
  

 

De Geneeskundestudent 



Voorwoord 
Beste lezer,  

Als vereniging opgericht in begin 2015, is het jaar 2018 een verdere stap 

geweest in de professionalisering van de vereniging om zo de belangen 

van alle geneeskundestudenten optimaal te kunnen vertegenwoordigen. 

Onze jaarcycli, bestaande uit onder andere het vaststellen van 

portefeuilles, het opstellen en afnemen van de enquête en het analysen 

van onderzoeksrapporten, krijgen voet aan de grond en zijn van steeds 

grotere waarde.  

Ook het aantal gespreks- en samenwerkingspartners nemen nog steeds 

toe. Nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan met partijen zoals de VvAA 

en steeds vaker zijn wij aanwezig bij gesprekken van diverse ministeries. 

Dit jaarverslag geeft u een kort en bondig overzicht van onze 

evenementen, gepubliceerde artikelen, herzieningen in de organisatie en 

mijlpalen van 2018. 

Vol goede moed kijk ik daarbij uit naar het jaar 2019, vertrouwend op ons 

bestuur, welke in het teken zal staan van verdere concretisering van de 

verenigingsprocessen en uitbreiding van onze kantoororganisatie en de 

daarmee verbonden belangenbehartiging van alle 

geneeskundestudenten. 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Amir Abdelmoumen 
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I. Portefeuilles en standpunten 

Portefeuilles van 2018 
Als belangenbehartiger voor geneeskundestudenten is het belangrijk 
expertise te vergaren over de onderwerpen die relevant of actueel zijn 
voor geneeskundestudenten. Dit wordt gedaan in de vorm van 
portefeuilles. Per portefeuille wordt er uitgebreid onderzoek verricht, 
zowel in de literatuur, in gesprekken met experts en, als belangrijkste, bij 
onze eigen achterban om vervolgens eventueel een standpunt hierover te 
kunnen vormen. De portefeuilles van het jaar 2018 zijn te zien in Tabel 1. 
 
Blik op te de toekomst  
Halverwege het jaar (in juni) wordt met het hele bestuur besloten welke 
nieuwe portefeuilles nog relevante doelstellingen hebben en welke 
belangrijke onderwerpen opgepakt dienen te worden in de vorm van een 
nieuwe portefeuille. 
 
Er hebben in 2018 veel herschikkingen plaatsgevonden om een zo helder 
mogelijk standpunt en hieraan gerelateerde aanbevelingen in te kunnen 
nemen. De portefeuilles Arbeidsmarkt en Beroepskeuze zijn hierbij 
omgevormd naar een aparte portefeuille Beroepskeuze en een aparte 
portefeuille Capaciteit, waarbij de oude portefeuille Wachttijden nu ook 
onder Capaciteit valt. Burn-out is opgepakt onder het bredere thema 
Veilig werken. De portefeuille Persoonlijk leiderschap is toegespitst op 
Professionele ontwikkeling en als laatste werd Diversiteit en 
Toegankelijkheid omgevormd naar de portefeuille Selectie. 
 
Meer informatie over de nieuwe portefeuilles kan gevonden worden in 
het beleidsplan van 2019. 
 
 
 
 

 
 
 
Mijlpalen 
Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke gebeurtenissen 
die hebben plaatsgevonden en mijlpalen die zijn bereikt in 2018: 
 

✓ Tegemoetkoming van €100,- per maand in de umc’s gerealiseerd 
in samenwerking met de LAD 

✓ Gesprekken met de decanen en ministeries over #metoo gevoerd 
en aanwezig geweest aan tafel bij live-uitzending ‘M’ over dit 
onderwerp 

✓ Lancering van de Ethische Toolkit in samenwerking met KNMG 

✓ In samenwerking met ministerie van OCW enquête afgenomen en 
resultaten gepubliceerd over wachttijden onder 
geneeskundestudenten 

✓ Gesprekken gevoerd met ministerie van OCW over 
capaciteitsproblematiek onder geneeskundestudenten 

✓ Enquête onder opleiders over promoveren (N=1088) uitgezet 

 
Tabel 1 

 

