
Notulen OTgen vergadering facultaire studentenraad
AMC, 27-10-2020

Aanwezig OTgen Prof. dr. J.H. (Jan Hindrik) Ravesloot , dr. A.S.P.(Paul) van Trotsenburg, dr. G.E.(Gabor)
Linthorst, U. (Ulla) Remer, M. (Monique) Greve, R. (Roos) van Rhijn, H. (Hadeer)
Fawzy, P.A. (Ella) Perfors

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

Afwezig OTgen M.J. (Marjan) du Prie

Afwezig SR Özgü Varan

Gast Prof. dr. S. (Saskia) Peerdeman, J.P. (Hanneke) Lips

Notulist Pien van Putten

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 Communicatie rondom COVID

Doel: Beleid rondom communicatie omtrent COVID naar studenten afstemmen.
7. 5 min UvACare zorgplan

Doel: De SR geeft een terugkoppeling a.d.h.v. de uitgezette enquête over mental
health en het UvACare Zorgplan.

8. 5 min Digitaal toetsingssyteem
Doel: Naar aanleiding van de storingen afgelopen week bespreken of er een
noodplan is in geval van een storing.

9. 5 min Stand van zaken Curius+
Doel: Het OTgen informeert de SR over de stand van zaken omtrent Curius+

10. 1 min WVTTK
11. 5 min Rondvraag
12. 2 min Nieuwe agendapunten
13. 2 min Nieuwe actielijst
14. Einde vergadering
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 17:00 uur.

2. Doorlopen actielijst
- De Studentenraad (SR) gaat nadenken over opties voor een informele kennismaking tussen

het Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) en de SR: gedaan. Het plan is dat SR-leden
verspreid over drie avonden met mw. Peerdeman zullen dineren. Of dit nog door kan gaan, is
afhankelijk van de ontwikkelingen en maatregelen omtrent COVID.

- De SR gaat peilen of er behoefte aan  psychische ondersteuning onder studenten is: gedaan.
- De SR gaat per mail een terugkoppeling geven over het begeleidingsplan: bezig, komt eind

deze week er aan.

- Het OTgen zal een uitnodiging voor de stuurgroepvergadering aan de SR sturen: gedaan.
- Het OTgen gaat terugkoppelen aan de nieuwe SR wat het plan voor komend jaar wordt voor

PO: niet gedaan, Sarah zal een mail hierover versturen naar het OTgen.

3. Vaststellen notulen
- Sophie stond niet als aanwezig bij de SR, terwijl zij er wel was. Dit zal worden aangepast.
- De notulen van de vergadering van 22-09-2020 zijn met de meegenomen wijzigingen

vastgesteld.

4. Mededelingen
- Dhr. van Trotsenburg vertelt dat hij en mw. Peerdeman contact hebben gehad met de VU en

drie andere topklinische ziekenhuizen in noordwest-Nederland over corona. In de
ziekenhuizen wordt de coronadruk hoger met verdringing van de reguliere zorg. Zij hebben
gesproken over de vraag of coassistenten kunnen werken op COVID-afdelingen. Dit gaat
mogelijk zijn en is er brief opgesteld voor de studenten. Voor de coassistenten is dit een
bijzondere kans om te participeren in unieke zorg. Ook is het een probleem die wij
gezamenlijk moeten oplossen waarbij alle mogelijke hulp welkom is. Voor de studenten zijn
er leerdoelen geformuleerd en is er per coschap een maximum hoeveelheid vastgesteld,
zodat het coschap niet door de COVID-zorg vervangen wordt. Andere ziekenhuizen zullen in
het regionale overleg over dit plan geïnformeerd worden. Studenten zijn niet verplicht om
aan de COVID-zorg deel te nemen, participatie is vrijwillig.

- Pien notuleert de vergadering vandaag, Özgü (ambtelijk secretaris) kan wegens persoonlijke
omstandigheden niet bij de vergadering aanwezig zijn.

- De SR is aangesloten bij de stuurgroep en heeft hierdoor een beter beeld van de
ontwikkelingen omtrent de nieuwe master, dit is voor de SR prettig en behulpzaam.

5. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘Digitaal toetsingssyteem’ wordt van de agenda geschrapt. Na informeel
overleg met dhr. Linthorst en mw. Remer is de SR voldoende geïnformeerd.

6. Communicatie rondom COVID
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Eline vertelt dat de geneeskundestudenten de berichtgeving omtrent COVID als prettig
hebben ervaren. De bachelorstudenten ontvangen wekelijks een update, de masterstudenten
eens per twee weken. Eline vraagt of het plan is om met de communicatie door te gaan.

Dhr. van Trotsenburg antwoordt dat ze de huidige hoeveelheid aan berichtgeving willen
doorzetten. Volgende week zal er nieuwe communicatie naar de masterstudenten uitgaan,
waarbij de brief betreffende de participatie van coassistenten in de COVID-zorg zal worden
mee verstuurd. Het streven is de coschappen door te laten gaan, dit kan echter niet
gegarandeerd worden vanwege het aantal oplopende besmettingen. Zolang het mogelijk is,
zal het OTgen deze boodschap naar de studenten blijven communiceren.

