
“Met trillende handen”: Percepties van het coschap 
heelkunde door coassistenten
Auteur(s): B. Pekbay
Co-auteur(s): S. M. Lagarde, J.M. Hendriks, F. de Vries, J. de Jonge

Categorie: Kwaliteit, veiligheid, richtlijnen en protocollen

Introductie

Door de jaren heen zijn veel veranderingen opgetreden binnen de cultuur en samenstelling van de afdeling 
heelkunde, waarbij er meer aandacht is voor een veilig leerklimaat. Desondanks lijken coassistenten op te zien 
tegen het coschap heelkunde. Wij vroegen ons af hoe dat komt. Inzicht hierin zal handvatten bieden om de 
oorzaken doelgericht aan te pakken.

Methode

Tussen november 2021 en februari 2022 hebben wij onder n=145 coassistenten 6 weken voor het coschap 
heelkunde een anonieme enquête uitgevoerd over hun verwachtingen ten aanzien van het leerklimlaat, de 
cultuur en bejegening binnen de afdeling heelkunde.

Resultaten

De response rate was 100%. 21% van de coassistenten overweegt een carrière in de heelkunde. Opvallend was 
dat slechts de helft van de coassistenten een veilig leerklimaat verwacht (53%). 52% van de coassistenten heeft 
positieve verwachtingen van de cultuur binnen de afdeling. Minder dan de helft van de coassistenten verwacht 
een positieve interactie met supervisoren (48%). Tevens bestaan er zorgen over de werkbelasting tijdens het 
coschap (55%).

51% van de coassistenten verwacht negatief bejegend te worden tijdens het coschap. Hierbij ligt de nadruk op 
hiërarchie (33%) en taalgebruik (27%) (Fig. 1). Verwachtingen worden vooral gevormd door verhalen die 
medische studenten onderling uitwisselen (81%) en eerdere ervaringen met de afdeling heelkunde (42%).



Figuur 1. Deelaspecten verwachte negatieve bejegening tijdens het coschap heelkunde

Conclusie

Anno 2022 heersen onder coassistenten nog steeds stereotypen van chirurgen en de afdeling heelkunde. De helft 
van de coassistenten betreedt het coschap met negatieve verwachtingen. Vooroordelen kunnen de 
coschapervaring negatief beïnvloeden. Met een volgende enquête na het coschap heelkunde zal blijken of de 
verwachtingen de ervaringen weerspiegelen. 
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