk dat de beste stuurlui aan wal staan.
Terugkijkend kunnen we wel met zekerheid zeggen dat we er allemaal door
geraakt zijn, beroepsmatig als ook in de privé sfeer. Onze afdeling kreeg te
maken met het stopzetten van onderzoek omdat dataverzameling in de
praktijken niet meer kon. Onderwijs moest digitaal verzorgd worden en de coschappen werden stopgezet. De aios konden gelukkig wel gewoon door met
hun opleiding in de praktijken en hebben zo ook veel kunnen leren van een
rigoureuze verandering in de zorg. Daarnaast hebben we ook nieuw onderzoek
kunnen starten rondom COVID-19 en onderzoek naar het samenwerken met
de 2e lijn rondom COVID-19 zorg.
Verder hebben we een enorme stap gemaakt in de digitalisering van ons
onderwijs. Onze nascholing wordt vanaf januari verzorgd via Webinars.
Ook onze medewerkers zijn vooral nu thuis aan het werk en afscheid van
vertrekkende collega’s is heel sober. Nieuwe collega’s vinden hun weg via de
digitale wegen en dat is ook echt anders. Hier zullen we echt een inhaalslag
moeten maken om de vertrekkende mensen nog een goed afscheid te geven
en de nieuwkomers te verwelkomen.
Deze nieuwsbrief neemt jullie mee in ontwikkelingen in onderwijs, onderzoek
en ook de zorg van de afdeling. Het is belangrijk om verbonden te blijven met
iedereen zowel in deze tijd als ook bij het nieuwe begin na het einde.
Roger Damoiseaux

ONDERWIJS

Aios in Coronatijden
Bij de eerste meldingen van het coronavirus leek
het virus nog ver weg. Met erg veel interesse werd
door mij en mijn collega's het nieuws gevolgd. Hoe
verspreidt zich het virus en hoe gevaarlijk is het
virus? Toen de aantallen in Italië begonnen te
stijgen begon langzaam een gevoel van onrust te
komen. Komt het virus naar Nederland en hoe zijn wij als zorg er tegen
opgewassen. Wat gaat van ons, huisartsen in opleiding, gevraagd worden?
Lees hier de ervaringen van AOIS Carlijn Diederen.

Nascholingen van PAOH Utrecht dit jaar als succesvolle
webinars
Afgelopen jaar werd onze PAOH-cyclus half maart abrupt
stopgezet door de pandemie. We hoopten op mogelijkheden om
in de loop van 2020 weer live met huisartsen samen te komen in
onze collegezaal, maar moesten toch besluiten alle
nascholingen over te hevelen naar 2021. Onze loyale
deelnemers maakten veelal gebruik van de mogelijkheid al
ingeschreven en betaalde nascholingen een jaar vooruit te
schuiven. Lees meer

ONDERZOEK
Promoties
Op vrijdag 27 november 2020 verdedigden Carmen Erkelens
'Safe Telephone Triage of Acute Cardiovascular Symptoms' en
Lous Wouters 'Telephone triage of patients with chest
discomfort' hun proefschriften. Lees hier verder.
Op 29 oktober 2020 is Nicole van Erp, arts in opleiding tot
huisarts en onderzoeker (aiotho),gepromoveerd op het proefschrift genaamd ‘ 'Exploring the
diagnostic pathway of symptomatic cancer patients in the Netherlands'. Lees Meer
De korte termijn effecten van een in 2011 opgestart preventieprogramma om via huisartsen
hart- en vaatziekten en diabetes te voorkomen zijn positief, maar de kosteneffectiviteit op
lange termijn blijft uit, zo blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht, in samenwerking met het
Nivel en andere partijen. Ilse Badenbroek en Daphne Stol deden duo-onderzoek naar de
(kosten)effectiviteit van dit preventieprogramma en promoveerden op 22 september op dit
onderwerp. Lees meer
Op 17 september 2020 is Ietje Perfors, arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker
(aiotho),gepromoveerd op het proefschrift genaamd ‘ Improving primary care involvement in
cancer care. Lees meer

ZORG

Het CROSSING project
Binnen de academische werkplaats
huisartsgeneeskunde van de Leidsche Rijn Julius
Gezondheidscentra worden voorbereidingen
getroffen om dit najaar 1700 vrouwen van 50 t/m 54
jaar uit te nodigen voor het opstellen van een
cardiovasculair risicoprofiel. Sanne Klinkhamer,
kaderhuisarts en consulent uro-gyneacologie is de
spil van het project dat wordt gefinancierd door Zon-MW. Lees meer

NETWERKEN
Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde
Eind 2019 is besloten het in 2013 opgerichte Consortium nieuw
leven in te blazen. Onderzoekers van de 8 academische
afdelingen huisartsgeneeskunde willen goede voorwaarden
scheppen voor gezamenlijk onderzoek doen in de
huisartsgeneeskunde in Nederland. Lees meer
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