
Notulen Ko-Raad ALV d.d. 25-07-2022
Locatie: online Aanvang: 19.30 Ko-Raad, OMT-2; 20:00 CVT
Aanwezig: Emma Saedt (Voorzitter & 17), Vera Tieleman (Algemeen & 9), Simone Hendriks
(Penningmeester & 16), Anouk (OMT-2 & 29), Bart (OMT-2), Jetske (OMT-2)
Cogroepen: Sandra Wezeman (11), Erwin (11), Annemieke Jalink (12), Rosa Poppen (14), Simone
Hendriks (16), Kim van den Put (18), Jessie Hazelhorst (20), Julia Boekkooi (20), Esther Konings (21),
Isabel Terwindt (22), Lieke Raaijmakers (23),  Sydney van Tienoven (25), Diete Eggink (26), Lotte
Heijmer (31), Renee Visserman (32), Iris van de Zande (33), Dick Bergman (33), Emma Peeters (34),
Bram van Hulst (34), Lieke Zoomers (35), Sam&Maaike (35), Jytte van den Broek (37)

19.00u: voor-ALV (Ko-Raad & OMT-2)
a. OMT-2
Marjolein van der Pol komt volgende keer bij de ALV een kijkje te nemen. Daarnaast komt ze
om te inventariseren hoe het qua vitaliteit en welzijn gaat met studenten.

○ Klachtenbestand

· Episode 1: Geen bijzonderheden
· Episode 2: Geen bijzonderheden
· Episode 3: Klacht over Rijnstate wordt opgepakt. Gaat over 2

verschillende zaken (introductie en teveel aan coassistenten).
Inventariseren hoe het nu gaat tijdens ALV. Volgende ALV
herevalueren. Marthe heeft alles opgelost

· Episode 4: Geen bijzonderheden
· Episode 5: Actief navragen naar de planning in het Radboud bij

gynaecologie. Tilburg gynaecologie wordt morgen gemaild over
missende introductie.

· Episode 6: Geen bijzonderheden
· Episode 7: Geen bijzonderheden
· Episode 8: Aantal KPB’s wisselend klachten over. Verandering in

Scorion gaat nu niet gebeuren omdat Scorion zegt dat dit niet
mogelijk is, Marjolein van der Pol gaat hier nog achteraan.

· Episode 9: Geen bijzonderheden.
· Episode 10: Geen bijzonderheden.



Overig: Op dit moment wordt gewerkt aan een pilot waarin gekeken
wordt of een draaiboek gemaakt kan worden over een gelijke
introductie per ziekenhuis.

20:00u: ALV
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag vorige vergadering
3. Mededelingen
● Ko-Raad:

○ Planning ALV’s
■ 29 augustus                 fysiek (Marjolein van de Pol sluit aan)
■ 26 september online
■ 24 oktober online

○ Vanaf september/oktober zoekt de Ko-Raad 3 nieuwe bestuursleden!

○ Barbecue op woensdag 28 september. Dan blijkt wel VGT te zijn met de

tweede groep tot 15:30u. Streven om barbecue dan wel door te laten gaan in

sql.
● OMT-2: Geen updates
● Assessor: Niet aanwezig
● Career Service: Geen updates
● IMS: Geen updates

4. CoStaCie Geen updates

5. Cursus Geen op de planning

6.    Status Co Geen updates

7.    Klachten

CAIM (37)

● Geen nieuwe klachten.

CKO1v (36)
● CKO1v: afgemeld

Interne Geneeskunde (35+34)
● 1e maand (35): Vraag of het mogelijk is om thuis te werken voor coassistenten zodat

het mogelijk is om aan opdrachten te werken vanuit thuis of bijvoorbeeld
voorbereidingen van de poli vanuit thuis.



● 2e maand (34): Geen bijzonderheden.

CKO1n, CKO2v (33)
● CKO1n: Meerdere boven verwachte niveau’s zijn teruggedraaid. Hebben wel contact

hierover met affilitatie en episode coördinator.
● CKO2v:
● Overig: Geen vervelende ervaringen.

Neurologie (32)
● CNEU: Geen nieuwe klachten.

Psychiatrie (31)
● CPSY: Mogen in de eerste twee weken niet 3b scoren in het ETZ, dit hadden ze

gehoord via het Radboud. Sommige mensen vinden het moeilijk om bij psychiatrie
KPB’s te halen. Bij Maria Mackenzie moeilijk om supervisie en feedback te krijgen.

CKO2n – (30)
● CKO2n:

CKO3v – (29)
● CKO3v: Geen bijzonderheden

Heelkunde (28+27)

1e maand (28)
● HEEL: Niet aanwezig

2e maand (27)
● HEEL: In Tilburg veel coassistenten (14 in totaal, samen met Tilburgse

coassistenten). Kunnen nu maar één dag in de week naar OK. Coassistenten in het
RIjnstate hebben het nu prima naar hun zin ondanks de slechte verhalen, hebben
een introductie gehad door vorige coassistenten.

