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1. Inleiding 
 
Een gezonde leefstijl onder artsen is de laatste tijd een meer besproken onderwerp. ‘De patiënt heeft recht op 
een fitte arts aan zijn bed’, een stelling die men meermaals voorbij ziet komen. Verschillende artsen pleiten 
voor het afschaffen van 24-uurs diensten of een rookverbod onder artsen. Daarbij kun je jezelf afvragen: als wij 
de patiënt aanspreken op ongezond gedrag, heeft hij/zij dan geen recht op een arts met een gezonde leefstijl? 
[1,2] 

Middels de landelijke enquête willen wij inventariseren wat de mening is van onze achterban omtrent het 
afschaffen van 24-uurs diensten, een ongezonde leefstijl bij artsen, maar ook wat de draagkracht is van de 
studenten zelf.  

2. De Geneeskundestudent 
 

De Geneeskundestudent is dé landelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten. In 1996 is De 
Geneeskundestudent opgericht onder de naam ‘KNMG Studentenplatform’, als onafhankelijk overlegorgaan 
van de artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), de 
belangenbehartiger van artsen in Nederland. Sinds maart 2015 is De Geneeskundestudent een zelfstandige 
vereniging en één van de acht federatiepartners van de KNMG. Om te weten wat er onder de 
geneeskundestudenten speelt, wordt er jaarlijks onder de ruim 17.000 leden een enquête gehouden met 
daarin vragen over actuele onderwerpen binnen de geneeskundestudie. Resultaten van deze enquête vormen 
de basis voor adviezen die De Geneeskundestudent geeft aan medische faculteiten en andere 
belanghebbenden in het medisch onderwijs. Tevens worden de resultaten gepubliceerd in verschillende 
tijdschriften en gepresenteerd op congressen. 

3. Methode 
 

Het lidmaatschap van De Geneeskundestudent is gratis voor geneeskundestudenten uit alle opleidingsjaren. In 
november 2016 is een e-mail gestuurd naar alle leden met daarin een uitnodiging om een digitale enquête in te 
vullen. Elke student ontving in deze e-mail een persoonlijke link om de enquête in te vullen. Zodra de 
vragenlijst was ingevuld, kon deze link niet meer gebruikt worden.  

De vragen voor deze enquête zijn opgesteld door De Geneeskundestudent in overeenstemming met de KNMG. 
De enquête bestond in totaal uit 40 vragen, waarvan vijf vragen over het onderwerp leefstijl. Alle vragen waren 
geformuleerd als multiplechoicevragen. Bij een aantal vragen konden studenten meerdere antwoordopties 
aanvinken. Een aantal vragen bevatte een ‘anders, namelijk …’ mogelijkheid, waarna een open antwoord 
ingevuld kon worden.  

Alle gegevens zijn voor categorische variabelen gepresenteerd als absolute aantallen en percentages en voor 
continue variabelen als gemiddelden en standaarddeviaties. Verschillen in categorische variabelen zijn getest 
middels chikwadraattoetsen. Verschillen in continue variabelen zijn getest middels student’s t-toetsen.  

Alle statistische analyses werden uitgevoerd met IBM SPSS. Statistische significantie is vastgesteld bij p < 0,05. 
Er is geen extern bureau ingeschakeld om de data te analyseren.  

 
  



 

 
4. Resultaten 

 
4.1 Algemeen 

Op 23 november 2016 is de enquête geopend voor alle leden van De Geneeskundestudent, waarna deze op 10 
januari 2017 werd gesloten. Bij het sluiten van de enquête hebben 2343 studenten de enquête volledig 
ingevuld, met een netto responsepercentage van 16,1%. Van de 2343 studenten die de enquête volledig 
hadden ingevuld, waren 4 studenten langer dan zes maanden afgestudeerd. Deze studenten zijn van verdere 
deelname aan de enquête ontsloten. Respondenten die de enquête niet volledig hebben ingevuld, zijn wel 
meegenomen in de berekeningen, indien alle vragen van het desbetreffende onderwerp ingevuld waren. 

