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Tekst Marjolein Dekker

Gun jonge dokters een mentor of buddy 
als ze daar behoefte aan hebben: met die 
bood schap voerden de jonge artsen die 
zijn aangesloten bij Zin in Zorg, een maand 
geleden campagne op social media met 
de hashtag #helpjongedoktersopweg. Hun 
ambitie  niveau is hoog: ze willen dat een 
mentor- en buddy systeem in alle zorg in-
stellingen gemeengoed wordt.

Eén op de vier jonge dokters heeft wel eens 
overwogen met zijn opleiding te stoppen 
vanwege de hoge werkdruk of het gevoel 
altijd ‘gehaast’ te moeten werken. Om 
jonge artsen voor het vak te behouden en 
een cultuurverandering voor jong én oud 
aan te jagen, namen de LAD, De Jonge 
Specialist, VvAA en de LOVAH in 2019 het 
initiatief voor Zin in Zorg: een beweging 
voor en door jonge artsen. Ruim 700 jonge 
artsen hebben zich intussen bij de be
we ging aangesloten. Tussen mei en eind 
november hebben vijf teams met elk tien 
a(n)ios verbetervoorstellen ontwikkeld, 
onder andere voor meer inspraak van jonge 
artsen, het faciliteren van persoonlijke 
ont   wikkeling, meer aandacht voor de mens 
achter de dokter en een werkcultuur zonder 
overwerk. De komende tijd inven ta riseren 
de LAD, DJS, VvAA en LOVAH hoe de voor
stellen kunnen worden verder gebracht.

Je weg vinden
Zin in Zorg team 1 heeft zich onder andere 
hard gemaakt voor een mentor en buddy
systeem voor anios en aios. “Als je net start 
als arts loopt je tegen allerlei zaken aan”, 
vertelt Fokkedien Tummers, artsonderzoeker 

(LUMC) en lid van Zin in Zorg team 1. “Hoe 
‘werkt’ de wereld van het ziekenhuis, bij 
wie moet je waarvoor zijn en wat als je even 
met iemand wilt reflecteren op je loopbaan? 
Om te zorgen dat jonge artsen zo betrok ken 
mogelijk zijn bij de organisatie en snel hun 
weg vinden binnen de muren van hun 
in stel ling, kan het enorm helpen hen te 
kop pelen aan een buddy of mentor.”
“Een buddy helpt je vooral op weg bij 
prak  tische dingen”, benadrukt Zin in Zorg
team genoot Eke van der Ploeg, anios op de 
Intensive Care (Diakonessenhuis Utrecht). 
“Het is meestal een ouderejaars aios die 
een anios of jongerejaars aios op weg 
helpt. Een mentor gaat een stapje verder 
en kan je helpen bij loopbaanvragen, bij 
voor beeld als je twijfels hebt over je op
leiding of niet goed weet wat de volgen de 
stap in je carrière moet worden.”
Ingeborg van Dijk, aios Gynaecologie & 
Obstetrie (UMCG) en ook lid van team 1, 
benadrukt dat het belangrijk is dat je een 
klik hebt met je mentor. “Je moet niet bij 
binnenkomst direct iemand toegewezen 
krijgen, maar juist zelf kunnen kiezen bij 
wie je je veilig voelt. Daarom is het ook 
beter om pas na een aantal maanden een 

mentor te kiezen, zodat je bewust kan kijken 
wie er bij jou past. Bij een buddy is het over i 
gens wel belangrijk dat je die meteen vanaf 
het begin hebt, zodat je bij hem of haar met 
al je opstartvragen terecht kan.”

“Het is heel fijn als je met iemand 
kan sparren”

Faciliteren
Een buddy of mentor is in een aantal zorg
 instellingen al vanzelfsprekend, maar nog 
lang niet overal. Dat willen de tien jonge 
dokters van het Zin in Zorgteam ver ande
ren. “Als je behoefte hebt aan een men tor 
of buddy, is het prettig als het op jouw 
werk plek wordt gefaciliteerd en actief wordt 
aangeboden”, benadrukt Tummers. Om 
die boodschap uit te dragen, vroegen zij 
en haar team diverse artsen om zich in 
filmpjes uit te spreken over het belang van 
een mentor of buddy. De filmpjes werden 
breed ge deeld op social media.

