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Inleiding	  
	  
De	  wereld	  verandert	  en	  de	  medische	  wereld	  lijkt	  in	  een	  permanente	  verandermodus	  terecht	  te	  
komen.	  In	  dit	  artikel	  wordt	  gewezen	  op	  het	  contrast	  in	  tijdbesteding	  tussen	  met	  name	  jonge	  artsen	  en	  
mensen	  buiten	  de	  medische	  wereld.	  De	  werkbelastende	  factoren	  worden	  benoemd.	  Vervolgens	  wordt	  
ingegaan	  op	  de	  belastbaarheid	  en	  de	  gevolgen	  van	  overbelasting.	  Gedurende	  de	  opleiding	  en	  het	  
verdere	  arbeidsleven	  zijn	  bewuste	  en	  proactieve	  keuzemomenten	  belangrijk:	  onafhankelijke	  en	  
professionele	  begeleiding	  kan	  zinvol	  zijn.	  
	  
Een	  gemiddelde	  werkdag	  van	  niet	  gemiddelde	  mensen.	  
	  
Mensen	  die	  vroeger	  kozen	  geneeskunde	  te	  studeren	  vertegenwoordigen	  in	  de	  zorg	  een	  andere	  
generatie	  dan	  mensen	  van	  nu.	  Consultancybedrijf	  SD	  Worx	  deed	  onderzoek	  onder	  212	  Belgische	  
werkgevers	  naar	  generatieverschillen.	  De	  45	  plussers	  zijn	  blijkens	  dit	  onderzoek	  naar	  werkgevers	  toe	  
vooral	  respectvol,	  loyaal	  en	  plichtbewust;	  bovendien	  houden	  ze	  van	  structuur	  in	  hun	  werk.	  De	  jonge	  
generatie	  van	  nu	  (20	  –	  30	  jaar)	  heeft	  een	  meer	  zelfzekere	  en	  onafhankelijke	  houding,	  is	  idealistisch	  
en	  egoïstisch	  tegelijk,	  men	  is	  materialistisch	  ingesteld	  en	  hecht	  aan	  financiële	  vergoeding	  en	  
voordelen	  terwijl	  men	  het	  evenwicht	  tussen	  werk	  en	  privé	  belangrijk	  vindt.	  Het	  boek	  met	  de	  titel	  
generatie	  Z	  typeert	  de	  jongeren	  -‐	  
geboren	  na	  1992	  -‐	  als	  volgt:	  wel	  
willen	  delen,	  maar	  geen	  offers	  
brengen;	  optimistisch,	  ook	  al	  is	  dat	  
rationeel	  (nog)	  niet	  te	  verklaren;	  	  
graag	  zelfstandig	  kiezen;	  voor	  	  
zichzelf	  kiezen;	  internet	  als	  pri-‐	  
maire	  levensbehoefte;	  en	  het	  	  
besef	  dat	  ze	  het	  nooit	  meer	  	  
allemaal	  zullen	  weten	  (Figuur	  1).	  
	  
Het	  Sociaal	  en	  Cultureel	  Planbureau	  publiceerde	  in	  oktober	  2011	  een	  onderzoek	  naar	  taakverdeling	  
en	  tijdbestedingspratronen	  in	  een	  16	  tal	  Europese	  landen.	  Kern	  van	  het	  onderzoek	  bestond	  uit	  een	  
tijdsbestedingsdagboek	  waarin	  respondenten	  in	  principe	  gedurende	  minimaal	  één	  weekend-‐	  en	  één	  
doordeweekse	  dag	  bijhouden	  wat	  zij	  doen.	  	  Nederlanders	  bleken	  minder	  druk	  met	  betaald	  werk	  en	  
huishouden	  dan	  andere	  Europeanen.	  Wij	  besteden	  gemiddeld	  een	  kleine	  zes	  uur	  per	  dag	  aan	  taken	  
met	  een	  verplicht	  karakter.	  Daartoe	  werden	  gerekend:	  betaald	  werk,	  onderwijs,	  huishouden	  en	  zorg	  
voor	  kinderen.	  Verder	  was	  het	  zo	  dat	  Nederlanders	  gemiddeld	  4	  uur	  per	  dag	  besteden	  aan	  
ontspanning,	  zoals:	  televisie-‐	  kijken,	  muziek	  luisteren,	  lezen,	  op	  de	  computer	  bezig	  zijn,	  gamen,	  
sporten	  en	  bewegen,	  hobby’s	  uitoefenen	  en	  spelletjes	  doen,	  deelnemen	  aan	  verschillende	  vormen	  
van	  cultuur	  en	  vermaak	  en	  uitrusten.	  
	  