Mw. Peerdeman heeft de vraag of de studenten de communicatie niet als te veel ervaren.
Eline antwoordt dat de masterstudenten de berichtgeving op regelmatige basis juist enorm
fijn vinden; door de communicatie wordt onrust weggenomen en krijgen studenten een
bevestiging van de stand van zaken.

Volgende week zijn er tevens twee vraag-maar-raak-sessies voor gepland. Mw. Peerdeman
heeft de vraag of studenten dit waarderen. Pien antwoordt dat de uitnodiging op de social
media kanalen van de SR gedeeld is, waarmee het hopelijk toegankelijker voor de studenten
is. Sarah en Eline vinden het lastig de opkomst te voorspellen, mede ook doordat de sessie
plaatsvindt in de middaguren waarbij de meeste coassistenten in de kliniek werkzaam zullen
zijn.

7. UvACare zorgplan
Vorig OTgen-SR is afgesproken dat de SR een enquête onder de studenten zou uitzetten om
te peilen of zij mentale gezondheidsproblemen ervaren en of zij behoefte hebben aan
psychologische ondersteuning. Uit de tussentijdse resultaten van het UvACare zorgplan
enquête was gebleken dat geneeskundestudenten relatief minder klachten ervaren
vergeleken met andere studenten, terwijl er onder de studenten tegen geluiden werden
gehoord.

Uit de door de SR uitgezette enquête kwamen de volgende resultaten:
- 80% van de ondervraagden is niet bekend met het UvACare Zorgplan;
- 57% heeft het afgelopen jaar overwogen psychologische hulp te zoeken;
- 56% is momenteel of eerder onder behandeling geweest bij de psycholoog;
- 58% heeft geen verslechtering van mentale gezondheid bemerkt vanwege corona.

Concluderend is het UvACare zorgplan en de optie om een studentenpsycholoog te
benaderen tamelijk onbekend onder de geneeskundestudenten, en is het belangrijk omtrent
dit onderwerp meer zichtbaarheid te creëren.

Dhr. Linthorst antwoordt dat hij schrikt van de percentages. Hij vraagt zich of de resultaten
niet biased zijn, of een bepaalde groep studenten niet meer gereageerd heeft dan anderen.
Desalniettemin laat het wel ruimte voor verbetering zien. Het OTgen zal het UvACare
zorgplan nogmaals benoemen in hun wekelijkse bericht. Dhr. Linthorst benadrukt echter dat
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de boodschap sterker overkomt als deze door peers overgebracht wordt. Wellicht is het een
idee om een student(e) te vinden die dit traject doorlopen heeft en hier open over durft te
zijn. Toegeven dat er wat speelt en dat je hulp nodig hebt, is de grootste drempel. De
hulpmogelijkheden zijn er, maar de studenten zullen deze zelf moeten benaderen.

Sarah leest mee met het wekelijkse bericht en zal kijken of de toon en boodschap overkomt.
Ook zal de SR pogen een promotionele actie samen met de andere verenigingen (MFAS,
IFMSA, MIKpunt) op te zetten, om mentale gezondheid meer onder de aandacht van
studenten te brengen.

8. Stand van zaken Curius+
Dhr. van Ravesloot vertelt dat er nog enkele toetsen worden georganiseerd. De vakken 2.3,
2.4, farmacotherapie en GKLO van jaar 2 en 3 worden nog getoetst. De overgebleven
studenten van Curius+ zijn in beeld, met slechts één student is lastig contact te krijgen. Er
zijn nog tien tot vijftien studenten die hun bachelorthesis hebben openstaan, bij de
afgelopen deadline zijn er hier vijf a tien scripties van ingeleverd. Het dossier dooft langzaam
uit. Voor vrijwel alle Curius+ studenten is er een speciale regeling getroffen, en worden nu
nog nieuwe toetsen voor tweedejaars vakken georganiseerd. De SR waardeert het harde
werk.

9. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.

10. Rondvraag
Mw. Peerdeman vraagt zich af of hoe het met de SR gaat, of zij zich als een groep verenigd

voelen. Sarah antwoordt dat het lastig is, gezien één maand na de vorming van de SR de

vergaderingen wegens COVID-maatregelen digitaal gevoerd moeten worden. Hierom is

Sarah op zoek gegaan naar een externe locatie waar de SR eens in de twee a drie weken

fysiek zal vergaderen om zodoende meer een groepsgevoel te creëren.

11. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.

12. Nieuwe actielijst
- De SR gaat per mail een terugkoppeling geven over het begeleidingsplan.

- Het OTgen gaat terugkoppelen aan de nieuwe SR wat het plan voor komend jaar wordt voor

PO, Sarah zal hierover een mail versturen naar het OTgen.

13. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 17.25 uur.
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