Portefeuilles 2017/2018 Portefeuilles 2018/2019 

▪ Arbeidsmarkt & Beroepskeuze 
▪ Burn-out 
▪ Diversiteit & toegankelijkheid 
▪ Innovatie & E-health 
▪ Persoonlijk leiderschap 
▪ Promoveren 
▪ Tegemoetkoming 
▪ Wachttijden 

▪ Beroepskeuze 
▪ Capaciteit 
▪ Professionele ontwikkeling 
▪ Promoveren 
▪ Tegemoetkoming 
▪ Selectie 
▪ Veilig werken 
▪ Zorg van de toekomst 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNlbzTquviAhXHDewKHTyQDa8QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.degeneeskundestudent.nl%2Ff%2Ffiles%2Fdownload%2Falv%2F30-november-2018%2Fbeleidsplan_30_november_2018.pdf&usg=AOvVaw0XIXvQ77272X9l3Gr11jwb


Uitdragen van onze standpunten 

Jaarlijkse Enquête 
Zoals elk jaar, begon het jaar 2018 met het analyseren van de resultaten 

uit de enquête. Aan de hand van deze resultaten zijn vijf 

onderzoeksrapporten verschenen gedurende het jaar. De portefeuilles 

waarover een onderzoeksrapport is geschreven zijn: 

▪ Beroepskeuze 

▪ Burn-out 

▪ Diversiteit en toegankelijkheid 

▪ Persoonlijk leiderschap 

▪ Promoveren 

Tevens is er eind 2018 weer een nieuwe enquête uitgezet onder de leden. 

Bij het sluiten van deze enquête hadden 3007 studenten het ingevuld. Een 

recordaantal, met een stijging van 28% ten opzichte van het vorige jaar. 

     

22,3%  
Man 

 

77,7%  
Vrouw 

42,1% 
Coassistent 

Hoogste 
response % 

UMCG 
(16,9%) 

 

Totaal 
N=3007 

 

Meer weten, lees hier onze onderzoeksrapporten: portefeuilles 

 

Presentaties op congressen 

Preconference NVMO congres – 14 november 

Voorafgaand aan het NVMO congres werd er een preconference 
georganiseer waarbij we aanwezig waren in het kader van onze 
participatie in de NVMO werkgroep ‘Welbevinden van (toekomstige) 
zorgprofessionals’. Hier hebben we in samenwerking met Academy 
Coaching een deel van verzorgd.  

 

NVMO – 15 en 16 november 

Op het NVMO congres van 2018 met het thema ‘Professionele 

Ontwikkeling, jong geleerd oud gedaan’ hebben wij een bijdrage geleverd 

middels diverse presentaties:  

 

 

Publicaties 
In 2018 zijn er diverse artikelen gepubliceerd door De 

Geneeskundestudent. Een overzicht van alle artikelen is te vinden in de 

bijlage.  

 

Zie al onze publicaties in Arts in Spe en Medisch contact hier 

 

Ronde 
tafelsessie 

Diversiteit onder geneeskundestudenten: 
vrouwen te veel? 

Diversiteit 

Praktijkpaper 
Aanspreekgedrag bij onprofessionaliteit 
onder geneeskundestudenten 

Professioneel 
gedrag 

Ronde 
tafelsessie 

Promoveen: een verplichting of een verrijking Promoveren 

https://www.degeneeskundestudent.nl/nieuws-en-standpunten/onderzoeksrapporten-2018
https://www.medischcontact.nl/arts-in-spe/tijdschrift/de-geneeskundestudent.htm


 

 

Ethische toolkit 
Ethiek wordt door geneeskundestudenten soms als  ‘oudbollig’ gezien en 

was daarom toe aan verfrissing. .De portefeuillehouders professionele 

ontwikkeling hebben in het jaar 2018 daarom intensief samengewerkt 

met de KNMG om een ethische toolkit te ontwikkelen. Een online 

naslagwerk op het gebied van medische ethiek. Geneeskundestudenten 

en artsen kunnen deze gebruiken voor een groot aantal vragen waar zij in 

de dagelijkse praktijk mee in aanraking komen.  

Meer weten, klik dan hier voor de ethische toolkit. 