Een	  artsenechtpaar	  met	  twee	  jonge	  kinderen	  die	  gedurende	  minimaal	  één	  weekend-‐	  en	  één	  
doordeweekse	  dag	  zijn	  tijdsbesteding	  zou	  bijhouden,	  zal	  qua	  resultaat	  sterk	  contrasteren	  met	  deze	  
gemiddelde	  bevindingen.	  Het	  totaal	  aantal	  uren	  dat	  men	  bezig	  is	  met	  taken	  met	  een	  verplicht	  
karakter	  zal	  –	  inclusief	  het	  vak	  bijhouden	  -‐	  eerder	  het	  dubbele	  zijn	  of	  meer.	  Vrije	  tijd	  gaat	  voor	  een	  

Figuur	  1.	  	  	  Generaties	  binnen	  het	  werk.	  
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belangrijk	  deel	  op	  aan	  gezinsverantwoordelijkheden	  en	  familieverplichtingen.	  Vrije	  tijd	  is	  niet	  
hetzelfde	  als	  	  “eigen	  tijd”.	  Eigen	  tijd	  is	  (al	  dan	  niet	  geplande)	  tijd	  waar	  tijdens	  iemand	  zelf	  beslist	  wat	  
hij	  doet	  zonder	  verplichting	  en	  zonder	  verantwoordingsplicht.	  
	  
Werkbelasting	  
	  
Voor	  wat	  betreft	  de	  betaalde	  arbeid	  is	  in	  meer	  of	  mindere	  mate	  sprake	  van	  productiedruk,	  
toenemende	  patiënteisen	  (minder	  wachtkamerbereidheid	  en	  minder	  acceptatie	  van	  een	  menselijke	  
fout),	  openbaarheid	  en	  benchmarks	  (‘transparantie’)	  op	  allerlei	  meetniveaus,	  hoge	  administratielast,	  
verandering	  van	  toelatingsovereenkomst,	  nieuwe	  samenwerkingsrelaties	  waarbij	  nieuwe	  soorten	  
van	  coördinatielast	  geïntroduceerd	  worden,	  meer	  onderhandelingsmacht	  bij	  de	  verzekeraar,	  en	  een	  
budgetkortende	  overheid	  die	  ertoe	  lijdt	  dat	  periodiek	  onzekerheid	  over	  het	  inkomen	  bestaat.	  
Voorwaarts	  in	  de	  tijd	  is	  geen	  periode	  van	  rust	  en	  stabiliteit	  in	  zicht:	  de	  curatieve	  zorg	  gaat	  namelijk	  
ingrijpend	  verbouwd	  worden.	  Veranderen	  is	  de	  norm	  geworden.	  
	  