Van alle respondenten was 23,1% man en 76,9% vrouw. Het vrouwelijke respondentenpercentage is daarmee 
hoger dan het landelijke gemiddelde van vrouwelijke geneeskundestudenten (66%). De gemiddelde leeftijd van 
de vrouwelijke respondenten is met 22,05 lager dan de gemiddelde leeftijd onder de mannelijke respondenten 
(22,84). (Zie tabel 1, 2 en 3) 

Op de Rijksuniversiteit Groningen werd het hoogste responsepercentage gezien, namelijk 19,4% van alle 
respondenten. (Zie tabel 4 en figuur 1)  

Het vierde studiejaar is het beste vertegenwoordigd met 451 studenten (19,3%). Gekeken naar bachelor- en 
masterfase, ligt de respons het hoogst onder masterstudenten (53,6% vs. 40,1%). (Zie tabel 5) 

Kijkend naar de fase van de studie, gaven 1004 (42,9%) respondenten aan nog geen coschappen te lopen en 94 
(4,0%) studenten dat ze in de wachttijd zitten voor de coschappen. In totaal liepen 1056 (45,0%) respondenten 
al wel coschappen. (Zie tabel 6) 

Tabel 1 
Wat is je geslacht?   N % 

Man 540 23,1 
Vrouw 1801 76,9 
TOTAAL 2341 100 

 
Tabel 2 

Wat is je leeftijd?  N % 

<17 1 0,04 
17 – 20  692 29,56 
21 – 25  1400 59,80 
26 – 30  228 9,75 
>30 20 0,85 
TOTAAL 2341 100 

 
Tabel 3 

Wat is je leeftijd?  Gemiddelde leeftijd (jaren) SD (range) 

Man 22,84 3,00 (<17 - >30) 
Vrouw 22,05 2,70 (<17 - >30) 
TOTAAL 22,33 2,78 (<17 - >30) 

 
  



 

 
Tabel 4 

Aan welke universiteit studeer je?  N % 

Universiteit van Amsterdam  208 8,9 
Vrije Universiteit Amsterdam  204 10,3 
Rijksuniversiteit Groningen  455 19,4 
Universiteit Leiden  311 13,3 
Universiteit Maastricht  305 13,0 
Radboud Universiteit Nijmegen  282 12,0 
Erasmus Universiteit Rotterdam  248 10,6 
Universiteit Utrecht 292 12,5 
TOTAAL 2341 100 

 
Figuur 1 

 
Tabel 5 

In welk studiejaar zit je?   N % 

1 368 15,7 
2 255 10,9 
3 315 13,5 
4 451 19,3 
5 383 16,4 
6 420 17,9 
SUMMA/A-KO jaar 1 12 0,5 
SUMMA/A-KO jaar 2 12 0,5 
SUMMA/A-KO jaar 3 15 0,6 
SUMMA/A-KO jaar 4 36 1,5 
Korter dan zes maanden afgestudeerd 71 3 

TOTAAL 2338 100 
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Tabel 6 

Loop je al coschappen? * N % 

 Ik loop geen coschappen** 1004 42,9 
Nee Ik loop nog geen coschappen*** 94 4,0 
 Ik zit in de wachttijd voor mijn coschap  189 8,1 
 Subtotaal 1292 55,0 
Ja Ik loop coschappen  1056 45,0 
TOTAAL  2343 100 

* Deze vraag is enkel gesteld aan die studenten die in een studiejaar zitten waarin het mogelijk is om 
coschappen te lopen. Dit is bepaald per universiteit.  
** Deze groep bestaat uit bachelorstudenten en de overige studenten die niet deze vraag hebben gekregen 
tijdens de enquête. 
*** Deze groep bestaat uit studenten die wel al in een studiejaar zitten waarin het mogelijk is om coschappen 
te lopen, maar nog niet aan coschappen zijn begonnen. 
  



 

4.2 Leefstijl 
 
Aan alle respondenten zijn een aantal stellingen (zie tabel 7 en tabel 11) voorgelegd omtrent verschillende 
thema’s: 24-uurs diensten en leefstijl onder artsen. Ze kregen hierbij de keuze of ze het helemaal oneens, 
oneens, neutraal, eens of helemaal eens met de stelling waren. Daarnaast werd de studenten gevraagd 
hoelang zij denken aaneensluitend te kunnen werken om nog goed te kunnen functioneren en of ze later 
fulltime of parttime willen werken.  
 