 

Monitor beleidsmaatrelen & ministerie van OCW 
Elk jaar wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW) een monitor beleidsmaatregelen uitgebracht die de 

ontwikkelingen in het hoger onderwijs volgen. Dit jaar waren de 

portefeuillehouders wachttijden aangesloten bij de opstelling hiervan en 

is hierdoor een speciaal deel in de monitor gewijd aan 

geneeskundestudenten met een specifieke focus op wachttijden. Daaruit 

kwam naar voren dat wachttijden een significant probleem zijn in de 

opleiding geneeskunde. Dit geeft ons handvatten om dit probleem verder 

op te pakken. 

Meer weten, klik dan hier voor de monitor beleidsmaatregelen. 

 

 

Tegemoetkoming UMC’s 
Een belangrijke mijlpaal die dit jaar bereikt is, is de realisering van een 

tegemoetkoming voor de coschappen in Universitaire Medische Centra 

(UMC’s), welke in samenwerking met de LAD via de cao-umc’s is bereikt. 

Wij en de LAD pleiten al jaren voor een tegemoetkoming tijdens de 

coschappen. We zijn daarom zeer tevreden dat nu de eerste stappen zijn 

gemaakt. Volgend zal verder onderhandeld worden om ook een 

tegemoetkoming in de periferie te realiseren. 

 

Afbeelding 1: Geneeskundestudenten in Rotterdam die meedoen aan de actie ‘Dit doet de 
Co’ in 2016, waarin gepleit wordt voor een tegemoetkoming 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-toolkit/start.htm
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/monitor-beleidsmaatregelen-2017-2018


II. Evenementen en actualiteiten 
Zoals elk jaar hebben wij in 2018 diverse evenementen georganiseerd om 

onze achterban te bereiken en ze te ondersteunen bij vraagstukken die zij 

dagelijks tegenkomen.  

Ook waren er dit jaar onverwachte momenten waarbij wij als vereniging 

namens alle geneeskundestudenten dienden op te treden, waarvoor we 

zelfs aangeschoven zijn bij de talkshow ‘M’. Een overzicht van deze 

gebeurtenissen kan hieronder gevonden worden.  

Evenementen georganiseerd door De Geneeskundestudent 
Hierbij een overzicht van de bijeenkomsten die door De 

Geneeskundestudenten zijn georganiseerd of waaraan DG een actieve 

deelname heeft gehad. 

Nationale evenementen 

8 juni:  Algemene ledenvergadering en DG alumni bijeenkomst - 
Utrecht 

20 oktober:  ‘Organoid technology’. In samenwerking met stichting 
MECOM en Dokters in Debat - Utrecht 

30 november: Algemene ledenvergadering en DG alumni bijeenkomst - 
Utrecht 

Lokale evenementen 

28 februari:  Burn-out: Jezelf Beter Maken – Leid 

4 april:  Masterclass van Bul naar Baan - Nijmegen 

19 juni:  Burn-out: Jezelf Beter Maken - Utrecht 

10 oktober:  Voorstelling Time-out! Amsterdam 

 

Introductiedagen 
In augustus en september is DG, als van oudsher, aanwezig geweest op de 

introductiedagen op alle acht medische faculteiten van Nederland. Dit zijn 

voor ons belangrijke dagen omdat dit hét moment is om de eerstejaars te 

informeren over onze vereniging en hen vervolgens lid te laten worden. 

Dit jaar hebben wij 1906 nieuwe leden opgehaald. Een aantal wat iets 

minder is dan vorig jaar (2148). Desalniettemin betrof het een succesvolle 

introductieperiode. Volgend jaar zal gekeken worden hoe dit aantal weer 

opgehoogd kan worden. 

 

Afbeelding 2: Bestuursleden en nieuwe leden tijdens de introductiedagen in Nijmegen 



 

 
 

#MeToo 
Op 6 juni 2018 werd door Medisch Contact een artikel gepubliceerd, 

genaamd “#MeToo: artsen gaan niet vrijuit”, welk aanleiding gaf tot veel 

discussie. In het artikel werd ingegaan op de resultaten van een enquête 

die was uitgezet onder 30.000 artsen en geneeskundestudenten over 

(seksuele) intimidatie en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. 

Van de 440 geneeskundestudenten die de enquête hebben ingevuld, 

maakten er 86 (20%) een seksueel grensoverschrijdende situatie mee.  