Binnen	  de	  gezondheidszorgsector	  zijn	  trends	  te	  noemen	  als	  feminisering,	  aanpassing	  van	  arbeids-‐
wetgeving,	  	  verantwoording	  afleggen	  en	  zorgkosten	  (helpen)	  beheersen.	  Daarboven	  zijn	  trend-‐
verandering	  in	  onze	  samenleving	  gaande	  die	  zich	  laten	  typeren	  met	  
begrippen	  als	  individualisering,	  intensivering	  en	  internationalisering.	  	  
De	  afgelopen	  10	  jaar	  is	  de	  productiviteit	  (index	  productie	  per	  FTE)	  	  
binnen	  het	  ziekenhuis	  sterk	  gestegen.	  Veel	  behandelingen	  vragen	  	  
geen	  ziekenhuis	  maar	  vragen	  wel	  medisch	  specialistische	  	  kennis	  	  
en	  consultatie.	  De	  toekomst	  zal	  gaan	  over	  concentratie	  en	  	  
keuze	  in	  de	  zorg,	  van	  instituten	  naar	  netwerken,	  ondersteund	  	  
door	  meer	  informatie	  en	  communicatietechnologie	  inclusief	  nieuwe	  
decision	  software	  programma’s.	  De	  toekomst	  zal	  gaan	  over	  kennis-‐
management	  –	  in	  een	  nieuwe	  betekenis	  van	  het	  woord	  (Figuur	  2).	  	  	  
	  
Belastbaarheid	  
	  
Een	  (te)	  hoge	  belasting	  ten	  opzichte	  van	  een	  (te)	  beperkte	  belastbaarheid	  lijdt	  tot	  symptomen,	  
klachten	  en	  ziekten.	  In	  het	  jubileum	  nummer	  van	  het	  NTvG	  in	  2006	  werd	  vermeld	  dat	  de	  
levensverwachting	  van	  mannelijke	  artsen	  in	  1980	  nog	  3,4	  jaar	  korter	  was	  dan	  van	  ‘gewone’	  mannen	  
terwijl	  het	  verschil	  in	  2005	  nog	  slechts	  een	  half	  jaar	  was.	  De	  auteur	  meende	  dat	  de	  oorzaken	  voor	  de	  
hand	  lagen:	  “ongezond	  gedrag”.	  	  
In	  2008	  werden	  een	  negental	  studies	  naar	  zelfdoding	  door	  vrouwelijke	  en	  mannelijke	  artsen	  nader	  
bekeken.	  Onder	  mannelijke	  artsen	  kwam	  zelfdoding	  even	  vaak	  voor	  als	  onder	  de	  gehele	  bevolking	  of	  
iets	  minder	  vaak.	  Onder	  vrouwelijke	  artsen	  was	  dit	  vaker,	  	  ook	  na	  correctie	  voor	  de	  leeftijd.	  
Onderzoekers	  bepleitten	  meer	  aandacht	  voor	  depressies	  bij	  (aanstaande)	  artsen	  en	  een	  open	  
beroepscultuur	  waarin	  fouten	  minder	  scherp	  veroordeeld	  worden.	  	  
	  
Gekeken	  werd	  naar	  stresssymptomen	  en	  burn-‐
out	  verschijnselen	  onder	  artsen	  en	  specialisten	  in	  
spe.	  Het	  Studentenplatform	  vond	  in	  2007	  dat	  
ruim	  een	  derde	  van	  de	  co-‐	  assistenten	  het	  
regelmatig	  niet	  ziet	  zitten	  wegens	  de	  hoge	  
werkdruk	  en/of	  het	  gevoel	  meer	  dan	  eens	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
persoonlijk	  te	  falen	  (Figuur	  3).	  	  
In	  2005	  werden	  de	  bij	  de	  MRC	  geregistreerde	  	  	  	  	  	  	  	  	  
aiossen	  aangeschreven	  (n=5245).	  Bij	  een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
responspercentage	  van	  41	  %	  werd	  onder	  deze	  respondenten	  20,6	  %	  geclassificeerd	  als	  burn-‐out:	  	  

Figuur	  2.	  	  	  Stressballen:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leren	  jongleren.	  