4.2.1 24-uurs diensten 
 
Een overgrote meerderheid van de respondenten (67.3 %, zie tabel 7, figuur 9) is van mening dat de 24-uurs 
diensten onder medisch specialisten moeten worden afgeschaft, 20.4% van de respondenten heeft hier geen 
mening over en slechts 12.3% is het oneens met deze stelling. De overige stellingen lijken bij deze mening aan 
te sluiten. Zo vindt 96.% van de respondenten dat de patiënt recht heeft op een fitte arts aan zijn bed (figuur 
2), 93.3% dat de 24-uurs diensten moeten worden afgeschaft als deze de prestaties van artsen negatief 
beïnvloeden (figuur 3) en 82.5% dat er een regeling moet komen omtrent maximaal aaneengesloten 
werktijden, net als bij chauffeurs en piloten (figuur 4). In ruil voor het afschaffen van 24-uurs diensten, zou een 
meerderheid (55.6%, figuur 5) van de geneeskundestudenten het niet erg vinden om meerdere kortere 
diensten te moeten draaien. Toch geeft 42.4 % (figuur 6) aan dat voor hen 24-uurs diensten horen bij het 
artsenvak en het specialisme dat je kiest.  
 
Zie tabel 7 voor alle resultaten en de overige stellingen.  
 
Tabel 7 

 
 
 
 
 
 

Stelling Helemaal 
mee oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal 
mee eens 

Totaal 

 
N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N 

De patiënt heeft recht op een fitte arts aan 
zijn bed 

8(0,3) 21(0,9) 44(1,9) 985(42,1) 1281 (54,8) 2339 

Als 24-uursdiensten de prestaties van 
artsen negatief beïnvloeden, moeten 24-
uursdiensten worden afgeschaft. 

12(0,5) 39(1,7) 105(4,5) 925(39,5) 1258(53,8) 2339 

Een regeling omtrent maximaal 
aaneengesloten werktijden, zoals bij 
chauffeurs en piloten, zou ook voor artsen 
moeten worden ingesteld.  

21(0,9) 120(5,1) 267(11,4) 953(40,7) 978(41,8) 2339 

In ruil voor het afschaffen van de 24-
uursdiensten vind ik het niet erg om 
meerdere korte diensten te draaien. 

57(2,4) 376(16,1) 606(25,9) 1068(45,7) 232(9,9) 2339 

Liever draai ik geen 24-uursdienst, maar het 
hoort nu eenmaal bij het vak waarvoor je 
kiest.  

143(6,1) 596(25,5) 609(26,0) 865(37,0) 126(5,4) 2339 

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat er 
meer medische fouten worden gemaakt 
tijdens 24-uursdiensten, dus ik zie geen 
reden om deze af te schaffen.  

343(14,7) 941(40,2) 826(35,3) 203(8,7) 26(1,1) 2339 

Persoonlijk zie ik geen nadelen aan het 
draaien van een 24-uursdienst. 

663(28,3) 1138(48,7) 369(15,8) 151(6,5) 18(0,8) 2339 

De 24-uurs diensten onder medisch 
specialisten moeten worden afgeschaft.  

51(2,2) 237(10,1) 476(20,4) 1055(45,1) 520(22,2) 2339 



 

Figuur 2 

 
Figuur 3 

 
Figuur 4 
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Figuur 5 

 
Figuur 6 

 
Figuur 7 
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Figuur 8 

 
Figuur 9 

 
 
 
4.2.2 Draagkracht 
 
Het grootste gedeelte van de geneeskundestudenten (41.5%) geeft aan naar verwachting 12-16 uur 
aaneensluitend te kunnen werken om nog goed te kunnen functioneren, op de voet gevolgd door 8-12 uur met 
39.8%. Slechts 0.9% denkt meer dan 24 uur aaneengesloten te kunnen werken (zie tabel 8).  
 
Fulltime werken lijkt het meest populair onder de respondenten, met 41.3% versus 33.1%. Echter, wanneer 
men dit uit splitst naar geslacht, blijken deze getallen met name afkomstig uit het mannelijke deel van de 
respondenten: 72.2% van de mannen versus 32.0% van de vrouwen verkiest fulltime werken boven parttime 
werken (statistisch significant, p<0.05). 
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Tabel 8 

Hoeveel uur zou jij later als 
arts maximaal aansluitend 
kunnen werken om goed te 
functioneren? 

Man 
N= 539 

Vrouw 
N= 1798 

Totaal 
N = 2337 

 N(%) N(%) N(%) 
Minder dan 8 uur 14(2,6) 61(3,4) 75(3,2) 

8-12 uur 155(28,8) 775(43,1) 930(39,8) 

12-16 uur 232(43,0) 738(41,0) 970(41,5) 

16-20 uur 85(15,8) 181(10,1) 266(11,4) 

20-24 uur 35(6,5) 39(2,2) 75(3,2) 

meer dan 24 uur 18(3,4) 4(0,2) 22(0,9) 

 
Tabel 9 

Zou je later fulltime of 
parttime willen werken?  

