
Jaarverslag 2019 Stichting Diavasc  
Dr AJJ Woittiez, internist ( niet praktiserend), opleidingsadviseur 
 
De werkzaamheden hebben zich vooral op het gebied van training, coaching en educatie 
afgespeeld; alsmede nog wetenschappelijk onderzoek met de Universiteit Maastricht. 
 

a. Trainingen in opdracht van Wenkebachinstituut, Rijksuniversiteit Groningen , en Isala 
Academie te Zwolle: in 2019 zijn er 6 cursussen teach the teacher gegeven in de 
opleidingsregio NO. Deze tweedaagse cursussen zijn verplicht voor allen die 
werkzaam zijn in opleidingsziekenhuizen. De basiscursus en de vervolgcursus over 
opleiden in de klinische praktijk zijn de meest gegeven modules. Verder werden er 34  
modules (ongeveer van 3 uur) gegeven in het teach-on -the-run program. Deze 
modules zijn deels ontleend aan de teach the teacher programma’s , maar er zijn ook 
enkele zelfstandige modules. Zeer populair is de module feedback geven aan 
collega’s. In vrijwel alle opleidingsziekenhuizen van de regio NO zijn de modules 
gegeven. Tenslotte is Dr Woittiez gevraagd om toekomstige docenten voor de teach 
the teacher programma’s op te leiden en te coachen. Dr Saskia Stomps, uroloog in 
ZGT is de eerste die onder zijn leiding is opgeleid tot docent. 

b.  Diabetic Foot International: is een vereniging, gevestigd in Brussel, die tot doel heeft 
de educatie van en door zorgers van patienten met diabetische voet problemen te 
stimuleren. De implementatie van de richtlijnen zijn de basis van de kennis; echter de 
toepassing daarvan , met name in de laag-inkomen-landen is een geheel ander 
verhaal. Dat is duidelijk geworden door het bezoek aan het ziekenhuis in Moshi 
(Tanzania) tesamen met Dr van Baal en Dr Said. Implementatie van bijvoorbeeld 
intensive care opleidingen ten behoeve van een hart-vaatcentrum blijkt op grote 
beperkingen te stranden. 
Dr Woittiez is voorzitter van de Educatiegroep van D Foot Int , en uit hoofde van die 
functie mede verantwoordelijk voor begeleiding van een aantal werkgroepen van D 
Foot Int, zoals ABBA, Flirt Bird en POINT. Hij is lid van de faculty van het Train the 
Foot trainers , en verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van deze meerdaagse 
trainingen (recent gehouden in Marakech en Abu Dhabi). Tevens is hij adviseur van 
het Internationale Rode Kruis (Geneve)  en heeft dit geresulteerd in het opzetten van 
een cursus Zorg voor de diabetische voet in rampgebieden. Deze cursus is 
gedeeltelijk digitaal (via emodules) en gedeeltelijk fysiek ( in Cambodja). 

c.  Intervisie voor de AIOS (artsen in opleiding tot specialist) in ZGT: deze vorm van 
coaching is sedert twee jaar verplicht voor alle AIOS, werkzaam binnen ZGT. Tesamen 
met de oud-psychiater dr R Sorel verzorgt Dr Woittiez de intervisie voor twee 
groepen van ruim 12 AIOS . Eenmaal per twee maanden vindt een bijeenkomst plaats 
van ongeveer twee uren, waarbij persoonlijke problemen (via de STAR methode) 
besproken worden. Deze vorm van (preventieve) coaching wordt door de AIOS zeer 
gewaardeerd. 

d. De samenwerking met de Universiteit Maastricht (prof  dr P de Leeuw, internist) 
loopt nog steeds door. Vooral op het gebied van minder ernstige nierarteriestenosen, 
en de samenhang met hypertensie en nierfalen , is onderwerp van studies. Drs M de 
Vogel (AIOS Interne Geneeskunde te Rotterdam ) wil een proefschrift hierover 
voorbereiden. De enorme database van nierarterie-afwijkingen (meer dan 1100) is in 
opzet voldoende voor een proefschrift, wellicht voor een AIOS heelkunde. 
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