Naar aanleiding van deze resultaten hebben wij contact opgenomen met 

de decanen van alle acht de faculteiten om hierover te praten en te 

zoeken naar oplossingen. Een rapport van deze gesprekken zal later 

volgen in 2019. Ook zijn er diverse nieuwsartikelen verschenen op NOS 

over dit thema, waar wij betrokken zijn geweest. Tevens is de voorzitter 

aangeschoven bij het talkshowprogramma ‘M’ om hierover namens alle 

geneeskundestudenten te praten en verscheen zij op het NOS 20.00 

journaal. 

 

Benieuwd naar de uitzending? Klik dan hier en hier 

 

 

 

 
 

 

 

 

Opening Erasmus MC 
In 2018 is ook het nieuwe ziekenhuis van één van de faculteiten, het 

Erasmus MC geopend. Wij waren aanwezig bij de opening van dit grootste 

ziekenhuis van Nederland. 

 

 

Afbeelding 3: Voorzitter Wies Bontje in gesprek met Z.M. Willem Alexander tijdens de 
opening van het Erasmus MC 

https://www.npostart.nl/nos-journaal/06-06-2018/POW_03689660?fbclid=IwAR0O_SLItkl1TVpQ-R5-V7tO3YzNTeTRwq30qxcH_v5yTKln3Z2c7hy_Jqs
https://www.npostart.nl/m/06-06-2018/KN_1699170?fbclid=IwAR3ou83eafNz-FIMTB8jyEjm7I3LHXdX3wN1xaIOvVtIlulsCvYF6f50bjM


III. Samenwerkingen en onze partners 
Nieuwe samenwerking met VvAA 
In juli 2018 is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen DG 

en VvAA. Deze nieuwe samenwerking staat in het teken van uitwisselen 

van expertise en van samenwerken op de raakvlakken van beide 

verenigingen met betrekking tot de inhoud. Daarnaast ondersteunt de 

VvAA, DG ook door middel van een financiële bijdrage. Dit geeft ons de 

mogelijkheid  om onze ambities verder te kunnen bewerkstelligen. Het 

contract is getekend voor een periode van drie jaar.  

Versterken samenwerking KNMG en LAD 
Samenwerking met KNMG De KNMG is al vanaf het begin van de 

oprichting van onze vereniging betrokken geweest. Elk jaar evalueren wij 

hoe we elkaar verder kunnen versterken om zo de gehele 

artsenpopulatie, inclusief geneeskundestudenten te kunnen 

ondersteunen. In 2018 zijn er weer diverse nieuwe projecten en 

werkgroepen met de KNMG opgezet. Voorbeelden daarvan zijn de 

Ethische toolkit, de Carrièrebeurs, de werkgroep ‘Raamplan’ en de 

werkgroep ‘Euthanasie’. 

Samenwerking LAD Het behartigen van de belangen van coassistenten is 

zowel van de LAD als DG een belangrijke pijler. In 2018 is om deze reden 

de samenwerking hierin geïntensiveerd. Zo heeft de LAD het voor elkaar 

gekregen om een tegemoetkoming te realiseren voor coassistenten 

tijdens de onderhandelingen. Ook draagt de LAD sterk bij aan de verdere 

professionalisering van onze vereniging door ons de ondersteunen in de 

financiële administratie en ledenbeheer. 

Contracten met Medische Faculteitsverenigingen 
In 2018 is wederom veel contact geweest met de medische 

faculteitsverenigingen en is hierover een bijeenkomst geweest op de 

Domus Medica, in aanwezigheid van de KNMG. Als resultaat zijn alle 

samenwerkingscontracten geëvalueerd en zo nodig hernieuwd.   

Medezeggenschapsdag 
Om de belangen van geneeskundestudenten optimaal te kunnen 

behartigen is het belangrijk is dat de medezeggenschap en De 

Geneeskundestudent elkaar kennen en daarmee ook weten te vinden. In 

2018 is om deze reden voor het eerst een medezeggenschapsdag 

georganiseerd. Naast twee interessante workshops die nuttig zijn voor de 

positie van medezeggenschap, hebben wij hier onze enquêteresultaten 

van 2017 gepresenteerd en gediscussieerd over onze portefeuille 

capaciteit.  

