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 Het is mij opgevallen dat zowel artsen 
als verpleegkundigen met veel kennis 
van zaken en respect over obesitas praten. 

4

Anita Witzier kruipt in 
de huid van de zorgverlener 

Franciscus Gasthuis in zesdelige serie over ziekenhuiszorg  
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KRO-NCRV start in mei met het derde 

seizoen van Anita wordt Opgenomen. 

Dit keer neemt Anita Witzier een kijkje 

achter de deuren van ziekenhuizen. 

Ze laat zien hoe veelzijdig het werk 

van artsen, verpleegkundigen en 

andere zorgverleners is en vergezelt 

hen naar operatiekamers, spreek-

kamers, verpleegafdelingen, poli’s 

en werkkamers. Tijdens de opnamen 

droeg Anita zelf ook een uniform. ‘In 

eerste instantie voelt het een beetje 

vreemd om dat aan te trekken’, vertelt 

ze, ‘maar je schikt je al heel snel in 

die rol. Ik nam ook meteen het loop-

tempo aan van de verpleegkundigen 

en zoals je weet, is dat behoorlijk 

hoog.’

De zesdelige serie is opgenomen 

in verschillende ziekenhuizen en 

volgt de levensloop van de mens:

van neonatologie (vroeggeboren 

baby’s) tot geriatrie (ouderzorg). 

De uitzending waarin Franciscus 

Gasthuis centraal staat, concentreert 

zich op jongvolwassenen met 

ernstige obesitas. Bij de begeleiding 

en behandeling van deze patiënten 

is een team van behandelaars 

betrokken. ‘Het is mij opgevallen 

dat zowel artsen als verpleeg-

kundigen met veel kennis van zaken 

en respect over obesitas praten. 

Absoluut niet veroordelend.’

Game 
Anita is onder de indruk van de 

gastric bypass (maagverkleinings-

operatie) die ze bijwoonde. ‘Ik dacht 

dat er een enorme snee in de buik 

zou worden gemaakt. Maar nee, het 

is een kijkoperatie. Het leek wel een 

soort game met stokken, camera 

en een scherm. Het operatieteam 

was zo goed op elkaar ingespeeld. 

Elke stap is van A tot Z uitgedacht 

en uitgewerkt. Ik heb echt staan 

genieten. Het was de beste film ever 

die ik daar gezien heb.’

Wat Anita vooral trof is de motivatie 

van artsen om maagverkleinings-

operaties uit te voeren. ‘“Wij geven 

jongeren een nieuw leven”, vertelden 

ze mij. ‘Toen ik zag dat ze daar zo 

gloedvol over spraken, dacht ik: wow! 

Dat raakte mij. Jongeren gaan weer 

aan het werk, vinden een relatie, 

kunnen kinderen krijgen. Aan de 

andere kant zag ik ook de ethische 

dilemma’s waar artsen voor staan. Je 

kunt gastric bypasses blijven uitvoeren 

tot je erbij neervalt, zeggen ze. Maar de 

grote gezondheidswinst zit uiteindelijk 

aan de voorkant, bij het voorkomen 

van obesitas. Dat is een taak voor 

overheid, onderwijs en ouders.’

Bevlogen profs
Met haar programma wil Anita de 

kijker ervan overtuigen dat werken in 

de zorg iets prachtigs is. 

‘Ik wist dat de zorg interessant zou 

zijn, maar heb het nu ook ervaren. 

Het is duizend keer leuker dan wij 

ons beseffen. De ziekenhuiszorg in 

Nederland staat op een hoog peil, 

met bevlogen profs die met plezier 

hun werk doen en hart hebben voor 

de patiënt. Het maken van dit 

programma vind ik een van de leukste 

dingen die ik ooit heb gedaan.’ n

Hoe is het om in de zorg te werken? Anita Witzier ging voor haar programma Anita 

wordt Opgenomen op zoek naar de mens achter de zorgverlener. Ze stak zich in het 

uniform van verpleegkundigen van Franciscus Gasthuis en draaide mee in het team 

van zorgprofessionals dat jongeren met obesitas (zwaarlijvigheid) behandelt en 

begeleidt. ‘Ik wist dat de zorg interessant zou zijn, maar heb het nu ook ervaren.’ 

De uitzending van Anita, 

opgenomen in Franciscus 

Gasthuis, is te zien op 

maandag 29 mei 2017 op NPO1.