N % 

Fulltime 965 41,3 

Parttime 775 33,1 

Weet ik nog niet 599 25,6 

Totaal 2339 100,0 

 
Tabel 10 

Zou je later fulltime of parttime willen werken?  
Uitgesplitst naar geslacht Man Vrouw  

N % van de 
mannen 

N % van de 
vrouwen 

Fulltime 389 72,2 575 32,0 

Parttime 85 15,8 689 38,3 

Weet ik nog niet 65 12,1 534 29,7  
539 100,0 1798 100,0 

 
4.2.3 Leefstijl bij artsen 
 
Onderstaande tabel toont de resultaten van de stellingen omtrent leefstijl. Het meest opvallend is het 
percentage respondenten dat het eens is met de stelling ‘wanneer een arts wordt betrapt onder invloed te zijn 
van alcohol of drugs ten tijde van patiëntcontact, moet deze verplicht worden hiervoor hulp te zoeken voordat 
hij weer als arts werkzaam mag zijn’, namelijk 85.7%. Verder is steeds de meerderheid van de respondenten 
voorstander van een gezonde leefstijl: voldoende lichaamsbeweging (68.8%), niet roken (57.5%), niet meer dan 
2 eenheden alcohol de avond voorafgaand aan patiëntcontact (57.6%) en geen drugsgebruik (54.9%) (zie tabel 
11, figuur 10-13) 
 
De meerderheid van geneeskundestudenten staat echter niet achter de stelling ‘een arts zou regelmatig een 
psycholoog/psychiater moeten bezoeken ter beoordeling van zijn mentale gezondheid’, slechts 26.5% is het 
hiermee eens, 45.4% oneens en 28.0% heeft hier geen duidelijke mening over (zie figuur 15). 
 
 
 
 



 

Tabel 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10 
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Stelling Helemaal 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal Mee eens Helemaal 
mee 
eens 

Totaal 

 
N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) n 

Een arts moet voldoende aan 
lichaamsbeweging doen (min 30 
minuten/dag matig intensief) 

59(2,5) 198(8,5) 471(20,1) 1182(50,5) 429(18,3) 2339 

Een arts mag niet roken 110(4,7) 360(15,4) 525(22,4) 706(30,2) 638(27,3) 2339 

Een arts zou niet meer dan twee eenheden 
alcohol mogen drinken de avond voordat 
hij/zij contact heeft met patiënten 

92(3,9) 431(18,4) 470(20,1) 869(37,2) 477(20,4) 2339 

Een arts mag geen drugs gebruiken 130(5,6) 449(19,2) 474(20,3) 670(28,6) 616(26,3) 2339 

Wanneer een arts wordt betrapt onder 
invloed te zijn van alcohol of drugs ten tijde 
van patiëntcontact, moet deze verplicht 
worden hiervoor hulp te zoeken voordat hij 
weer als arts werkzaam mag zijn.  

17(0,7) 110(4,7) 209(8,9) 1005(43,0) 998(42,7) 2339 

Een arts zou regelmatig een 
psycholoog/psychiater moeten bezoeken ter 
beoordeling van zijn mentale gezondheid. 

221(9,4) 843(36,0) 656(28,0) 540(23,1) 79(3,4) 2339 



 

Figuur 11 

 
Figuur 12 

 
Figuur 13 
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Figuur 14 

 
Figuur 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7% 4,7% 8,9%

43,0%

42,7%

Wanneer een arts wordt betrapt onder invloed te zijn 
van alcohol of drugs ten tijde van patiëntcontact, moet 
deze verplicht worden hiervoor hulp te zoeken voordat 

hij weer als arts werkzaam mag zijn. 

Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens

9,4%

36,0%

28,0%

23,1%

3,4%

Een arts zou regelmatig een 
psycholoog/psychiater moeten bezoeken ter 

beoordeling van zijn mentale gezondheid.

Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens



 

 
5. Conclusie  
 
Het overgrote deel van de geneeskundestudenten is van mening dat 24-uurs diensten moeten worden 
afgeschaft, namelijk 67.3%.  

Geneeskundestudenten denken 12-16 uur aaneengesloten te kunnen werken om nog goed te kunnen 
functioneren (41.5%). Slechts 0.9% denkt nog goed te kunnen functioneren na meer dan 24 uur te hebben 
gewerkt.  