Niet alledaagse dingen
Aan de filmpjes werkten onder andere 
traumachirurgen Marijn Houwert (UMC 
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Utrecht) en Frans Jasper Wijdicks (OLVG) 
mee. Houwert was mentor van Wijdicks 
toen die nog in opleiding was, en vindt het 
mentorschap ontzettend belangrijk. “Op 
de werkvloer maak je soms niet alledaagse 
dingen mee of kom je in situaties terecht 
die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. 
Dan is het fijn als je met iemand kan spar 
ren die op een bepaald gebied meer erva
ring heeft dan jij.”
Houwert vindt het belangrijk dat een mentor 
jonge dokters helpt met loopbaan ont wik ke
 ling. “Toen ik mentor werd van Frans Jasper, 
merkte ik meteen dat hij heel so ciaal vaar
 dig is en gevoel heeft voor be sturen. We 
hebben samen nagedacht hoe we die com
petenties het beste konden ont wikkelen 
en zo werd hij onder andere lid van de 
regio nale Opleidingscommissie. Hij is in
tussen zelf traumachirurg, maar met veel 
meer competenties dan dat hij alleen goed 
kan opereren. Ik ben er best trots op dat ik 
daar, weliswaar vanaf de zijlijn, aan heb 
mogen bijdragen.”
Wijdicks geeft aan heel blij te zijn met de 
adviezen die Marijn hem heeft gegeven. 
“Het beste advies was om te solliciteren 
voor het fellowship dat aan het eind van 

mijn opleiding op mijn pad kwam. Zelf 
twijfelde ik daarover, omdat mijn opleiding 
moest worden verkort en ik wist niet zeker 
of ik er klaar voor was. Marijn stimuleerde 
me het toch te doen en daar ben ik hem 
dankbaar voor. Ik ben heel blij op de plek 
waar ik nu zit.”

Laagdrempelig
Gynaecoloog en coach Moniek de Boer was 
een van de artsen die zich uitsprak voor het 
belang van een buddy. “Als je begint aan je 
eerste aniosbaan of net met je opleiding 
start, komt er heel veel op je af. Niet alleen 
het medischinhoudelijke, maar ook vragen 
als hoe je je verhoudt op de afdeling en hoe 
je met alle verantwoordelijkheden omgaat. 
Het is heel fijn om dan een buddy te heb
ben aan wie je alles kan vragen: hoe doe 
je aan dossiervoering, hoe ga je om met de 
organisatie van een poli? Omdat een buddy 
meer naast dan boven je staat, is een buddy 
bovendien heel laagdrempelig.” 
“De toegevoegde waarde van een mentor 
of buddy is niet in cijfers uit te druk ken, 
maar vrijwel iedere arts die je het vraagt, 
onder schrijft het belang ervan”, zegt aios 
Van Dijk uit Zin in Zorg team 1. “Daarom 

willen wij zo graag dat het in alle zorg in stel
lingen gemeengoed wordt. Dat begint bij 
bewust zijn en ik denk dat we dat met deze 
cam pagne week hebben aangewakkerd. 
Stap 2 is dat zorginstellingen het breed 
gaan faciliteren.”
De Boer is het daarmee eens, maar raadt 
anios en aios aan het heft ook in eigen 
hand te nemen. “Als er nog geen buddy
systeem in je instelling is, creëer het dan 
met je artsassistentengroep. Het hoeft niet 
ingewikkeld te zijn. Het feit dat je afspreekt 
met elkaar dat je iemand kunt opzoeken 
als je ergens mee zit, is al heel fijn. Als je 
het met elkaar vormgeeft, is het voor een 
ziekenhuis bovendien heel behulpzaam 
het verder te brengen.”

Meer weten over het mentor 
of buddyproject of over de 
activiteiten van de andere 
Zin in Zorgteams?  
Kijk op www.zininzorg.nl.

Zin in Zorg plaatste tijdens de campagneweek 
filmpjes van artsen die zich uitspraken over het 
belang van mentoren en buddy’s voor jonge 
artsen, waaronder Diederik Gommers, Sander de 
Hosson, Marijn Houwert, Frans Jasper Wijdicks en 
Moniek de Boer.

Zin in Zorg beweging

“Zonder mentoren had ik mijn werk niet met zoveel plezier gedaan als ik nu
doe”, zegt traumachirurg Marijn Houwert. Hij gunt iedere jonge dokter een 
mentor en begeleidt zelf ook graag jonge artsen. Zo was hij.. meer weergeven


