
In totaal is Jacco Veldhuyzen
zo’n drie en een halve dag per
week met zijn bijbaantje en de
politiek bezig. Blijft er dus
nog anderhalve dag voor zijn
studie over. Hij glimlacht: “Ik
ben voornamelijk in de avon-
duren met de politiek bezig,
dus ik heb nog voldoende tijd
voor mijn studie over, hoor! Ik
hou me graag met verschil-
lende zaken bezig en laat ik
het zo zeggen; ik heb het ‘lek-
ker druk’. Vooral in de cam-
pagnetijd zit mijn agenda
behoorlijk vol.” 
In eerste instantie werd Jacco
gevraagd om zich kandidaat
te stellen voor de gemeente-
raad. “Een en ander valt

helaas niet met mijn studie te
combineren. Als nummer 2
van de kieslijst voor stadsdeel
centrum, houd ik me ruim 12

uur per week met politiek
bezig. Dat past gelukkig wel
in mijn agenda.” 
Jacco heeft allerlei plannen

voor zijn nog prille politieke
carrière. Zo wil hij graag meer
aandacht besteden aan het
vergroten van de levendig-
heid van de binnenstad. “De
huidige politiek kijkt meer
naar de regels dan naar de
praktijk. Politici kunnen al
moeilijk doen over het plaat-
sen een paar bloempotten in
de stad. Tijdens het WK
mogen geen videoschermen
buiten worden geplaatst. Ook
winkeliers worden ingeperkt
als ze een simpele uitstalling
willen neerzetten. Dat soort
initiatieven maken de binnen-
stad nou juist zo bijzonder.” 

Aandacht vragen
Jacco betreurt het dat er zo
weinig jongeren in de politiek
zitten. “Als jongere heb je de
kans om bijvoorbeeld meer
aandacht te vragen voor star-
ters- en studentenwoningen
in de binnenstad. We kunnen
veel meer gebruikmaken van
de leegstaande kantoorge-
bouwen. En wat denk je van
de leegstaande huizen boven
winkels in de binnenstad?
Daar wil ik echt iets aan
doen!”
Hoe hij in de politiek terecht
is gekomen? “Het is een uit de
hand gelopen hobby. Toen ik
als vertegenwoordiger van
studentenorganisatie ifmsa

bij de Europese Artsen Fede-
ratie (cpme) zat, kwam ik
erachter dat het politieke
debat mij wel ligt.” Met die
ervaring op zak, besloot hij
om ook actief te worden in de
politiek. “Ik ben bij verschil-
lende politieke partijen langs
geweest, meestal bij een bor-
rel of een debat. Uiteindelijk
heb ik voor het cda gekozen.
De werkwijze van de partij
spreekt mij aan omdat die de
problemen van de samenle-
ving samen met de burgers
wil oplossen en niet alles door
de overheid wil laten doen.
Daarnaast heb ik affiniteit
met de normen en waarden
van het cda. Ik heb een prote-
stants christelijke achter-
grond, maar dat is niet door-
slaggevend geweest bij mijn
politieke keuze.”
Na een korte carrière in het
landelijk bestuur van het cda

jongeren (cdja), werd Jacco
door een selectiecommissie
voorgedragen voor de verkie-
zingsplaats nummer 2 in het
stadsdeelcentrum. “Een grote
verrassing en ik heb direct ‘ja’
gezegd.”
Ondertussen weet hij nog niet
precies welk beroep hij later
wil uitoefenen. “Tja, ik heb
een brede interesse. Zo terug-
kijkend ben ik altijd als vrij-
williger of parttime medewer-
ker bij maatschappelijke
organisatie betrokken
geweest. Het is prachtig om
als arts met patiënten te wer-
ken. Maar je bent individueel
met een patiënt bezig, de bij-
drage aan de samenleving in
zijn geheel is beperkt. Mis-
schien dat ik mijn werk als
arts later met een andere
maatschappelijke functie kan
combineren.” ■ JK

Jacco Veldhuyzen, derdejaars
geneeskundestudent, staat op
de kieslijst van het CDA in
stadsdeel centrum Amsterdam.
Naast zijn studie en politieke
carrière, is Jacco datamanager
HIV-monitoring in VUmc. Hij
maakt optimaal gebruik van
zijn tijd en heeft het ‘lekker
druk’.