Een meerderheid van de geneeskundestudenten wil later fulltime werken, namelijk 41.3% versus 33.1%. Hierbij 
ziet men een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen, namelijk 72.2% van de mannen versus 32.0% van 
de vrouwen verkiest fulltime werken boven parttime werken.  
 
Een meerderheid van de geneeskundestudenten is van mening dat een arts moet worden beperkt in de 
mogelijkheid tot het vertonen van ongezond gedrag, zowel ten tijde van patiëntcontact als buiten werktijd. 
Hiermee laat de enquête zien dat het merendeel van de respondenten zich bewust is van de voorbeeldfunctie 
die je als arts draagt.  

 

6. Aanbevelingen 
 
De Geneeskundestudent roept alle geneeskundestudenten op om hun mening te laten horen in de discussie 
rondom het afschaffen van 24-uurs diensten en een (on)gezonde leefstijl bij artsen.  
 
Daarnaast willen we geneeskundestudenten stimuleren om wat betreft leefstijl het goede voorbeeld te geven 
ten opzichte van medestudenten en patiënt. 
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8.Contactgegevens 
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E-mail: info@degeneeskundestudent.nl 
Telefoon: 030 - 282 38 27  
www: www.degeneeskundestudent.nl 



 

 
 
9.Bijlagen  
 
Enquêtevragen Leefstijl – Landelijke enquête De Geneeskundestudent 

 

Het afschaffen van de 24-uurs diensten onder medisch specialisten is een lopende discussie. 
Verschillende zaken pleiten voor en tegen dit standpunt.  

Vraag 1: Geef van onderstaande stellingen aan in welke mate je het hier mee (on)eens bent.  

 Helemaal 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal Mee 
eens 

Helemaal 
mee 
eens 

De patiënt heeft recht op een fitte arts aan 
zijn bed 

     

Als 24-uurs diensten de prestaties van 
artsen doen beïnvloeden, moeten de 24-
uurs diensten worden afgeschaft. 

     

Een regeling omtrent maximaal 
aaneengesloten werktijden, zoals bij 
chauffeurs en piloten, zou ook voor artsen 
moeten worden ingesteld. 

     

In ruil voor het afschaffen van de 24-uurs 
diensten vind ik het niet erg om meerdere 
korte diensten te draaien. 

     

Liever draai ik geen 24-uurs dienst, maar 
het hoort nu eenmaal bij het vak waarvoor 
je kiest. 

     

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat er 
meer medische fouten worden gemaakt 
tijdens 24-uurs diensten, dus ik zie geen 
reden om deze af te schaffen.  

     

Ik zie geen nadelen aan het draaien van 
een 24-uurs dienst. 

     

 

 

 



 

 

Vraag 2: De 24-uurs diensten onder medisch specialisten moeten worden afgeschaft. 

Helemaal mee eens 

Mee eens 

Neutraal 

Mee oneens 

Helemaal mee oneens 

Vraag 3: Hoeveel uur zou jij later als arts maximaal aansluitend kunnen werken om goed te 
functioneren?  

 < 8 uur 
 8 – 12 uur 
 12 – 16 uur 
 16 – 20 uur 
 20 – 24 uur 
 > 24 uur 

Vraag 4: Wil je later fulltime of parttime werken? 

 Fulltime 
 Parttime 
 Weet ik nog niet 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vraag 5: Een gezonde leefstijl is een hot topic in onze samenleving. Wij zijn benieuwd naar jullie 
mening over de volgende stellingen omtrent leefstijl bij artsen:  

 Helemaal 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

Een arts moet voldoende aan 
lichaamsbeweging doen (minimaal 30 
min./dag matig intensief) 

     

Een arts mag niet roken.       

Een arts zou niet meer dan twee eenheden 
alcohol mogen drinken de avond voordat 
hij/zij contact heeft met patiënten.  

     

Een arts mag geen drugs gebruiken.      

Wanneer een arts wordt betrapt onder 
invloed te zijn van alcohol of drugs ten tijde 
van patiëntcontact, moet deze verplicht 
worden hiervoor hulp te zoeken voordat hij 
weer als arts werkzaam mag zijn. 

     

Een arts zou regelmatig een 
psycholoog/psychiater moeten bezoeken 
ter beoordeling van zijn mentale 
gezondheid. 

     

  

 

 


