Hoe stippel je je toekomst uit?

De Carrièrebeurs helpt!
Met meer dan veertig (!) medische vervolgopleidingen valt er heel wat
te kiezen voor geneeskundestudenten. Daarom organiseert de KNMG
in maart 2015 voor de vierde keer de Carrièrebeurs. Wat draagt een
beursbezoek bij aan je toekomstige loopbaan? Naomi Querido

‘Ik ben alleen maar méér richtingen leuk gaan vinden’
Susanne van Kessel (23) bezocht de beurs in 2012
om zich te oriënteren. De vierdejaarsstudente wil
in 2017 weer gaan, dan om gerichte sollicitatietips
op te doen.
‘In de opleiding wordt weinig aandacht besteed
aan het maken van een keuze voor een specialisme.
Dat is de reden waarom ik als tweedejaars naar de
beurs ben gegaan. Het sprak me aan dat je de
specialisten zelf vragen kunt stellen. Over de inhoud, maar
ook over het werk: variatie, werktijden en bijvoorbeeld
avond- en nachtdiensten. Daardoor heb ik van veel
opleidingen een beter beeld gekregen, maar vind ik nóg
meer richtingen interessant!
Er is maar één manier om erachter te komen wat het beste
bij je past, en dat is door het te ervaren. Om de sfeer te
proeven van diverse werkvelden heb ik, naar aanleiding
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van een gesprek op de beurs, onder meer een dag meegelopen met een jeugdarts op een consultatiebureau. Verder
werk ik naast mijn studie als voedingsassistent op de
kinderafdeling en als centrale planner in het revalidatiecentrum van het UMC Groningen. En het laatste halfjaar
heb ik een wetenschappelijke stage bij de afdeling
Ontwikkelingsneurologie gelopen.
Natuurlijk kun je pas echt iets “ervaren” als je het in de
praktijk hebt meegemaakt. Daarom ben ik benieuwd hoe
ik er na mijn coschappen, die in september beginnen,
tegenaan kijk. Want ik twijfel nog steeds: endocrinologie,
huisartsgeneeskunde, kindergeneeskunde, neurologie,
revalidatie- of sportgeneeskunde… misschien ga ik in
maart 2015 naar de beurs om me verder te verdiepen, maar
sowieso ga ik in 2017. Dan ben ik afgestudeerd en wil ik me
met de workshops over solliciteren of tijdsindeling
voorbereiden op de volgende stap: in opleiding komen!’

‘Mijn promotieplaats dank ik aan een gesprek op de beursvloer’
Fardou Heida (25) is net begonnen aan haar
promotieonderzoek. Het contact daarvoor legde
ze op de Carrièrebeurs in 2012.
‘Vanuit de gedachte dat ik kinderarts wilde
worden, hoopte ik ideeën op te doen over hoe
ik in opleiding kon komen. Maar ik liep pas een
paar maanden coschappen en had nog helemaal niet zo’n goed beeld van de verschillende
specialismen. Inmiddels heb ik mijn plannen bijgesteld.
Bij het praktische vak heelkunde voelde ik me meteen op
mijn plek. Ik wil nu chirurg worden en hoop me daarna te
specialiseren tot kinderchirurg.
Toch heeft mijn beursbezoek me wel wat opgeleverd.
Want ik raakte op de beursvloer in gesprek met een kinder-

arts die connecties had in Groningen, waar ik studeer. Hij
bracht me in contact met de kinderchirurg bij wie ik nu
mijn promotieonderzoek ga uitvoeren.
Ik kan iedereen aanraden om naar de Carrièrebeurs te
gaan. Wat de KNMG biedt, vind je nergens anders: je
kunt je in de breedte oriënteren, je krijgt een beeld van
hoe de vervolgopleidingen eruitzien én het is een goede
gelegenheid om te netwerken. Ook kun je nog eens verrast
worden, bijvoorbeeld door specialismes die je niet kent of
waar je niet aan gedacht had.
Of ik nog tips heb? De belangrijkste is: bereid je voor. Meld
je bijvoorbeeld op tijd aan voor de workshops die je wilt
volgen. En kijk van tevoren op de beursplattegrond en
zoek uit waar de stands staan van de specialismen die je
echt wilt bezoeken. Zo haal je er het meeste uit!’

‘Je krijgt van allerlei specialismen een beter beeld’
Voor Hilde Groot (22) was haar beursbezoek in
2012 vooral een vrijblijvende kennismaking. Op
de beurs in 2015 wil de vijfdejaars geneeskunde
meer gerichte informatie krijgen over de vakgebieden die haar het meest aanspreken.
‘In 2012 was ik een van de eersten op de beursvloer. Mijn interesse ging uit naar kinder- en
sportgeneeskunde en daar wilde ik meer over te
weten komen. Door ’s morgens vroeg te gaan, had ik de
tijd om bij die stands echt in gesprek te gaan. Die aanpak
bleek een goede manier om een beter beeld van allerlei
specialismen te krijgen.
In november 2013 ben ik met mijn coschappen gestart.
Dan kom je ook in aanraking met richtingen waar je niet
meteen aan denkt. Zoals in mijn geval cardiologie. Ik vind

het hart een interessant orgaan, evenals de problemen die
iemand aan z’n hart kan krijgen. Inmiddels heb ik mijn
wetenschappelijke stage gevolgd bij cardiologie en ga ik in
oktober solliciteren naar een Md/PhD-traject op dit vakgebied om naast mijn studie te doen.
Ik vind cardiologie zeker een interessant vakgebied, maar
wie weet vind ik dat nog wel van meer specialismen. Zo
heb ik bijvoorbeeld nog niet mijn coschap kindergeneeskunde gedaan en wil ik van een aantal richtingen toch
weten hoe ik ze in de praktijk ervaar. In maart 2015, als
ik wat verder ben met mijn coschappen, wil ik daarom
opnieuw naar de Carrièrebeurs. Voor nieuwe informatie, om
gerichter in gesprek te gaan en me te verdiepen in de vraag
welk specialisme het best bij mij past. Ik kan elke student
aanraden om te gaan. Het is een zinvolle voorbereiding, in
welke fase van je studie je ook bent.’
Beleid & Advies
Opleiding & Registratie
Medisch Contact & Artsennet

KNMG Carrièrebeurs
Bereid je voor op je toekomstige loopbaan. Op de
KNMG Carrièrebeurs vind je informatie, workshops,
lezingen en natuurlijk de mogelijkheid om in gesprek
te gaan met opleiders van alle medische vervolgopleidingen.
Datum: zaterdag 14 maart 2015 Locatie: Schola Medica, Utrecht
Tijd: 9.30-17.00 uur
Meld je op tijd aan via www.knmgcarrierebeurs.nl
en volg ons op
KNMG Carrièrebeurs en
cbknmg
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