CKO3n, CKO4v (26)
● CKO3n:



● CKO4v: Tijdens warme dagen in hele warme lokalen gezeten terwijl het halve
gebouw leeg stond. Konden uiteindelijk wel in andere lokalen terecht, maar zou fijn
zijn als hier van tevoren nagedacht over kan worden door roosteraars.

Kindergeneeskunde (25)
● CKIN: Geen compensatie voor weekenddiensten in het JBZ. OMT-2 geeft als tip aan

dat die coassistent een overzicht kan maken over het aantal gewerkte uren en dit
kan aantonen bij de evaluatie van CKO4n. Daarnaast wordt dit punt meegenomen in
de volgende vergadering door de coördinatoren van het episode 4.

● Nu geen negatieve ervaringen in Slingeland. Geen klachten over artsen of een
negatieve leeromgeving.

CKO4n, CKO5v (24)
● CKO4n:
● CKO5v:

Gynaecologie (23)
● CKO5v:
● CGYN: Geen eigen patiënt op de poli bij gynaecologie in het Radboud, daarnaast

soms vechten voor een plek op de poli met ANIOS en leerling verloskundigen.
Daarnaast wordt herhaaldelijk gezegd vanuit het Radboud dat het niet mogelijk is om
een rooster te maken voor coassistenten (oa door COVID). Hier lijkt geen ruimte voor
te zijn. Op dit moment 4 coassistenten in plaats van 6 coassistenten, hebben geen
last van te weinig patiënten.

SEH (22)
● CKO5v:
● CSEH: Tijdens voorblok SEH onduidelijk over onderwijsmoment van ethiek. In het

rooster stond een lokaal waar uiteindelijk geen docent aanwezig was.
● CKO5n:

CKO5n, CKO6v (21)
● CKO5n:
● CKO6v: Jammer dat er geen cohuis is in Roermond terwijl dit wel een lange reistijd

heeft (puntje voor volgende ALV).

KNO/Derma (20)
● CKNO:



● CDER: In het CWZ veel patiënten en hard doorwerken, staat scheef met
dermatologie in het Radboud. Vraag of er niet meer coassistenten naar het CWZ
kunnen. Dit wordt meegenomen door OMT-2 m.b.t. eerdere enquête.

CKO7v (19)
● CKO7v: Niet aanwezig

Ouderen (18)
● CKO7v:
● COuderen: Wisselend beleid rondom vrije dag tijdens de Vierdaagse op vrijdag.

OMT-2 geeft aan dat onderwijsvrij niet betekent dat dit een vrije dag op coschap is.
Gaan tijdens volgende OMT-2 vergadering meenemen over hoe dit beter
gecommuniceerd kan worden.

● CKO7n:

Vakantie (17)

● Niet aanwezig

Huisarts (16+15)

1e maand (16)

● Cogroep 16: Weer een plek weggevallen op het laatste moment. Coassistent mocht in
overleg met Hugo Stappers zelf een plek uitzoeken. Uiteindelijk 4 dagen moeten
missen van het coschap en gestart op een plek waar ook een andere coassistent al zat.

2e maand (15)

●

Verdiepingscoschap (14)

● Cogroep 14: Over het algemeen heel weinig plekken (geen bedrijfsgeneeskunde,
geen verzekering, geen GGD). Bij AVG valt het inhoudelijk tegen, hele rustige dagen
en op medisch vlak weinig uitdaging.

CKO7n, CKO8v (13)



● CKO7n:
● CKO8v:
● Overig:

Senior/keuze (12 en verder)

● Cogroep 11: Geen bijzonderheden.
● Cogroep 12: Soms groot verschil tussen ziekenhuizen als senior coassistent wat

betreft verwachtingen en verantwoordelijkheden. Annemieke Jalink gaat deze
informatie verzamelen en stuur hierover een mail.

1. Volgende vergadering
Maandag 29-08-2022. Locatie: online

2. Rondvraag en sluiting

3. Na-ALV

Klachtenbestand
● Episode 1:
● Episode 2:
● Episode 3:
● Episode 4:
● Episode 5: gyn Radboud: een eigen patiënt op de poli bij gynaecologie in het

Radboud, daarnaast soms vechten voor een plek op de poli met ANIOS en leerling
verloskundigen. Daarnaast wordt herhaaldelijk gezegd vanuit het Radboud dat het
niet mogelijk is om een rooster te maken voor coassistenten (oa door COVID). Hier
lijkt geen ruimte voor te zijn. Op dit moment 4 coassistenten in plaats van 6
coassistenten, hebben geen last van te weinig patiënten.

● Episode 6:
● Episode 7:
● Episode 8:
● Episode 9:
● Algemeen:


