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Deze negende editie van het Research Bulletin van de HOT/BSA staat in het teken 
Studentengezondheidstest, Hacking Healthcare, SEFA Skillsweek, Week van de Eenzaamheid en van het 
congres van de Wonca  dat Peter Vonk heeft bezocht, in Istanbul, Turkije, van 22-25 oktober 2015.  
Het bulletin staat, met links naar internet sites, ook op www.studentenartsen.nl onder praktijkinformatie 
 

Publicatie Studentengezondheidstest 
De Studentengezondheidstest heeft dit jaar weer een paar 
duizend studenten geholpen  hun gezondheid in kaart te 
brengen en  door te verwijzen naar relevante hulpverleners 
indien nodig. Na het einde van 2015, zal het rapport 
worden opgemaakt. Er is dit jaar ook een publicatie 
uitgekomen over de wetenschappelijke verantwoording van 
de Studentengezondheidstest. Dit artikel kan je lezen op : 
https://www.huisartsenamsterdam.nl/wp-
content/uploads/2015/07/21642850.2015.pdf 
 

 
 
 
Hacking Healthcare 
We deden mee aan het innovatieve project Hacking 
healthcare, een samenwerking tussen de UvA en de 
Rietveld Academie. De bedoeling was studenten in een 
multidisciplinair team van studenten (geneeskunde, 
psychologie, sociale wetenschappen, kunstacademie) 
hedendaagse uitdagingen op het gebied van de gezondheid 
te laten uitwerken. 
 
Voorbeelden van vraagstukken die  werden opgepakt 
waren onder andere: het voorkomen van overgewicht, 
innovatieve oplossingen voor dementie patiënten en 
oplossingen vinden voor concentratieproblemen onder 
studenten (Bureau Studentenartsen). Over het project en 
zijn uitkomsten is gerapporteerd in een boekje.  
 
Het boek is te bekijken op: 
http://issuu.com/alzheimer-
architecture/docs/inside_series__8__hacking_healthcar 
 
Presentaties zijn te bekijken op: 
https://dezwijger.nl/programma/hacking-healthcare 
 
 
 
 

SEFA Skillsweek 
Claudia van der Heijde van Bureau Studentenartsen 
verzorgde de workshop ‘Beter omgaan met je Gezondheid’, 
voor bedrijfskunde en economie studenten op 2 oktober 
2105. De Skillsweek wordt georganiseerd door de SEFA 
(faculteitsvereniging economie en bedrijfskunde aan de 
Universiteit van Amsterdam), met als doel studenten zich 
beter te laten voorbereiden op hun toekomstige loopbaan. 
Een van de belangrijke voorwaarden voor een vruchtbare 
loopbaan is een goede gezondheid. 
 
Wat opvalt is dat de studenten die zich hebben opgegeven 
voor de workshop ‘Beter omgaan met je Gezondheid’ als 
het aankomt op de gezondheid aangeven voornamelijk te 
worstelen met vermoeidheid. Studenten hebben niet altijd 
door wat de oorzaken zijn. Verder geven ze aan te 
worstelen met het inpassen van de studie in hun drukke 
leven. Dan gaat het bijvoorbeeld om college tijden, 
indeling/ vormgeving van de studie.  
 
Studenten met vage klachten werden gewezen op het 
uitzoeken van de oorzaken: 
www.studentengezondheidstest.nl en www.ik-student.nl 
zijn bij uitstek geschikte websites die studenten kunnen 
gebruiken om te onderzoeken wat bij hen speelt. Via de 
Studentengezondheidstest ontvangen zij persoonlijke 
feedback en indien nodig worden ze doorverwezen naar 
voor hen specifieke en relevante diensten. 
Studenten die kampen met moeheid of andere 
gezondheidsklachten kunnen ook altijd terecht bij de 
studentenartsen natuurlijk: www.studentenartsen.nl 
Moeheid is ook een signaal van het lichaam dat er gerust 
moet worden, dus prioriteiten stellen in een 
studentenleven, is een absolute must. 
 
 
Week van de eenzaamheid 
Peter was laatst te gast bij Radio FM Amsterdam, op 25 
september. In de Week tegen de Eenzaamheid werd in 
Ritme van de Stad met huisarts Peter Vonk van Bureau 
Studentenartsen gesproken over eenzaamheid bij 
studenten. Op de site www.studentengezondheidstest.nl 
geeft 17% van de studenten aan zich vaak eenzaam te 
voelen. 
 
