
 
Leefstijlinterventies in het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis

De artsen (in opleiding) en de 
verpleegkundig specialisten van 
de afdeling Maag-darm-leverziekten 
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
volgden samen de online cursus 
Leefstijlinterventies. We spraken 
erover met René van Aerts (aios) 
LU�)VI�:JOLɈLY��THHN�KHYT�SL]LY-
arts en opleider). 

De keuze om de cursus Leefstijlinter-
venties te volgen was snel gemaakt: 
iedereen krijgt daar immers in de kliniek 
mee te maken. De vakgroep heeft er 

ook voor gekozen om de cursus met 
zijn allen te doorlopen, de verpleegkudig 
specialisten incluis. Dit vanuit de 
gedachte dat zij waarschijnlijk meer tijd 
hebben voor een leefstijlgesprek met 
de patiënten en ze vanuit hun eigen, 
andere, invalshoek de opgedane kennis 
kunnen doorgeven aan de aiossen.
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Ervaringen 
De deelname van de hele vakgroep, die 
verschillende generaties vertegenwoordigt, 
was niet alleen inspirerend, maar 
werkte ook verbindend en verhelderend: 
leefstijl is van alle tijden en een 
belangrijke component, en soms zelfs 
onderhoudende factor, bij veel ziekte-
beelden. Het was een eyeopener om te 
ontdekken dat ook ervaren specialisten 
nog worstelen met dit onderwerp. Het 
maakt niet uit of je bijna met pensioen 
gaat of beginnend aios bent, het is een 
onderwerp waarover je kunt blijven leren. 

De deelnemers waren positief over de 
cursus: leerzaam en praktisch in een 
prettig format, waarbij de tijds-
investering van twee uur gedurende 
vier weken goed te doen en de moeite 
waard is. De hoeveelheid verdiepende 
informatie die aangeboden wordt, 
vormt een mooi naslagwerk voor als 
je iets meer tijd te hebt dan de twee 
uur die er voor staat. 

De cursus zelf boort een breed palet 
aan onderwerpen aan en ziet er strak 
uit, waarbij vooral het gebruik van 
video’s het onderwerp begrijpelijker 
maakt. Met name de video over motiverende 
gespreksvoering wordt aangehaald, 
omdat deze inzicht geeft in hoe je 
het gesprek in de spreekkamer kunt 
aangaan. De handvatten die aangereikt 
worden, zijn waardevol, met daarbij de 
constatering dat er daar eigenlijk nooit 
genoeg van zijn.

De vakgroep heeft tenslotte een 
afsluitende avond georganiseerd 
waarin onderling ervaringen en 
leermomenten uitgewisseld zijn 
om de cursus af te ronden. 

 “De tijd die je moet 

investeren en dat 

wat het oplevert, 

zijn absoluut de 

moeite waard.”

                     René van Aerts



Organisatie
Het volgen van de cursus is toch wel 
een inspanning voor de groep, waarbij 
het motiveren van die groep een tijds-
investering vraagt. Het is in dat geval dan 
handig als je een kapstok hebt, liefst iets 
uit de dagelijkse praktijk, waardoor 
duidelijk is waarom de keuze voor de cur-
sus een logische is. De accreditatie van 
de cursus geeft hierbij overigens 
ook nog een nuttig zetje. 

Wat levert de cursus op?
De cursisten zijn zich (nog) meer bewust 
van het belang van leefstijlinterventies 
en de plaats die deze verdienen in de 
spreekkamer. Ze gaan hierover vaker 
het gesprek aan en verwijzen meer 
door naar de leefstijlpoli. 
De hamvraag na het afsluiten van de 
cursus blijft wel “hoe nu verder?”. 
De waan van de dag slokt iedereen op, 
maar er is geen enkele twijfel dat het 
de moeite waard is om af en toe eens 
wat vaker, en langer, bij het onderwerp 
stil te staan.

 

Ook een cursus volgen?
Hier vind je meer informatie 
en kun je je inschrijven:  

   www.e-infuse.com a

Tip
Het meest ideale scenario 
om optimaal rendement uit de 
cursus te halen, schuilt in het  
totaalpakket dat je moet  
aanbieden. Allereerst geeft, bij 
voorkeur, een inhoudsdeskundige 
een introductie op het onderwerp. 
Vervolgens doorloop je samen als 
groep de cursus gedurende de  
vier weken die er voor staan. En tot 
slot is er een afsluitende bijeen-
komst, als het kan ook met een 
inhoudsdeskundige, waar ruimte 
is voor onderlinge discussies en 
het uitwisselen van ervaringen.

https://e-infuse.com/inschrijven/
https://e-infuse.com

