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Leo van Wolfswinkel met pensioen
Beste Leo,
Helaas heb ik je maar 8 maanden van mijn opleiding mogen
meemaken, maar ik heb in die
periode wel een aantal leuke en
memorabele momenten met je
mogen beleven!

Met pensioen...

HET IS GEEN
DOEI OF DAG,
MAAR
TOT ZIENS
MET EEN
GLIMLACH

:-)

Natuurlijk zullen wij als jongste AIOS nooit het luchtweg onderwijs vergeten waarin jij je als
proefpersoon hebt opgeofferd en
gevaarlijk hoge doseringen lidocaïne tot je hebt genomen om ons
te laten oefenen met een fiberscoop. Alles voor het onderwijs
van de AIOS!

vorm van 4 kleuren pen, maar ik
hoop dat we elkaar in levende
lijve ook na je pensioen nog treffen! In de tussentijd zal ik www.
drleo.nl maar in de gaten houden
om een idee te krijgen waar je
je na de pensioen allemaal mee
bezig gaat houden..

In dit zelfde kader heb jij mij
Geniet van je welverdiende
op F0 in de eerste maanden van
pensioen!
mijn opleiding een wakker fiberPhoto Credit: Google
optische intubatie helemaal zelf
Te doen tijdens pensioen: hangmat Groetjes Nikki de Mul
laten doen! Dit was natuurlijk
een heel uniek moment, zeker terug denken. Bedankt voor je altijd de tijd om ons eens lekker
aan de tand te voelen, maar zeker
voor een eerste jaars AIOS. Hier vertrouwen!
niet op een onprettige manier. Jij Wat moeten we vanaf
zal ik altijd met veel plezier aan
Wat ik ook altijd heel erg leuk haalde zichtbaar heel veel plezier
vond waren al jouw kritische vra- uit onderwijs geven aan ons op nu allemaal missen?
gen en het sparren over de fysi- OK en dit plezier is aanstekelijk.
ologie en farmacologie, dit zal ik
- 4-kleuren pen
gaan missen. voorbeeld: waarom Beste Leo, bedankt voor de - Epiduralen
een zwangere nou eigenlijk hy- maanden die ik nog van je ken- - Farmacologie onderwijs
perventileert? De AIOS kritisch nis en enthousiasme heb mogen - Fiberoptische intubatie
laten nadenken is een van jouw genieten! Natuurlijk leef je in het - Gezelligheid
Hoe werkt dit middel eigenlijk?
hoofddoelen geweest, en je nam UMCU nog heel lang voort in de

In opleiding dankzij dokter Leo
Beste Leo,

het plantje van jou een overlever
en ook nog vergevingsgezind...

Aan jou heb ik veel te danken:
Jammer dat we elkaar vanaf nu
helpen met lastige IT probleniet meer op de OK zullen trefmen over onderzoek, maar ook
fen,
een positief advies aan Reinier
om mij aan te nemen. Ik herGeniet van je pensioen!
inner me dat regelmatig, maar
ik denk vaker aan je als ik de
Julia Heusdens
planten water geef. Gelukkig is

Context-sensitive half Mijn primeurs met Leo!
time
Mijn eerste epiduraal, na het
Beste Leo,

oefenen op de welbekende
sinaasappel. En natuurlijk,
de eerste fiberoptische intubatie. Het zwarte gat in het
midden houden, zo simpel is
het!

We gaan je missen als AIOS
en onderzoekers hoor, nu je met
pensioen gaat! Wie moet ons dan
ondervragen over de context-sensitive half time?
Heel erg bedankt voor alle
Leo, dank je wel voor alle
waardevolle input, inzet en gedachte-wisselingen op onder- inspirerende leermomenten!
zoeksgebied. Geniet van je vrije Nog veel geluk gewenst!
tijd!
Annelijn Meeder
Groet
Annemarie Akkermans

Beste Leo,

Tekenen Lokaal Anes- Hartelijk dank voor de leerzame
dagen waarop we hebben samen
theticum Intoxicatie
gewerkt!
Photo Credit: Google

Planten van Leo weten zelfs Julia te overleven

- Oorsuizen of doofheid
- Moeite gedachten te ordenen
- Onzekere gang
- Tinetelende lippen

Ik hoop dat je gaat genieten van
je pensioen :-)
Groet Frouke Voorhuis
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Trans-pantolon
Ketamine

