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Pensioenvraag?

Het P-team  
geeft antwoord!
“Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Moet ik dat  
doorgeven aan het Pensioenfonds MSD?”
Samenwonen, weer uit elkaar gaan, trouwen, scheiden:  
allemaal life-events met een grote impact, ook op je  
pensioen. Belangrijke eerste vraag: zijn jullie getrouwd  
of wonen jullie samen?

Trouwen en daarna scheiden
Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap  
hebt, dan heeft jouw partner automatisch recht op  
partnerpensioen als jij komt te overlijden. Dat wordt in  
principe allemaal automatisch geregeld, alle relevante  
gegevens krijgt het pensioenfonds automatisch van de  
gemeente. Een aantal zaken kun je zelf regelen. 

Gaan jullie scheiden? De wet zegt dat je ex-partner na jouw 
overlijden in principe ‘bijzonder partnerpensioen’ krijgt en 
daarnaast recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen 
dat je tijdens de relatie hebt opgebouwd. Jullie kunnen  
samen andere afspraken maken. Die moet je dan per brief  
of via een formulier doorgeven aan het Pensioenfonds.  
Let op: zo’n besluit is eenmalig en onherroepelijk.

Samenwonen en daarna uit elkaar gaan
Samenwonen? Op naar de notaris dan, ook omdat er qua 
pensioen niets automatisch geregeld is. Wil je dat je partner 
recht krijgt op partnerpensioen na je overlijden? Hiervoor 
gelden bepaalde voorwaarden. Voldoen jullie daaraan,  
dan moet je je partner via ‘Mijn Pensioencijfers’ bij het  
Pensioenfonds MSD aanmelden. Na acceptatie kun je een 
aantal zaken zelf regelen.

Helaas toch weer uit elkaar? Je ouderdomspensioen hoef 
je dan niet te verdelen en na de relatie bouw je ook geen 
partnerpensioen meer op voor je ex-partner. Die houdt in 
principe wel recht op het partnerpensioen dat je tijdens je 
dienstverband bij MSD hebt opgebouwd, tenzij jullie daar 
(onherroepelijke) andere afspraken over maken en die per 
brief doorgeven aan het Pensioenfonds.

Wat moet er in zo’n brief staan? En wat kunnen we  
allemaal zelf regelen in geval van zo’n ‘life-event’?  
Waar vind ik het ‘mededeling van scheiding-formulier’? 
En hoe werkt Mijn Pensioencijfers? De antwoorden  
op deze en alle andere aanverwante vragen  
vind je op www.pf-msd.nl! 

Het ‘P-team’ bestaat uit 
pensioenexperts uit Box-
meer, Oss en Haarlem. 
Heb jij ook een vraag 
voor het P-team, stel 
’m dan via com-
munications@
merck.com.

weedejaars geneeskundestudent 
Charlotte Beddows is al ruim 
anderhalf jaar de ‘schaduw’ van 

Margreet Voorsluijs (Associate Direc-
tor Healthcare Innovation bij MSD). 
Ze loopt met Margreet mee bij alle 
contactmomenten rond haar ziekte. 
“Wij kennen op de universiteit het 
project ‘Bring Your Own Patient’”,  
vertelt Charlotte. “Eerste- en tweede-
jaars studenten volgen gedurende twee 
jaar een patiënt. Zo krijgen we een 
kijkje in het leven met een ziekte door 
de ogen van de patiënt.” 

Coördinator en (niet praktiserend) 
huisarts Marianne Brouwers van 
Student Meet Patients (SMP) van het 
Radboudumc vertelt hoe de patiënt in 
het huidige curriculum een veel cen-
tralere plaats inneemt. “We zien overal 
steeds duidelijker de meerwaarde van 
het centraal zetten van de persoon. 
De context van de persoon is net als 
het ziektebeeld van groot belang. Wat 
denkt een patiënt en zijn naasten, hoe 
gaat iemand om met klachten? Als 
arts moet je ook zaken als emoties ter 
sprake durven brengen. Onze studen-

ten krijgen dan ook les in communi-
catie met (simulatie-)patiënten. Echte 
contacten horen daar uiteraard ook bij, 
daar oefenen ze mee van begin af aan.” 

Charlotte volgt Margreet op uiteenlo-
pende momenten. Bijvoorbeeld bij een 
bezoek aan de specialist of wanneer ze 
een infuus krijgt. Intensieve momen-
ten, maar voor Margreet niet bezwaar-
lijk dat Charlotte meegaat, vertelt ze. 
“Ik vind het heel positief dat iemand 
de moeite doet om te snappen wat een 
ziekte als de mijne nu echt betekent. 
Want de mensen in je omgeving zien 
nu eenmaal niet altijd dat je een ziekte 
heb. ‘Je ziet er toch zo gezond uit’...  
Dat maakt het soms moeilijk. De ziekte 
wordt voor mijn omgeving zo gewoon.  
Moe? Dat zijn we allemaal wel eens. 
Ik moet mijn energie ondanks de 
regelmatige infusen toch nog wel 
verdelen. Daarom vind ik het belang-
rijk dat de studenten ook inzien dat 
patiënten meer zijn dan hun ziekte. Ik 
vind het belangrijk dat een arts met 
mij kijkt hoe ik zo goed mogelijk kan 
functioneren in de rollen die ik heb, 
zoals in mijn werk of als mantelzorger. 