Figuur	  3.	  	  	  Aandacht	  voor	  de	  persoon.	  
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6	  %	  hiervan	  was	  ernstig	  burn-‐out.	  Maar	  liefst	  91	  %	  van	  de	  respondenten	  had	  het	  gevoel	  niet	  genoeg	  
voor	  de	  patiënten	  te	  doen.	  Meer	  recent	  (2011)	  werd	  geconcludeerd	  op	  basis	  van	  onderzoek	  bij	  
neurologie	  van	  het	  UMC	  dat	  een	  toenemend	  aantal	  aiossen	  overweegt	  de	  opleiding	  te	  beëindigen.	  
De	  oorzaken	  waren	  terug	  te	  voeren	  tot	  weinig	  autonomie,	  gebrek	  aan	  feedback	  en	  eenzaamheid.	  	  	  
Hier	  lijdt	  niet	  alleen	  de	  dokter	  in	  spe,	  hier	  loopt	  de	  patiënt	  ook	  risico.	  	  
Amerikaans	  onderzoek	  (anonieme	  enquête)	  onder	  4400	  studenten	  van	  zeven	  grote	  medische	  
faculteiten	  toonde	  aan	  dat	  studenten	  met	  burn-‐out	  vaker	  of	  meer	  vormen	  van	  onprofessioneel	  
gedrag	  vertonen	  (lichamelijk	  onderzoek	  als	  normaal	  rapporteren	  terwijl	  het	  vergeten	  was,	  geen	  
medische	  hulp	  aan	  onderbedeelden	  in	  de	  samenleving,	  500	  dollar	  als	  beloning	  aannemen	  van	  de	  
industrie	  voor	  het	  invullen	  van	  een	  vragenlijst).	  
	  
Loopbaankeuzemomenten	  
	  
Volgens	  Kuyvenhoven	  c.s.	  haken	  7	  %	  van	  de	  
huisartsen	  in	  opleiding	  af	  en	  gemiddeld	  8,5	  %	  van	  
de	  specialisten	  in	  opleiding.	  De	  spreiding	  is	  groot:	  
van	  3	  %	  bij	  vakken	  als	  MDL	  ziekten,	  neuro-‐
chirurgie	  en	  plastische	  chirurgie	  tot	  19	  %	  bij	  
medische	  microbiologie	  en	  reumatologie	  en	  	  
19	  %	  klinische	  geriatrie.	  De	  percentages	  bij	  
algemene	  heelkunde	  (9,8	  %)	  en	  interne	  
geneeskunde	  (12,1	  %)	  liggen	  daar	  tussen	  in.	  
	  
In	  opleidingsverband	  wordt	  rekening	  gehouden	  
met	  zo’n	  10	  %	  uitval.	  Dit	  is	  het	  zogeheten	  intern	  
rendement	  ofwel	  het	  deel	  van	  de	  mensen	  dat	  	  
met	  de	  opleiding	  begint	  en	  met	  goed	  gevolg	  de	  
eindstreep	  haalt.	  Het	  extern	  rendement	  betreft	  	  
het	  aandeel	  van	  de	  gediplomeerden,	  dat	  daarna	  gaat	  werken	  in	  het	  specialisme	  waarvoor	  opgeleid	  
en	  na	  1,	  5,	  10	  en	  15	  jaar	  daarin	  nog	  steeds	  actief	  is.	  Van	  de	  specialisten	  is	  na	  10	  jaar	  nog	  92	  %	  actief	  
in	  het	  specialisme	  waarvoor	  opgeleid	  en	  na	  15	  jaar	  is	  dat	  nog	  86	  %.	  Voor	  internisten	  is	  dat	  na	  15	  jaar	  
nog	  71	  %.	  	  
	  
Aan	  het	  einde	  van	  het	  “tijdvak	  beroepsarbeid”	  blijkt	  in	  Nederland	  het	  percentage	  mannen	  
respectievelijk	  vrouwen	  tussen	  de	  60	  en	  65	  jaar	  dat	  nog	  werkt	  39%	  en	  21%.	  	  

	   	   	  
	  
Figuur	  5.	  	  	  Uitstroom	  uit	  huisartsen	  geneeskunde	  
naar	  leeftijd	  per	  15-‐5-‐2007	  

	   Figuur	  6.	  	  	  Uitstroom	  uit	  huisartsengenees-‐kunde	  
naar	  verstreken	  jaren	  sinds	  erkenning	  

(Bron:	  Velden,	  L.	  van	  der,	  e.a.	  Doorstroming	  van	  vrouwen	  naar	  medische	  specialismen.	  Nivel	  	  
Opgenomen	  in:	  Feiten	  en	  cijfers	  over	  aanstaande	  artsen	  m/v.	  VNVA	  -‐	  UMC	  St	  Radboud	  
	  
Het	  NIVEL	  constateerde	  (2011)	  dat	  deze	  percentages	  onder	  huisartsen	  iets	  lager	  liggen.	  Dat	  is	  
verbeterd	  ten	  opzichte	  van	  tien	  jaar	  geleden.	  De	  verklaring	  daarvoor	  zou	  van	  organisatorische	  aard	  
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In grafiek 1.3.1 zien we dat 20 jaar na de eerste erkenning het percentage vrouwen 
dat niet meer erkend is veel sterker stijgt dan onder de mannelijke huisartsen 
 
 
Grafiek 1.3.1 Uitstroom uit huisartsgeneeskunde (bekend per 15-5-2007) 
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In grafiek 1.3.2 zien we dat vanaf 50 jarige leeftijd het percentage vrouwen dat niet 
meer erkend is sterker oploopt dan bij de mannen 
 
 
Grafiek 1.3.2 Uitstroom uit huisartsgeneeskunde naar leeftijd (per 15-5-2007) 
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zijn:	  er	  is	  meer	  praktijkondersteuning	  en	  huisartsenposten	  draaien	  de	  avond-‐	  en	  weekenddiensten.	  
In	  figuur	  5	  is	  het	  percentage	  huisartsen	  afgebeeld	  dat	  geen	  erkenning	  meer	  heeft	  naar	  leeftijd.	  
Ongeveer	  20	  jaar	  na	  de	  1ste	  erkenning	  stijgt	  het	  percentage	  vrouwen	  dat	  niet	  meer	  erkend	  is	  veel	  
sterker	  dan	  dat	  van	  mannen.	  Het	  besluit	  hiertoe	  lag	  ten	  minste	  5	  jaar	  eerder	  (figuur	  6).	  
	  
De	  leeftijd	  van	  specialisten	  ligt	  volgens	  de	  SPMS	  voor	  70	  %	  van	  de	  pensioenintredes	  op	  65	  jaar.	  
Buiten	  deze	  groep	  geldt	  dat	  7	  %	  van	  de	  specialisten	  al	  gestopt	  is	  voor	  het	  60ste	  jaar.	  Tussen	  60	  en	  65	  
jaar	  stoppen	  jaarlijks	  5-‐6	  %	  van	  de	  specialisten	  (figuur	  7.)	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figuur	  7	  
Pensioenleeftijd	  vgs	  SPMS	  
(Bron:	  Capaciteitsplan	  2010,	  
Deelrapport	  1,	  Capaciteitsorgaan)	  
	  
	  
	  

	  
Coaching	  
	  
Employability	  verwijst	  naar	  het	  initieel	  vermogen	  om	  een	  plaats	  te	  vinden	  op	  de	  arbeidsmarkt	  en	  om	  
aan	  het	  werk	  te	  blijven	  wanneer	  zich	  veranderingen	  voordoen.	  	  
Employability	  is	  niet	  een	  individuele	  verantwoordelijkheid;	  het	  is	  evenzeer	  een	  collectieve	  
verantwoordelijkheid	  om	  te	  flexibiliseren	  waar	  mogelijk.	  Te	  denken	  valt	  aan	  meer	  mogelijkheden	  van	  
arbeidstijdverkorting	  en	  arbeidsduurverlenging	  en	  meer	  keuzemogelijkheden	  wat	  betreft	  
arbeidsinhoud,	  naast	  een	  flexibel	  pensioen	  systeem.	  Het	  opleiden	  van	  een	  medisch	  specialist	  kost	  
gemiddeld	  837	  000	  euro.	  Voorkomen	  van	  persoonlijk	  leed	  gaat	  hand	  in	  hand	  met	  voorkomen	  van	  
verlies	  aan	  menselijk	  kapitaal.	  
	  