Beste Leo,

Het is al weer een hele poos
geleden dat wij samen op OK
mochten staan. Eén van die keren
kan ik me nog goed herinneren.
Het was tijdens mijn WKZ stage
in het eerste jaar. Een zeer autistische jongen van 16 jaar moest
voor OK; volgens
mij ging het om
het trekken van
een paar kiezen of
een tandheelkundige controle. Je
vertelde me dat die
jongen de vorige
keer was weggerend van de operatiekamer. Ik dacht
toen: oh nee, wat ga
ik nu meemaken.
Na de kennismaking patient en zijn
moeder gingen we op weg naar de
operatiekamer. De jongen mocht
lopend op zijn sokken (uhh… laat
de inspectie dit maar niet lezen..)
naar de operatiekamer en na enige
aansporing lukte het ons om hem
binnen de 4 muren van de OK te
krijgen. Na praten als brugman
lukte het ons niet om hem op de
operatietafel te krijgen. De moeder
van de jongen gaf toestemming om
hem tegen zijn wil op te pakken.
Ik vond het best wel spannend en
tegelijkertijd interessant want hoe

ga je met zoiets om. Nou Leo…vol
verwondering heb ik gekeken hoe
je zoiets aanpakt. De jongen bleek
namelijk nogal sterk te zijn en ik
zie nog voor me hoe jij samen met
een paar operatieassistenten boven
op de jongen doken en zo een
heuse worsteling op de OK ontstond. De spuit met ketamine die
we tevoren klaar hadden gemaakt
werd je aangereikt
en trans’ broek’ aal
spoot je de jongen
‘plat’ met een flinke
bolus ketamine! Hijgend en puffend
stond je enigszins
triomfantelijk op,
want de operatie kon
nu toch doorgaan….
Heel eerlijk was ik
toch een beetje bang
dat ik jou wat zuurstof moest geven na
deze flinke worstelpartij ;P.

Leo, als ik aan bovenstaand voorbeeld denk, dan krijg ik altijd een
glimlach op mijn gezicht. Ik vond
het erg leuk om samen met jou op
OK te mogen staan, we beleefden
altijd wel iets. Helaas zal ik je tijdens mijn WKZ stage niet meer
tegen komen. Ik wens je een heel
mooi afscheid en een geweldig
pensioen.
Hartelijk groet van Willemien
Kuypers (AIOS Anesthesiologie)
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Bezoek in Eindhoven
Hart onder de riem gestoken

meter en ik sprak Leo daarover.
Wat er precies allemaal gezegd
is weet ik niet meer, maar ik
weet wel dat hij toen luisterde,
mij een hart onder de riem stak
en bovenal weer een beetje wist
op te beuren.

Toen ik Eindhoven als AIOS
en onderzoeker werkte werd
ik gebeld door een collega
(uit Maastricht) die mij waarschuwend zei: “er
was hier net een
Los van alle
strenge, tikkeltje
mooie ervarinnorse man naar je
gen met Leo op
op zoek”. Omdat ik
de operatiekawist dat Leo die dag
mers, waarin zijn
in Eindhoven zou
kunst om je door
zijn, vermoedde ik
een moeilijke handat Leo zich bij haar
deling (lijnen bij
had gemeld. Ik heb
mijn collega uitgelegd dat Leo kleine kinderen, help!!!) heen te
ongeveer het tegenovergestelde coachen een bijzonder talent is,
zal dat opbeurende gesprek me
van nors en streng is.
altijd een bijblijven.
Vlak daarna bleek hoe anders
Leo is dan hij toen overkwam: Geert Oldenbeuving
mijn onderzoek liep voor geen

Ingewikkeld onderwijs
Beste Leo,

voor de (en mijn) opleiding hebt
betekend Leo! En natuurlijk
voor het briljante programma
4kp. Vanaf nu staat je nog maar
1 ding te doen: GENIET! Van je
welverdiende pensioen en van al
die prachtige kleinkinderen van
je!

Jij bent de anesthesioloog die
mij als jongste AIOS een epiduraal bij een zwangere leerde
prikken, die een dappere poging
deed om mij de techniek achter
de MRI uit te leggen, die vol
enthousiasme en trots over zijn
(klein)kinderen vertelde en die Hartelijke
altijd gepassioneerd kon ver- (Manders)
tellen over farmacokinetische
modellen en aanmoedigde om
niet simpel spuitjes leeg te drukken, maar om de farmacologie
echt te begrijpen.
Ik weet nog goed het grappige
moment dat je me jouw website
liet zien met de afteller naar je
AOW. Nu is het dan eindelijk
zo ver. Bedankt voor alles wat je

groet,

Lieke

Photo Credit : Google

Techniek achter de MRI

Fantastische service
Premediceren en 4KP
E-mail aan Leo: “Beste Leo. Het
zou fijn zijn als het geslacht van de
patiënt in de premediceren webpagina erbij zou staan.” Binnen een
kwartier komt een e-mail retour:
“Is aangepast!”