‘In de campagne-
tijd zit mijn
agenda
behoorlijk vol’
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Het spreekuur is voorbij en Lotte van der Meer, doktersassistente universitaire
huisartsenpraktijk (UHP), neemt de dag door. De universitaire huisartsenpraktijk van
VU medisch centrum is een huisartsengroepspraktijk die gewone huisartsenzorg
verleent. Lotte neemt nog een aantal faxen door en beantwoordt de telefoon, die zo aan
het einde van de dag blijft rinkelen...

Naast | het werk

Lekker gewerkt vandaag?
“Het is hier altijd druk. Als doktersassistent
ben je echt een duizendpoot. Zo houd je je
bezig met onder andere telefoon beant-
woorden, afspraken inplannen, opmeten
van bloeddruk en bloedonderzoek. Het is
leuk dat hier veel studenten staan inge-
schreven. Jonge mensen kunnen in één
keer vertellen, waar anderen allemaal
ingewikkelde toestanden over maken.”

Bijzonder aan werken in een universitai-
re huisartsenpraktijk?
“Je staat hier heel dichtbij nieuwe ontwik-
kelingen in de medische wereld. De huis-
artsenpraktijk doet mee aan onderwijs aan
medisch studenten, opleiding van huisart-
sen en wetenschappelijk onderzoek. We
doen hier niet meer medische verrichtin-
gen dan in een andere huisartsenpraktijk.
In de toekomst willen we wel steeds meer
medische handelingen gaan doen. Te den-
ken valt aan het organiseren van speciale
assistent-spreekuren voor onder andere
diabetes- en astmapatiënten. Verder blijft
het voor mij bijzonder als het lukt om
patiënten service te verlenen, ook buiten
de normale patiëntenzorg om, zoals het
helpen bij het verlengen van een parkeer-
kaart voor invaliden, ondanks de trage
bureaucratie.”

Belangrijk in het werk? 
“Alert blijven in de drukte en empathie
tonen. Bellers kunnen soms heel emotio-

neel zijn. Het kan hier hectisch zijn. Je
moet bijvoorbeeld op één en hetzelfde
moment telefoontjes beantwoorden,
bezoekers aan de balie helpen en recepten
faxen. Ondertussen moet je tijdens een
gesprek met een patiënt altijd goed luiste-
ren en doorvragen om een juiste diagnose
te stellen. Laatst belde een patiënt met
visusklachten. Na overleg met de huisarts
leek het in eerste instantie om niet meer
dan een spanningsverschijnsel te gaan.
Maar na goede triage, begreep de partner
van de patiënt dat de nood aan de man
was. Toen de kleur later in het gezicht van
de patiënt wegtrok, ging het tweetal direct
naar het ziekenhuis. Aldaar bleek de
patiënt een herseninfarct gekregen te heb-
ben. Goede triage en instructies aan de
patiënt, bleken weer van levensbelang.”

Je werkt parttime bij de huisartsenprak-
tijk. Wat doe je de rest van de week?
“Ik werk ook als freelance praktijkconsu-
lent. Dat betekent dat ik diverse huisart-
senpraktijken ondersteun bij het verkrijgen
van het keurmerk van het Nederlands Huis-
artsen Genootschap (nhg). Ik begeleid de
praktijken in het accreditatietraject.”

Wat staat er vanavond op de planning?
“’s Avonds ga ik altijd uitrusten, want ik ben
doorgaans best moe na het werk. Koken,
schaatsen kijken. Kan ik de volgende dag
weer lekker met mijn collega’s over de
Olympische Spelen praten. ■ JK
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