‘Snappen wat een ziekte 
écht betekent’

Het woord patiënt vind ik vreselijk, de 
betekenis alleen al, ‘ik lijd’, dat moet 
niet het uitgangspunt zijn van een 
behandelrelatie!” 

Charlotte en Margreet treffen elkaar 
regelmatig. “Zo ben ik onlangs met 
Margreet mee geweest naar een 
gesprek met de specialist. Je merkt 
tijdens deze gesprekken dat er in de 
eerste plaats vooral naar de ziekte 
gekeken wordt en minder naar de 
persoon. De ziekte wordt behandeld, 
maar iemand is meer dan een patiënt. 
Op onze universiteit spreken we ook 
heel bewust van persoonsgerichte, in 
plaats van patiëntgerichte zorg. Ook 
tijdens het onderwijs ‘Communicatie 
en Consultvoering’ is persoonsgerich-
te zorg de rode draad.”

Margreet vertelt over haar infuus, 
waarvoor ze elke zeven weken het 
ziekenhuis bezoekt. “Onlangs zijn daar 
de infusiekamers verhuisd. Charlotte 
heeft het daar nog niet eens gezien, 
maar vond het aangrijpend om te 
horen toen ik vertelde wat het met mij 
deed. De infusiekamers liggen tegen-
woordig aan het einde van de gang van 
de verpleegafdeling. Diezelfde afdeling 
waar ik ooit tien weken gelegen heb. 
Met dezelfde tegels en gordijnen. Dat 
is toch behoorlijk confronterend kan ik 
je vertellen, zeker de eerste keer.”

Marianne Brouwers herkent de verha-
len van Charlotte. Ze hoort soortge-
lijke zaken terug. “Studenten ervaren 
bijvoorbeeld hoe vervelend het kan 
zijn dat een arts tussendoor de tele-
foon aanneemt. Dat soort kleine din-
gen valt ineens op. Ook blijkt soms uit 
gesprekken tussen student en patiënt 
dat ze een gesprek met een arts heel 
anders ervaren dan de patiënt zelf.” 

In reflectieverslagen koppelt Charlotte 
haar ervaringen terug in het ‘schadu-
wen’ van Margreet. “Alle studenten 
hebben weer andere verhalen, ook 
daar wordt onderling over gesproken, 
wat erg leerzaam is”, aldus Charlotte.

BYOP en de andere SMP-activiteiten 
zijn inmiddels een vaste waarde in het 
curriculum in Nijmegen. Studenten 
leren communiceren en wat dokter 
zijn betekent voor mensen. Zij werken 
aan hun eigen professionele ontwik-

keling. Brouwers: “We evalueren 
continu en kijken hoe het beter kan. 
En deze ervaringen uit de bachelor 
nemen we ook mee in de masteroplei-
ding. We kijken ook in wetenschap-
pelijk onderzoek naar wat dit nu echt 
oplevert, doen onderzoek wat studen-
ten hier precies van opsteken.” 

“Eigenlijk is het wel bijzonder dat er 
voor artsen geen verplichting is voor 
een minimum aantal accreditatie-
punten specifiek voor trainingen in 
communicatie met patiënten”, vindt 
Margreet. Tineke Markus, de recent 
gepensioneerde directeur van de 
Crohn- en Colitis Ulcerosa Vereniging 
Nederland (CCUVN), is dat met haar 
eens: “Ziekten als colitis ulcerosa en 
Crohn zijn ‘onzichtbare’ ziekten. Juist 
dan is het belangrijk dat een arts 
verder kijkt dan het ziektebeeld zelf. 
Goede communicatie tussen arts en 
patiënt is dan van groot belang. Uit 
eigen onderzoek van de CCUVN blijkt 
ook dat patiënten die betrokkenheid 
op prijs stellen. Een significant deel 
van de behandelaars doet dat echter 
niet. Terwijl écht contact maken 
zoveel oplevert.”

Om ervoor te zorgen dat artsen in 
de toekomst meer focussen op de 
persoon achter de patiënt, is onder-
wijs zoals het BYOP-project zeker een 
goede stap. Zelf wil Charlotte heel 
graag de richting van de kinderge-
neeskunde op. “En dat is natuurlijk 
een specialisme bij uitstek om de 
persoon centraal te stellen, maar dit 
geldt natuurlijk eigenlijk voor alle 
specialismen!”

Geneeskundestudenten 
kunnen precies aangeven 

welke processen een  
aandoening als de ziekte 
van Crohn veroorzaken. 

Maar weten ze ook wat het 
écht betekent om ziek te 

zijn? Charlotte Beddows, 
geneeskundestudent aan de 

Radboud Universiteit  
in Nijmegen, ervaart het in 

het Bring Your Own  
Patient-project (BYOP).  

Ze loopt mee met collega 
Margreet Voorsluijs.
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“Ik vind het  
heel positief  
dat iemand de  
moeite doet om  
te snappen wat  
een ziekte als de  
mijne nu echt  
betekent.”
Margreet Voorsluijs

Links Margreet, rechts Charlotte
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