Hij wil even checken of het goed
met mij (en mijn neus) gaat, nadat
we op vrijdag tijdens het onderwijs
de wakker fiberoptische intubatie
hebben geoefend op onder andere
mijzelf als vrijwillig proefpersoon.
Heel attent telefoontje!

NB. Ook Leos luchtwegen zijn
uitgebreid
bekeken door de AIOs,
In deze en vele andere situaties,
was de digitale ondersteuning meer zo ver kan de docentbevlogenheid
gaan.
dan fantastisch!
Photo Credit: AIOS anesthesie

Oefenen met wakker fiberoptisch intuberen

Mijn telefoon gaat over op zaterdag ochtend, Leo is aan de lijn.

Annelot Krediet
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Naar het WKZ
De eerste spinalen en epiduralen dankzij Leo
Mijn allereerste dienst
als AIOS anesthesiologie was op een zaterdag.
Halverwege de middag
werd ik gebeld door de
kinderanesthesioloog uit
het WKZ; Leo had dienst.
“Heb je misschien zin
om een epiduraal bij een
zwangere te prikken?” Ja
absoluut, alleen heb ik
nog nooit een epiduraal
geprikt. Dit was juist geen

“Heb je misschien
zin om een epiduraal bij een zwangere te prikken?”

enkel probleem, je bent
welkom en we zien elkaar
bij de lift. Ook was ik
namelijk nog nooit in het
WKZ geweest.
Ik snel naar het WKZ
gegaan en Leo ontmoet.
Ik werd door hem geïntroduceerd op de verloskunde
afdeling en samen heb
ik mijn eerste epiduraal
mogen prikken. Die dag
volgden nog 2 andere epiduralen bij zwangeren en
aan het eind van de dienst
werd ik nogmaals gebeld
voor een spinaal bij een

zwangere. Ook mijn eerste
spinaal bij een zwangere
en überhaupt de 3e spi- helemaal verbaasd. Want
naal!
ik vond juist dat ik degene
was die (vooral door Leo)
Toen een halfuurtje later zo’n leuke een leerzame
mijn dienst erop zat keek dag had gehad en hem
ik met veel plezier terug moest bedanken!
op mijn spannende eerste
weekenddienst waarin ik Verder vind ik het heel
eigenlijk juist heel veel leuk dat de paar keren
geleerd had en het gevoel dat ik samen met jou op
had echt stappen gemaakt OK heb gestaan, je me
te hebben. Toen ging mijn (vooral qua farmacologie)
telefoon; Leo om mij te be- het vuur aan de schenen
danken voor deze dag die legde. Dan denk ik direct
hij heel leuk had gevon- terug aan een ingewikkelde
den, mede hierdoor. Ik was berekening over bolus en

Jongste AIOS Droog
Een verslag van jongste AIOS
oefenen
Beste Leo,

Je enthousiasme voor
het opleiden van de ‘kuikentjes’, zoals je ons
als jongste AIOS graag
noemt, zal ik niet gauw
vergeten en heb ik erg
gewaardeerd in de afgelopen maanden. De
onderwijsdag waarbij
we op elkaar en op jou
hebben geoefend met
de fiberscoop is daar
natuurlijk een prachtig
voorbeeld van!
Ook mijn
eerste epiduraal zal
ik niet
gauw vergeten.

we bij thuiskomst allebei meteen dat het toch
goed was en het jongetje
naar huis kon, en was ik
vooral ook weer blij dat
mijn eerste epiduraal
geslaagd was!
Ik hoop dat je zelf ook
op veel mooie momenten terugkijkt en ik wens
je alle goeds toe!
Margot Weggemans

Hoe heten de
eerstejaars?
“Kuikentjes”

Tijdens mijn 2-weken
stage in het WKZ kwam
je me van de recovery
halen om te vragen of
ik bij jouw volgende patiënt de epiduraal wilde
prikken. Hoewel je me
er helemaal doorheen
hebt geloodst en het
allemaal goed gegaan
leek te zijn, was het aan
het einde van de dag
toch nog even spannend
door een motorisch blok
dat wel heel lang bleef
bestaan. Gelukkig zagen

Hoi Leo,
Dankjewel
voor je enthousiasme
en vele lessen!