Regulier overleg jonge artsenverenigingen  
Corresponderend met vorig jaar is ook dit jaar veel overleg geweest met 

de jonge artsenverenigingen DJS, LOVAH, LOSGIO en VASON. Vanwege 

het feit dat onze leden vaak terecht komen bij één van deze jonge 

artsenverenigingen is het belangrijk dat er goed afstemming plaatsvindt. 

Er zijn daarom dit jaar verdere afspraken gemaakt voor structurele 

overleggen om elkaar zo op de hoogte te houden van de laatste 

ontwikkelingen. 

Afbeelding 4: Commissaris Extern, Amir Abdelmoumen ondertekent het nieuwe 
samenwerkingscontract met de VvAA. 



Overleg IMS 
Het interfacultair medisch studentenoverleg (IMS) is in 2018 opgericht 

vanuit een fusie van het LoCa en het LMSO. IMS organiseert onder andere 

vergaderingen waarbij alle medezeggenschap vanuit de medische 

faculteiten vertegenwoordigd is. De Geneeskundestudent was ook 

aanwezig bij deze vergaderingen. Tevens is er regelmatig overleg geweest, 

via met name voorzitters vergaderingen, tussen IMS en De 

Geneeskundestudent. 

Kwaliteitstafel arbeids- & verzekeringsgeneeskunde 
In juni 2019 is de kwaliteitstafel arbeids- & verzekeringsgeneeskunde 

opgezet met als doel de kennis- en kwaliteitsontwikkeling van bedrijfs- en 

verzekeringsgeneeskunde te verbeteren en de aantrekkelijkheid van 

beide beroepen te vergroten. Als De Geneeskundestudent zijn wij ook 

aanwezig geweest bij deze sessies om in samenwerking met de 

verschillende stakeholders te waarborgen dat geneeskundestudenten ook 

meer interesse verkrijgen voor deze cruciale beroepen. 

Overzicht van externe relaties 2018 
Een belangrijk onderdeel van de uiteenlopende portefeuilles en 

onderwerpen waar wij ons mee bezig houden, zijn de samenwerkingen 

met diverse organisaties en partijen. Wij kijken daarom terug op een 

vruchtbaar jaar waarin vele samenwerkingen zijn geïnitieerd en 

uitgebouwd.  Hieronder worden de organisaties en initiatieven benoemd.  

Projecten 

▪ ABS-artsen 

▪ Jezelf Beter Maken (LAD, VvaA, Academy Coaching, DJS, PodiumT) 

▪ Medgezel 

▪ NVMO werkgroep welbevinden zorgprofessionals 

▪ KNMG werkgroep euthanasie 

▪ KNMG werkgroep ethische toolkit 

▪ STARS-NL 

▪ Werkgroep Bedrijfsarts worden 

▪ Werkgroep Gender  

▪ Werkgroep Zorg 2025 

Organisaties 

▪ Academy Coaching 

▪ CDJA 

▪ Compendium Geneeskunde 

▪ DJS 

▪ Dokters in Debat 

▪ FMS 

▪ IFMSA-NL 

▪ IMS 

▪ KNMG 

▪ KNMG-districten 

▪ LAD 

▪ LOGSIO 

▪ LOVAH 

▪ LsVB 

▪ MECOM 

▪ Medisch Contact en Arts in Spe 

▪ Medische faculteitsverenigingen 

▪ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

▪ Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 

▪ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

▪ NFU 

▪ NVMO 

▪ Podium T 

▪ RGS 

▪ VASON 

▪ VvAA  



IV. Onze organisatie 
Governance wijzigingen 
In 2018 is besloten om de governance structuur van het bestuur van De 

Geneeskundestudenten te veranderen. Voorheen werd altijd gewerkt met 

twee bestuursleden per stad, waarvan één de portefeuillehouderfunctie 

behelsde en de andere de vertegenwoordigersfunctie. De 

portefeuillehouder hield zich hierbij vooral bezig met expertise opdoen op 

het gebied van zijn of haar portefeuille en de vertegenwoordiger was het 

aanspreekpunt op de faculteit en had daarbij ook de signalerende en 

verbindende rol richting met onze achterban. Om motivatie en vooral ook 

samenwerking binnen het bestuur te verhogen is gekozen om de functies 

te fuseren en daarmee twee algemeen bestuursleden te creëren per 

faculteit. Een portefeuille zal vanaf heden dus door twee bestuursleden 

geleid worden en ook op de faculteit zullen er twee bestuursleden 

aanwezig zijn die de signalerende en verbindende rol bekleden. De 

gedachte is dat deze wijziging ook ten goede zal zijn voor de continuïteit 

binnen de vereniging. 

Trainingen 
Ook in 2018 is er ingezet op professionalisering. Dit is  onder andere 

gedaan door het vergroten van kennis en vaardigheden van het bestuur 

door middel van trainingen. Deze trainingen gingen over motivatie, zinvol 

vergaderen en het leren kennen van elkaars sterke en zwakke punten en 

elkaars leerdoelen. 

Raad van Advies 
De raad van advies is uitgebouwd naar 5 leden en is daarmee compleet.  

DG-Panels 
Met de regionale panels is besloten te stoppen om in 2019 een project uit 

te rollen wat de vorm aan zal gaan nemen van een nationaal panel.  

 

 

  



V. Bijlagen 

A. Overzicht van publicaties door en over De Geneeskundestudent

Datum Titel Locatie Bestuurlijke auteur(s) Onderwerp 

31-jan De zorgen van een rasoptimist Medisch Contact W. Bontje Voorzitterscolumn   

14-feb Op weg naar gendersensitief onderwijs AiS tijdschrift L. Koggel Gender 

14-feb ‘We gaan onze zichtbaarheid vergroten’ AiS tijdschrift -  Interview 

15-feb Medische ethiek goes digital AiS tijdschrift L. van Kooten Ethiek 

4-apr Leerzaam, verdrietig en complex Medisch Contact W. Bontje Voorzitterscolumn 

3-mei Onderzoek onder geneeskundestudenten over wachttijd AiS website - Wachttijden 

6-jun #MeToo in de medische wereld: ‘Je bent kwetsbaar als 
coassistent’ 

NOS website - Seksuele intimidatie 

7-jun ‘Nog één vraag: Hoe vond u dat ik het deed?’ AiS tijdschrift M. Kemmeren en M. 
Laugs  

Beoordelingen 

7-jun De telefoon in het ziekenhuis AiS tijdschrift A. Ghedri en W. Bontje Coschappen 

13-jun Een verplichte cursus grappen maken Medisch Contact W. Bontje Voorzitterscolumn 

5-jul Samenwerking voor optimale zelfontplooiing van alle 
geneeskundestudenten 

AiS website -  VvAA 

22-juli ‘Als alle coassistenten even hun cupmaat op het bord 
schrijven…’ 

NOS website - Seksuele intimidatie 

30-jul Studenten durven elkaar beter aan te spreken dan vijf 
jaar geleden 

AiS website - Aanspreekgedrag 

21-aug Zo maak je van een wetenschappelijke stage een succes AiS tijdschrift R. Beekman en A. 
Ghedri 

Wetenschappelijke stage 

21-aug Wachten, wachten, wachten … AiS tijdschrift - Wachttijden  

12-sep Keuzestress? Blijf lachten dokter Medisch Contact W. Bontje Voorzitterscolumn 

9-nov Weet de student van nu echt zo weinig? Onzin! AiS tijdschrift E. van Aken en D. 
Janssen 

Curriculum 

12-nov Is een doctor een betere dokter? AiS tijdschrift W. Bontje Promoveren 



 

 

 

B. Organisatie/structuur van de vereniging 

Het bestuur 
Het bestuur van De Geneeskundestudent bestaat uit 19 bestuursleden, 16 

algemeen bestuursleden en 3 dagelijks bestuursleden. Het algemeen 

bestuur bestaat uit portefeuillehouders en vertegenwoordigers. De 

vertegenwoordigers vormen de schakel tussen de medische faculteit en 

ons landelijk bestuur. Ze zijn de eerste aanspreekpunten voor de 

studenten, de medezeggenschap en de opleiding. Daarnaast organiseren 

ze lokale themabijeenkomsten en DG-panels waarin 

geneeskundestudenten zitting kunnen nemen.   