Het programma is terug te beluisteren via de volgende link: 
http://www.amsterdamfm.nl/student-filosofie-het-vaakst-
eenzaam-communicatie-en-geneeskunde-het-minst/ 
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WONCA conferentie 
Peter heeft het Europese congres voor huisartsen, de 
WONCA, bezocht. Voor het eerst hebben we een eigen 
inbreng gehad: onze poster: Delayed Childbearing for 
students: a hidden issue. De poster zal tevens op onze 
website worden geplaatst: 
https://www.huisartsenamsterdam.nl/wp-
content/uploads/2015/11/Poster-Delayed-childbearing-for-
students-a-hidden-issue.pdf 
 
De meeste studenten stellen hun kinderwens uit tot de 
studie is afgerond en tevens totdat men e.e.a. financieel op 
de rit heeft. Te weinig wordt echter stilgestaan bij de 
mogelijk negatieve gevolgen van uitgestelde kinderwens, 
zoals mogelijke verminderde vruchtbaarheid en verhoogde 
kans op geboorteafwijkingen. Indicatoren die uit dit 
onderzoek naar voren komen dat studenten worstelen met 
een uitgestelde kinderwens zijn, samenwonen, weigeren 
abortus, het zich zorgen maken over vruchtbaarheid en 
ontevredenheid over de anticonceptie. Daarnaast bleek dat, 
wat je niet zou verwachten, naast oudere studenten ook 
jongere studenten kunnen worstelen met een uitgestelde 
kinderwens. Deze bevindingen hebben wel enige 
zeggingskracht omdat er veel overeenkomsten zijn met 
eerdere resultaten (Meijman, Nemere, Van der Waal, & 
Ketting, 1983) 
 
Helaas was de presentatie van de posters niet uitnodigend 
om langs te lopen. Behalve regenachtig Istanbul zijn allerlei 
lezingen en workshops bezocht. Behalve primaire, 
secundaire en tertiaire preventie bestaat er nu ook 
quaternaire preventie. P4 heeft betrekking op personen die 
zich niet goed voelen, maar ook niet ziek zijn. Het P4-
concept heeft tot doel overbodige onderzoeken, vals-
positieve onderzoeken en onnodige angst bij de patiënt te 
vermijden. Het sluit naadloos aan bij het concept van 
patiëntveiligheid omdat het vermijden van overbodige 
onderzoeken automatisch leidt tot het verminderen van 
onnodige complicaties van die onderzoeken. Het sluit ook 
aan bij de discussie om als dokter niet te veel te willen 
doen, en het aloude adagium “In de geneeskunde verlangt 
doen sterkere argumenten dan laten.” 
 
Studente stagiaires 2016 
Voor de volgende 5 onderwerpen hebben we 
projectomschrijvingen geformuleerd voor het werven en 
selecteren van kandidaten voor wetenschappelijke stages in 
2016: De belangstelling blijkt groot. 
 
1) Anticonceptie en keuzehulp bij studenten: De keuzehulp 
waarvoor door Joyce Molenaar uitgebreid vooronderzoek is 
verricht https://www.huisartsenamsterdam.nl/wp-
content/uploads/2014/06/Studentens-Anticonceptie-en-
Keuzehulp.pdf  zal worden ontwikkeld en getest. 
 
2) Dyspareunie, pijn bij het vrijen: Inzichten krijgen in de 
barrières met betrekking tot het zoeken van professionele 
hulp bij pijn bij het vrijen: dyspareunie. Tevens worden er 
inzichten verkregen in de factoren die deze barrières 
zouden kunnen wegnemen. 
 

 
 
 
3) Behandeling van recidiverende urineweginfecties geheel 
via het internet, een evaluatie: Evaluatie van het 
stroomdiagram https://www.huisartsenamsterdam.nl/wp-
content/uploads/2013/03/Stroomdiagram-
urineweginfectie.pdf . 
 
4) Mantelzorg is topsport??! In welke opzichten zijn 
studenten die mantelzorg verlenen vergelijkbaar met 
topsporters en moeten ze hier een vergelijkbare regeling 
voor hebben? 
 
5) Zoeken naar gezondheidsinformatie op internet: Op 
welke mogelijkheden en beperkingen stuiten bij de praktijk 
ingeschreven patiënten bij het zoeken en vinden van 
betrouwbare gezondheids- en zorginformatie over het voor 
hen actuele onderwerp? 
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