Bij de eerste jaars
maakte je vooral naam
door je fiber- en spinaalinstructies en natuurlijk je voorliefde voor
kokosmakronen.
Als er iemand klaagt
over doofheid en tintelende lippen na lokaalanestheticum zal ik
aan je denken ;)
Hopelijk tot ziens!
Annemiek Heijne

Beste Leo,
Ik kan me nog goed herinneren dat ik in mijn eerste
jaar ingepland stond bij de
bijzondere tandheelkunde.
Daar stond een jongen op
het programma die fiber
optisch geïntubeerd moest
worden. Ik had dat nog
niet eerder gedaan en vond
dat heel spannend. Jij had
mij de middag tevoren al
opgezocht om eerst droog
te oefenen. Er werd een
doolhof gemaakt van lege
spuitjes en op die manier
kon ik wat handigheid
krijgen met de fiberscoop.

echogeleid een infuus te
prikken. Daarna konden
we aan de slag. Het ging
hartstikke soepel en dat
was mede door de rust
en het vertrouwen dat jij
uitstraalde. Al vertelde je
achteraf wel dat ook jij het
spannend vond.

De volgende dag gingen
we aan de slag. Het begon
met dat de patiënt lastig te
prikken was, maar gelukkig had ik al geleerd om

Omdat we de smaak te
pakken hadden zouden
we de volgende patiënt
ook slapend fiberoptisch
intuberen. Daar was de
centrale sterilisatie afdeling niet blij mee, maar
jij maakte je hard voor
mijn opleidingsmoment
en daardoor kon het toch
doorgaan.

Je toegewijde plezier
om ons als AIOS de fijne
kneepjes van het vak te
leren...
Tijdens een eerste epiduraal, een kindje narcose
geven, een wakker fiber
optische intubatie, een
moyamoya...
Een probleem met Anstat... De berichtjes via
Anstat dat het weer is
opgelost...

Het zo leuk vinden dat
wij als AIOS richting medisch specialist groeien....
Je genoot altijd van
al het bovenstaande en
dat gaf ons als AIOS het
gevoel dat we er toe deden,
mochten leren, vragen
mochten stellen, de discussie mochten aangaan...
Voor ons AIOS heel fijn!
Naast een toegewijd anesthesioloog dus ook een

Photo credit: Google

De eerste epiduraal

pompstand remifentanil...
Maar dit waren juist wel
leuke en leerzame dagen
die ik ook nu nog goed kan
herinneren. Dank je wel
voor deze dagen en leerzame momenten. Geniet
van je pensioen, al zal je
hier gemist gaan worden
(ook door alle toekomstig eerstejaars die hun
1e epiduraal mogen gaan
prikken...) !
Kitty Snoek
Dit verhaal is voor mij
heel tekenend voor hoe
opleidingsgericht jij bent.
Dat heb ik altijd erg gewaardeerd. Jammer dat
ik je niet meer tegen zal
komen tijdens mijn echte
kinderanesthesie stage, al
had je me daar al van het
begin voor gewaarschuwd.
“Als jij terugkomt, dan ben
ik al met pensioen”. Leo,
geniet ervan, je hebt het
verdiend!
Groetjes,
Laura van Banning

WAT STAAT
TEGENOVER
DE EERSTE
FIBEROPTISCHE INTUBATIE?
KOKOS
MACRONEN

Wat moeten wij nu zonder dr. Leo...
toegewijde “opleider”...
Maar nu gaat het echt
gebeuren, je welverdiende
pensioen is aangebroken!
Heel veel geluk met je
vrouw, kinderen en kleinkinderen, geniet ervan!
En natuurlijk tot snel
ziens!
Eva Molmans
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Herinneringen aan dokter Leo
opgeleid moest worden, vooral omdat hij
ook binnenkort met pensioen zou gaan. Dit
geeft wel aan hoe serieus hij zijn rol nam.

Als ik terugdenk aan de momenten met
Leo van Wolfswinkel,
denk ik allereerst terug aan mijn eerste
epiduraal. Ik zal niet de enige assistent zijn
die deze herinnering heeft, want Leo was erg
actief in het opbellen van de jongste AIOS
om deze naar het WKZ te laten komen voor
epiduralen in de dienst. Hij was eigenlijk
de enige anesthesioloog in het WKZ die dit
deed.

De keren dat ik in mijn dienst in het WKZ
ben geweest, was altijd onder begeleiding van
Leo. Zo kwam ik in aanraking met de eerste
spoedsectio en de eerste spoedingrepen bij
jonge kinderen. Hij wilde je altijd iets leren
en hier kijk ik met een grote glimlach op
terug.

