Maatschappelijk handelen in het ochtendrapport
Wie is aan het woord?
Dr. Marcel Daniëls, opleider cardiologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Net als veel andere
opleidingsgroepen worstelde ook zijn opleidingsgroep met de competentie maatschappelijk handelen.
Daniëls staat aan het begin van een methode om tijdens de opleiding invulling te geven aan deze
competentie. De methode is nog in ontwikkeling, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.
Wat is het?
“Binnen onze vakgroep hebben we altijd een uitgebreid ochtendrapport van een uur. Een aantal
ochtendrapporten hebben nu, na het bespreken van de dienst, in het teken gestaan van de competentie
maatschappelijk handelen.”
Hoe werkt het?
“De aanpak is nog niet uitgekristalliseerd en we hebben nog geen vaste structuur. Tot nu toe zijn we
ingegaan op de actualiteit van alledag: wat staat er in de krant over medisch specialisten, wat vinden wij
daarvan en zou dat moeten leiden tot aanpassing van ons handelen? We vragen aios om de actualiteit bij
te houden en onderwerpen in te brengen.
Tijdens een ander ochtendrapport zijn we ingegaan op de kosten die wij als medici genereren voor de
maatschappij. Bijvoorbeeld kosten voor medicamenten. Weinig medisch specialisten hebben inzicht in de
kosten van de medicijnen die ze verstrekken. Naar aanleiding van dat ochtendrapport hebben aios
gekeken wat de verschillende therapieën die wij voorschrijven kosten en of er wellicht goedkopere
alternatieven zijn. Maatschappelijk handelen bij uitstek!
Zoals gezegd zijn we nog in de oriënterende fase. We hebben nog geen vaste systematiek en er is ook nog
geen sprake van een toets of gestructureerde feedback.”

Wat levert het op?
“Onze positie in de huidige maatschappij staat geregeld onder druk. Het is goed om daarover in gesprek
te gaan met collega’s. Dat maakt je bewust van je eigen handelen en de invloed daarvan op de
maatschappij.
Van aios hoor ik dat ze het boeiend én zeer leerzaam vinden om met andere facetten van het vak bezig te
zijn. En om met oudere, vaak meer ervaren vakgenoten van gedachten te wisselen over maatschappelijke
thema’s.”
Heeft u tips voor andere opleidingsgroepen?

“Gewoon de krant of Medisch Contact erbij pakken en een pittig actueel onderwerp in de groep gooien.
Dat is de meest simpele manier om ermee te beginnen.”

