
Notulen OTgen-SR vergadering facultaire studentenraad
AMC, 26-01-2021

Aanwezig OTgen Prof. J.H.Ravesloot, prof. dr. S. (Saskia) Peerdeman, dr. A.S.P. (Paul) van
Trotsenburg, dr. G.E. (Gabor) Linthorst, U.M. (Ulla) Remer, P.A. (Ella) Perfors

Aanwezig SR Sarah Lutterman, Sonja Yona, Pien van Putten, Sophie Noordzij, Tycho de
Greve, Parsa Alibakshi, Onno Smeulders, Wouter Meijer, Eline Alofs, Evrim
Hotamis

Afwezig OTgen M. (Monique) Greve, R. (Roos) van Rhijn, H. (Hadeer) Fawzy
Afwezig SR

Gast Dr. P.E.H.M. (Petra) Habets
Notulist Özgü Varan

Agenda

1. Opening Om 17.00 uur

2. 2 min Doorlopen actielijst

3. 2 min Vaststellen notulen

4. 5 min Mededelingen

5. 1 min Vaststellen agenda

6. 5 min Stand van zaken nieuwe master

7. 5 min Mental health

8. 1 min WVTTK

9. 5 min Rondvraag

10. 2 min Nieuwe agendapunten

11. 2 min Nieuwe actielijst

12. Einde vergadering
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 17:00 uur.

2. Doorlopen actielijst
- De SR gaat gezamenlijk met de studieverenigingen een filmpje voor Mental Health opnemen:

gedaan.
- De SR gaat met mevr. Griffioen contact opnemen om ideeën over de vakaanmeldingen in de

master te bespreken: gedaan.
- Mevr. Perfors zal een vergadering voor het bespreken van de afschaffing van de

nominaalregeling met de SR, mevr. Lips en/of dhr. Lont, dhr. van Trotsenburg en de
studieadviseurs inplannen: gedaan.

- De SR zal de oproep voor bijbaantjes in de COVID-zorg op hun social media kanalen delen:
gedaan.

3. Vaststellen notulen
De notulen van de vergadering van 15-12-2020 zijn vastgesteld.

4. Mededelingen
- Mevr. Peerdeman heeft de volgende mededelingen:

- In het OTgen is formeel het besluit genomen dat de nominaalregeling in de bachelor
afgeschaft gaat worden. Ze hebben input van de verschillende gremia gehad. Op
korte termijn zal dit naar de bachelorstudenten gecommuniceerd worden.

- Het project ‘schouder aan schouder’ wordt in het ziekenhuis opgezet. Dit project
heeft als doel de wachttijd in de reguliere zorg weg te werken. Als de COVID-19
pandemie het toestaat, zal de reguliere zorg gecontinueerd worden. In de zomer
zullen er echter handen te kort zijn omdat verpleegkundigen met vakantie zullen
gaan. Hierom wordt er gekeken of geneeskundestudenten scholing kunnen krijgen
om mee te draaien in de verpleegkundige zorg, waarbij ze vaardigheden zoals
injecteren, infusen inbrengen en katheters plaatsen, zullen leren. Er wordt ook
gekeken naar het bieden van extra cursussen, zoals bijvoorbeeld over leiderschap.
Met name voor studenten in de wachttijd zou dit een geschikte optie zijn. Het project
heeft toestemming van de Raad van Bestuur gekregen en er wordt nu gezocht naar
financiering. Het zal gelden als een bijbaan, waarbij studenten minimaal 3 dagen per
week voor 3 maanden beschikbaar dienen te zijn.

5. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6. Stand van zaken nieuwe master
Over een aantal weken start de nieuwe master. Sophie is bij de voorlichtingssessie voor de
wetenschappelijke stage geweest en ze vond het mooi om te zien dat het vorm begint te
krijgen. Namens de SR vraagt Sophie hoe het achter de schermen loopt en wat de stand van
zaken van de nieuwe master is; is alles klaar voor de start?

Dhr. van Trotsenburg antwoordt dat het op koers ligt. De projecten ‘Onderwijs’, ‘Stage
herziening’ en ‘Toetsing en beoordeling’ lopen op schema. Als voorbeeld noemt hij dat er
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goede zaken met Scorion omtrent de portfolio inrichting zijn gedaan, ook zijn de eerste
roosters klaar en worden ze afgetikt. In de frequente stuurgroepvergaderingen waar Sarah,
hijzelf en mevr. Peerdeman aanwezig bij zijn, wordt toezicht op de vorderingen gehouden. Er
is ook een bespreking met de divisievoorzitters geweest waar zij over de financiën en
verwachtingen geïnformeerd zijn. Wat moet gebeuren gebeurt en er wordt heel hard
gewerkt.

Mevr. Peerdeman vraagt of er zaken spelen waar het OTgen niet van op de hoogte is, zijn er
blinde vlekken?

Sarah benoemt dat het goed is dat er gewerkt wordt aan de communicatie richting de
studenten en dat de voorlichtingsbijeenkomst voor de wetenschappelijke stage positief
bevallen is. Ze vraagt of een student de wetenschappelijke stage kan halen als hij of zij op dag
1 van de startdatum begint met het hele proces?

Mevr. Peerdeman antwoordt dat dit mogelijk is, maar dat de student dan van de
vacaturebank voor stages gebruik moet maken. Dhr. van Trotsenburg vult aan dat er dan wel
de eerste 2 weken hard aangepoot moet worden, maar in principe staat er 40 uur per week
voor de wetenschappelijke stage ingeroosterd en zou het in theorie moeten lukken.

Op 29 maart is een voorlichtingsbijeenkomst voor de derdejaars bachelorstudenten. Mevr.
Peerdeman vraagt of er nog behoefte is aan extra vraag-maar-raak-sessies?

Sarah denkt dat het college voldoende verheldering voor de studenten zal bieden.

Sophie vraagt of er vanuit het OTgen nog problemen zijn waar zij tegen aanlopen.
Mevr. Peerdeman antwoordt dat voor de schermen alles loopt, maar dat achter de

schermen de processen en werkwijzen nog gestroomlijnd worden. Ze zijn o.a. bezig met de
betaalbaarheid en logistiek van zaken. Als voorbeeld noemt ze dat studenten bij de
wetenschappelijke stage een consult mogen doen bij de klinische epidemiologie en
biostatistiek. Dit moet bijvoorbeeld betaald worden en er moet iemand achter het loket
zitten om de vragen te kunnen beantwoorden. Ze willen ook een soort marktplaats systeem
voor de wetenschappelijke stages opzetten, waarbij er nog gekeken wordt hoe het geordend
moet worden. Dit soort vraagstukken en processen worden nog geregeld. In principe hoort
dit voor de studenten niet zichtbaar te zijn.

7. Mental Health
Tycho vertelt dat n.a.v. de vorige vergadering waarbij de urgentie van Mental Health
benadrukt werd, zij in de kerstvakantie bijeen zijn gekomen om de filmpjes voor Mental
Health op te nemen. Hierin vertellen studenten over hun mentale gezondheidsproblemen en
ervaringen met hulpverlening. Deze filmpjes zijn op de social media kanalen gedeeld. De SR
is blij met het eindresultaat en hoopt dat het effect heeft. Tycho vraagt of er door de
studentenadviseurs reactie van de studenten wordt gezien?

Dhr. Linthorst bedankt voor de inspanning en antwoordt dat de filmpjes invoelbaar
en dapper zijn, maar dat hij nog niet weet wat de impact ervan is. Hij verwacht eigenlijk ook
niet dat de studieadviseurs meer aanmeldingen of verzoeken zullen ontvangen. Hij denkt dat
het op regelmatige basis zichtbaar en bespreekbaar maken het beste is wat we kunnen doen.
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Tycho benoemt dat uit de SR jaarenquête gebleken is dat onder de studenten de
mogelijkheden voor hulp tamelijk onbekend is, hij vraagt of er nog vervolgacties gaan komen
om de zichtbaarheid te vergroten?

Dhr. Linthorst antwoordt zij ook los van de Corona vervolgacties willen
implementeren. Door de Corona is Mental Health hoger op de agenda komen te staan, maar
het moet een permanente aandachtspunt zijn gezien de studententijd ook een kwetsbare
periode in het leven is. Hij wil elementen van Epicurus herzien om Mental Health een vast
onderdeel in het curriculum te geven. Het zelfregulerend vermogen en regie is zowel
belangrijk voor je eigen ontwikkeling als mens als je ontwikkeling als zorgverlener. Hij
stimuleert de SR ook om actief te blijven vragen naar Mental Health opdat het een vaste plek
in de bachelor en master Epicurus krijgt.

Tycho vraagt hoe het OTgen van plan is dit te vertalen naar het curriculum.
Dhr. Ravesloot denkt dat het zenden van informatie en vertellen van waar hulp te

vinden is, weinig effect heeft. Hij heeft bij het studievaardigheden onderwijs twee jaar lang
onderwijs in mentale gezondheid gegeven, inclusief het tonen van zelfhulpsites en
benadering van psychologen, maar hier is in de praktijk weinig van resultaat van gemerkt.
Dhr. Linthorst corrigeert echter dat Mental Health in het verleden slechts één keer benoemd
is bij studievaardigheden en benadrukt dat er juist structureel en longitudinaal op dit
onderwerp teruggegrepen moet worden door het te integreren in het curriculum. Dhr.
Linthorst denkt ook dat het een weerbarstig onderwerp is. Degenen die het hardst hulp
nodig hebben, zijn tevens het moeilijkst te bereiken.

Tycho vult aan dat bijvoorbeeld WDD3 een geschikt moment voor Mental Health
onderwijs zou zijn. Dhr. Linthorst antwoordt dat WDD3 echter pas in jaar 3 aan bod komt;
het moet eerder in het curriculum gecultiveerd worden. Bij WDD1 zou er een start mee
gemaakt kunnen worden.

Sarah vraagt of Mental Health ook in de nieuwe master wordt meegenomen.
Dhr. van Trotsenburg antwoordt dat mentale gezondheid verwerkt is in het thema

‘Goede zorg’. Hierin zullen studenten leren dat een patiënt geen lopende klacht maar een
mens is, en tevens hoe je voor jezelf kunt zorgen en plezier in je werk kunt blijven houden.

Concluderend is het belangrijk om Mental Health in het vizier te houden en zal het bij de
herziening van Epicurus een vaste plek binnen het curriculum krijgt; zodoende zullen we in
de toekomst ook niet meer afhankelijk van zichtbaarheidsacties zijn.

8. WVTTK
Dhr. Linthorst geeft een update over de evaluatierapport van Epicurus: er liggen nu drie
rapporten. Eentje gaat over de invoering, organisatie en systeem van Epicurus, en twee gaan
over de academische vorming (KWM, AV en bachelorthesis). In het verleden scoorde Curius+
bij de Nationale Studenten Enquête slecht op academische vaardigheden, dus wordt er
specifiek gekeken of dit verbeterd is in Epicurus. Al met al bevat dit document 250
bladzijden aan data, conclusies en aanbevelingen. Gezien dit niet te doen is, maken hij en
mevr. Peerdeman een uittreksel met aandachtspunten die eerst langs de curriculum
commissie zal gaan, daarna gaat het de gremia in. Wellicht is het idee om een aparte
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vergadering  voor het bediscussiëren van dit evaluatierapport in te plannen. Over twee a drie
weken zal het document verstuurd worden.

9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

10. Nieuwe agendapunten
Evaluatierapport Epicurus.

11. Nieuwe actielijst
Er zijn geen nieuwe actiepunten voortgekomen.

12. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 17.30 uur.

Pagina 5 van 5
Notulen OTgen-SR vergadering, 26-01-2021


