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‘Goh, wat doe jij nou de hele dag?’ krijgen wij als
bestuursleden van De Geneeskundestudent vaak te
horen. Nou, vooral heel veel leuke dingen! Van ‘ontbijten’
met de minister tot de vele gezellige vergaderingen met
het bestuur.

ACHTER DE
SCHERMEN BIJ
DE GENEESKUNDESTUDENT

E

en uurtje eerder opstaan om nog
éven wat mails weg te werken voor
de coschappen beginnen. Dan de
hele dag druk in de weer in het
ziekenhuis. Af en toe nog snel een
telefoontje tussen de patiënten
door vanwege een persvraag of andere urgente zaken en tijdens het weghappen van een
broodje dan toch nog even de mail checken.
Na de overdracht in sneltreinvaart naar
Utrecht, naar onze vertrouwde vergaderlocatie de Domus Medica. In het doolhof van de
Domus vind ik inmiddels makkelijk mijn
weg. Ik loop ‘onze gang’ op; maak een praatje
met Esmee, de secretaresse, die ons nog de
laatste vergaderstukken meegeeft. Dan lopen
we door naar de kamer van Dieneke, onze
ambtelijk secretaris. Ze doet verslag van een
bespreking die ze heeft gehad met de LAD en
de KNMG, en dat we het goed moeten terugkoppelen naar het algemeen bestuur. Ik vertel
haar over de accountantsverklaring bij onze
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jaarrekening, en hoe de sollicitatiegesprekken
zijn verlopen. Snel laat ik haar nog wat foto’s
zien van mijn bacheloruitreiking. De volgende meeting, een crash course over ethiek, staat
alweer op de planning en we lopen snel door
naar de vergaderzaal.
Dan breekt de avond aan. Elke drie weken
wordt de Domus om stipt 18.00 uur overspoeld door geneeskundestudenten uit het
hele land voor de bestuursvergadering. Tot
’s avonds laat discussiëren we over een tegemoetkoming voor coassistenten, over burnout en hoe we daarvoor aandacht kunnen
genereren, en over sponsors voor de themabijeenkomst die we willen organiseren. Waar al
deze gesprekken toe leiden? We nemen je
graag mee naar de highlights van afgelopen
jaar.
Dit doet de co
27 en 28 oktober waren wellicht de twee
meest memorabele dagen van 2016. Samen
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OCW te laten zien wat een coassistent de hele
dag doet. De boodschap bereikte niet alleen
kranten en televisieprogramma’s, maar ook
de minister, bij wie we de volgende dag
mochten aanschuiven. Helaas zijn er nog
geen toezeggingen gedaan over een
tegemoetkoming voor coassistenten, maar
achter de schermen blijven we ons hiervoor
inzetten.
Populariteit specialismen
Tijdens de studie geneeskunde ontdek je
gaandeweg wat voor arts je wilt zijn. Op dit
moment signaleren wij grote verschillen in
populariteit van de specialismen en een op
lopend aantal werkloze basisartsen. Naar
aanleiding van het laatste rapport van het
Capaciteitsorgaan moet de instroom van
geneeskundestudenten in de basisopleiding
omlaag; daarom hebben wij met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
(LAD) en andere partners een brief geschreven aan het ministerie van Onderwijs. Inmiddels zijn wij samen met de LAD uitgenodigd
op het ministerie voor een gesprek hierover.
Daarnaast hebben we intensief contact met
de beroepsverenigingen van ouderengeneeskunde en sociale geneeskunde om te kijken
hoe we die sectoren meer aandacht kunnen
geven in de opleiding.

DE VOLGENDE DAG
MOCHTEN WE BIJ DE
MINISTER AANSCHUIVEN

met het Landelijk Overleg Coassistenten
(LOCA), het Landelijk Medisch Studenten
Overleg (LMSO) en met de hulp van vele
partners zoals de NFU, KNMG en faculteitsverenigingen hebben we op 27 oktober een
succesvolle actiedag gehouden om te pleiten
voor een tegemoetkoming voor de coschappen. Onder het motto ‘Dit doet de co’ werden
de sociale media bedolven onder berichten,
selfies en filmpjes van coassistenten, artsen en
andere medestanders om de minister van

Burn-out
Uit onze enquêteresultaten bleek dat nog
steeds 17 procent van de coassistenten
burn-outklachten heeft. Samen met de LAD,
KNMG en Academy Coaching zijn we daarom
de beweging ‘Jezelf beter maken’ gestart. Op
8 oktober was de aftrap met het event ‘Arts in
ontwikkeling’, met meer dan vierhonderd
bezoekers. Inmiddels toeren we door het hele
land om met iedereen in gesprek te gaan over
de oorzaken en oplossingen van dit probleem.
Maatschappelijk debat
Ook op het raakvlak van gezondheidszorg en
maatschappelijk debat laten wij de stem van
geneeskundestudenten horen. Zo nemen we
zitting in verschillende stuur- en werkgroepen en discussiëren we met artsen en andere
zorgprofessionals over hoe de zorg van de
toekomst eruit zou moeten zien. Binnen de
federatie van de KNMG hebben wij een gelijke stem als federatiepartner, wat betekent dat
we meebeslissen over alle belangrijke standpunten, zoals de reactie op de kabinetsvisie
‘Voltooid leven’. Ook zijn we door Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland uitgenodigd om namens de aanstormende generatie artsen input te geven over de
gezondheidszorg.

DE GENEESKUNDESTUDENT
VERTEGENWOORDIGT JOUW
BELANGEN!
De Geneeskundestudent is de
landelijke en onafhankelijke
belangenbehartiger van genees
kundestudenten en een van de acht
federatiepartners van de KNMG.
Bijna iedereen wordt lid tijdens de
eerstejaarsintroductieweek.
Ben je nog geen lid?
Meld je dan aan via onze website
degeneeskundestudent.nl voor het
gratis lidmaatschap.

WAT KRIJG ALS LID?
Via De Geneeskundestudent:
• Jouw mening als geneeskunde
student wordt o.a. gepeild met de
jaarlijkse enquête. De standpunten die hieruit komen, dragen we
uit in artikelen, op congressen en
op de faculteiten.
• Toegang tot diverse themabijeenkomsten van de De Geneeskundestudent.
• Een organisatie waar jij als
geneeskundestudent terechtkunt
met vragen.
Via de KNMG:
• Ieder kwartaal het tijdschrift Arts
in Spe en wekelijks het tijdschrift
Medisch Contact, te downloaden
op de website van Arts in Spe of te
ontvangen op papier tegen gereduceerd tarief.
• Gratis advies en ondersteuning bij
vervolgopleidingen en carrièreontwikkeling.
• Gratis advies bij gezondheids
rechtelijke en ethische vragen.
• Korting op KNMG-workshops
-trainingen, -symposia en
-congressen.
Via de LAD:
• Tien uur gratis rechtshulp per
jaar, voor coassistenten.