Coaching	  (onafhankelijke	  en	  professionele	  begeleiding)	  
kan	  een	  uitkomst	  zijn	  uit	  een	  impasse	  maar	  coaching	  
werkt	  ook	  preventief.	  	  In	  geval	  van	  een	  impasse	  is	  
doorgaans	  te	  lang	  gewacht	  met	  aandacht	  voor	  de	  
persoon	  die	  achter	  de	  dokter	  schuil	  gaat.	  Preventie	  is	  er	  
op	  gericht	  om	  emotionele	  uitputting	  en	  depersonalisatie	  
te	  voorkomen.	  
Binnen	  de	  medische	  wereld	  is	  opleiding	  en	  training	  ruim	  
voldoende	  gereguleerd.	  Employability	  vraagt	  periodiek	  
om	  momenten	  van	  reflexie	  en	  heroriëntatie	  op	  de	  eigen	  
belasting	  en	  belastbaarheid,	  en	  op	  loopbaanwaarden	  en	  
competenties	  (Figuur	  8).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kan	  ik	  mijn	  pensioen	  halen	  als	  superspecialist	  ?	  	  	  
Wil	  ik	  de	  laatste	  10	  jaar	  voor	  mijn	  pensioen	  meer	  als	  generalist	  werken	  ?	  Binnen	  welke	  context	  ?	  
Uiteindelijk	  gaat	  het	  –	  even	  zoals	  aan	  de	  start	  van	  de	  opleiding	  geneeskunde	  en	  aan	  de	  start	  van	  
opleiding	  tot	  medisch	  specialist	  -‐	  	  steeds	  om	  individuele	  keuzen	  en	  om	  levensloopbanen.	  Deze	  
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Figuur	  8.	  	  Periodieke	  reflexie	  
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moeten	  in	  lijn	  blijven	  met	  de	  eigen	  evoluerende	  waarde-‐oriëntatie	  en	  gebaseerd	  zijn	  op	  
zelfvertrouwen	  en	  vertrouwen	  in	  anderen.	  	  
	  
Mannen	  en	  vrouwen	  verschillen	  in	  hun	  waardehiërarchie	  –	  niet	  alleen	  zodra	  het	  ouderschap	  begint.	  
Dat	  maakt	  het	  zinvol	  dat	  (jonge)	  artsenechtparen	  hun	  afzonderlijke	  waardehiërarchie	  aan	  elkaar	  
verhelderen.	  Dat	  maakt	  ook	  dat	  de	  zorg	  gebaat	  is	  bij	  gender-‐evenwicht	  in	  plaats	  van	  een	  ‘over-‐
feminisering’	  van	  de	  zorg.	  
	  
Samenvatting	  
	  

• Tijdbestedingspatronen	  van	  artsen	  wijken	  af	  van	  die	  van	  gemiddelde	  Nederlanders:	  dat	  geldt	  
in	  het	  bijzonder	  de	  levensfase	  25	  -‐	  35	  jaar.	  

• De	  werkbelasting	  van	  artsen	  komt	  meer	  en	  meer	  in	  het	  teken	  staan	  van	  verandering.	  
• Chronische	  overschrijding	  van	  de	  belastbaarheid	  leidt	  tot	  ziekte,	  uitval	  en	  onjuist	  handelen.	  
• Loopbaankeuzemomenten	  kunnen	  reactief	  of	  proactief	  plaatsvinden.	  

Coaching	  is	  een	  goede	  manier	  om	  persoonlijk	  leed	  te	  voorkomen	  en	  om	  mensen	  te	  
behouden	  voor	  een	  passend	  beroep.	  	  

• De	  zorg	  is	  gebaat	  bij	  gender	  evenwicht.	  
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