De portefeuillehouders zijn verantwoordelijk voor één of meerdere 

onderwerpen waar wij ons als vereniging mee bezig houden, zoals 

arbeidsmarkt of burn-out. Daarbij hebben de portefeuillehouders een 

belangrijke rol in het opstellen en verwerken van de jaarlijkse enquête en 

nemen zij plaats in verschillende werkgroepen.  

Het dagelijks bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het 

beleid en aansturing van het dagelijks bestuur en bestaat uit een 

Voorzitter, Commissaris Extern en Commissaris intern.  

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 
De Geneeskundestudent is een onafhankelijke vereniging, daarmee ligt 

formeel de hoogste zeggenschap bij de leden van De 

Geneeskundestudent binnen De Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze 

vergadering vindt twee maal per jaar plaats, alle geneeskundestudenten 

die lid zijn van onze vereniging kunnen deelnemen aan de ALV.  

 

 



 

C. Bestuursleden 
Bestuursleden Functie Periode Universiteit 

Dagelijks bestuur 

Wies Bontje Voorzitter  2017-2018 Rotterdam 

Pavien Bavinck Commissaris Intern 2017-2018 Groningen 

Amir Abdelmoumen 
Commissaris Extern 2017-2018 

Rotterdam 
Voorzitter  2018-heden  

Maya Roek Commissaris Intern 2018-heden Nijmegen 

Romee Casteleijn Commissaris Extern 2018-heden Utrecht 

Algemeen Bestuur 

Ida van Haaren Vertegenwoordiger 2016-2018 Amsterdam (UvA) 

Suzanne IJzermans Vertegenwoordiger 2016-2018 Leiden 

Mirjam Kemmeren Portefeuillehouder 2016-2018 Leiden 

Annelot van der Meulen Vertegenwoordiger 2016-2018 Amsterdam (VU) 

Romee Casteleijn Vertegenwoordiger 2017-2018 Utrecht 

Noor de Cort Vertegenwoordiger 2017-2018 Maastricht 

Lara de Graaf Vertegenwoordiger 2017-2018 Nijmegen 

Daniëlle Janssen Portefeuillehouder 2017-2018 Nijmegen 

Maxime Laugs Portefeuillehouder 2017-2018 Maastricht 

Laurens van Zandvoort Vertegenwoordiger 2017-2018 Rotterdam 

Ibtissam Acem Portefeuillehouder 2017-heden Rotterdam 

Jan-Willem Bruggeman Portefeuillehouder 2017-heden Amsterdam (VU) 

Ayaz Ghedri Portefeuillehouder 2017-heden Utrecht 

Jesse Koper Vertegenwoordiger 2017-heden Groningen 

Marleen Zethof Portefeuillehouder 2017-heden Amsterdam (UvA) 

Evert van Aken Portefeuillehouder 2018-heden Groningen 

Amarins Damstra Vertegenwoordiger 2018-heden Leiden 

Femke van de Zuidwind Vertegenwoordiger 2018-heden Nijmegen 

Marijn Groen Algemeen bestuurslid 2018-heden Maastricht 

Annemoon Jonker Algemeen bestuurslid 2018-heden Utrecht 



Anuska Mahes Algemeen bestuurslid 2018-heden Amsterdam (VU) 

Juliette Mattijsen Algemeen bestuurslid 2018-heden Rotterdam 

Myrna Reinhard Algemeen bestuurslid 2018-heden Nijmegen 

Marel van Ruissen Algemeen bestuurslid 2018-heden Amsterdam (UvA) 

Jorrit Salden Algemeen bestuurslid 2018-heden Maastricht 

Sander Sandkuyl Algemeen bestuurslid 2018-heden Leiden 

Raad van Advies 

Laurine Alderlieste Raad van Advies lid 2017-heden N.v.t. 

Rosalie Beekman Raad van Advies lid 2017-heden Nv.t. 

Edwin Duijzer Raad van Advies lid 2017-heden N.v.t. 

Rob van Gassel Raad van Advies lid 2017-heden N.v.t. 

Lennart Meijer Raad van Advies lid 2017-heden N.v.t. 

 

 

 

 

 



 

 

 