Wat ik verder niet zal vergeten, is het
Ik vond het prikken van mijn eerste
technische danwel farmacologische
epiduraal spannend, maar Leo leek dit
onderwijs wat door Leo werd gegeven.
op zijn minst net zo spannend te vinden.
Hierin schatte hij de gemiddelde AIOS
Terwijl hij van tevoren alles had uitgelegd
Photo
Credit
:
Google
toch iets te hoog in. Dit leidde tot vele stille
stond hij naast mij met de zweetdruppels op
Leo
geeft
altijd
fantastisch
onderwijs
momenten na een vraag die hij gesteld had.
zijn voorhoofd. Voor de familie van patiente
Dit leidde vervolgens tot verbazing bij Leo
was het niet te missen dat ik een beginneling
was. Leo gaf nadien ook eerlijk toe dat hij dit erg spannend vond. en tot angst bij de AIOS die bijna examen moesten doen.
Dit deed me wel afvragen waarom hij dan zo graag de jongste AIOS
Allemaal leuke herinneringen om aan terug te denken, maar nu is
opbelde.
het tijd voor je pensioen.
Leo vond het erg belangrijk om ons op te leiden. Mijn, in potentie,
Leo, bedankt voor alle leerzame en leuke momenten op en rond de
derde epiduraal was dan ook weer onder begeleiding van Leo. Dit
keer was een erg uitgesproken familie aanwezig die aangaf dat ze OK, we gaan je missen!
niet door een AIOS geholpen wilden worden. Leo nam het meteen
Corien Weersink
voor me op en was nogal uitgesproken over zijn mening dat er

Ophalen van de logaritme
Beste Leo,

Het was de eerste keer dat
wij samen op OK zouden staan
toen het aantal weken dat ik
in opleiding was, nog op twee
handen te tellen was. Nog
voordat ik zelfs maar naar het
programma had kunnen kijken,
belde je me. Er stond een
patiënt op het programma die
fiberoptisch geïntubeerd moest
worden. Ik mocht dat van jou
gaan doen op voorwaarde dat ik
kokosmacronen mee zou nemen.

Leo zegt...
Beste Leo,
Toen wij samen op OK
stonden vertelde ik over de
invloed die 4-kleurenpen heeft
op de gebruikers.
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Na het onderwijs van Leo zaten de logaritmes er weer goed ingestampt
en kon je fiberoptisch intuberen.

oefenen met al die ukkies. Daar
leerde je me simpele, maar o zo
handige trucjes als kappen terwijl
de machine al op beademen staat.
Waarom moeilijk doen, als het
Eerst oefenden we samen op makkelijk kan?
een parcours dat je van 10 ml, 5
ml en 2 ml spuiten had gemaakt.
Tijdens de lange zit die de scan
De dag erna gingen we ervoor. vervolgens duurde, zaten we te
Jij was de stuurman op het schip rekenen aan de farmacologische
en zorgde er met hoge standen wetten. Het was even graven,
remifentanil voor dat de patiënt maar ergens ver weg kwam
comfortabel was, terwijl ik die ik weer op de rekenregels van
tube op de juiste plek probeerde logartimes. Spelenderwijs
te krijgen. De procedure ging hadden we zo opeens door hoe de
vlot en ik vond het vertrouwen formules binnen de farmacologie
dat je me had gegeven fantasisch. zich tot elkaar verhouden!

de AIOS ertoe beweegt om een
wereld van achterliggende kennis
tot zich te nemen. En bovenal, dat
je jonge collega’s het vertrouwen
geeft een ingewikkelde procedure
succesvol met jou te doen.

Tijdens mijn WKZ stage
Jouw grote kracht is dat je
stonden we een aantal keer mensen verder laat denken dan
samen bij de MRI. Daar liet je hun neus lang is. Dat je met een
me ook mijn gang gaan en kon ik simpele vraag over hoe iets werkt,

ANESTHESIOLOGIST

Leo, ik wens je heel veel geluk
met je pensioen. We gaan je
missen.
Anna-Linda Peters
I NEVER DREAMED
I WOULD BE
A SUPER COOL

BUT HERE I AM
KILLING IT!

Bij TIVA is het voor
de eerstejaars vaak lastig
inschatten wanneer een patiënt
weer wakker zal worden.
Gelukkig hebben we daar
jouw berekening voor.
Als er weer eens gemopperd
wordt over hoe lang het duurt
voordat de patiënt wakker
wordt, is er altijd wel iemand
die vraagt
“Hoe lang zegt Leo dat het
nog duurt voordat de patiënt
wakker wordt?”
We moeten dat maar eens
veranderen in “Leo says...”
Heel veel geluk met je
pensioen!
Suvarna Gadgil

