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Voorwoord 
Beste lezer,  

Voor u ligt het jaarverslag van De Geneeskundestudent (DG) van 2020. 
Het was een jaar waarvoor een beleidsplan schrijven achteraf een lastige 
opgave bleek te zijn, de COVID-crisis heeft voor ons het belang van 
opvangen van signalen uit je achterban en responsiviteit onderstreept. 
Desalniettemin kunt u lezen dat onze inspanningen en activiteiten van 
afgelopen jaar niet anders zijn dan u van ons gewend bent; ook dit jaar 
hebben we ons weer ingezet voor de randvoorwaarden van onze 
achterban. 

Onze achterban heeft in het jaar 2020 laten zien dat zij ten tijde van crisis 
klaarstaan om hun steentje bij te dragen en de maatschappelijke rol als 
arts van de toekomst op zich weet te nemen. Ondertussen liepen de 
wachttijden op vanwege de stilgelegde coschappen evenals de zorgen 
omtrent de kwaliteit van de geneeskunde opleidingen ten tijde van 
diezelfde crisis. Onze rol van belangenbehartiger heeft daardoor in 2020 
voornamelijk in het teken gestaan van het signaleren van de gevolgen die 
de COVID-crisis met zich meebracht en het zoeken naar mogelijkheden, 
samen met onze stakeholders, hoe we deze gevolgen konden beperken. 

Ondertussen hebben wij als vereniging niet stilgestaan en verdere 
stappen gezet in onze professionalisering door de uitbreiding van ons 
secretariaat en de herinrichting van de functie assessor met als focus het 
ophalen van signalen uit onze achterban. Dat laatste is in het afgelopen 
jaar nogmaals duidelijk geworden; wij kunnen de belangen van onze 
achterban alleen vertegenwoordigen als we weten wat er speelt.  

Als voorzitter kijk ik met trots terug op zowel de inzet van onze 
bestuursleden als de artsen van de toekomst.   

Met hartelijke groet, Femke van de Zuidwind 
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I. Portefeuilles en werkgroepen 

Portefeuilles van 2020 
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 in de vorm van een enquête om hierover een 
standpunt te kunnen vormen. De portefeuilles van het jaar 2020 zijn te 
zien in Tabel 1.  
 

Portefeuilles 2019/2020 Portefeuilles 2020/2021 
 Beoordelingen 
 Beroepskeuze 
 Capaciteit 
 Promoveren 
 Selectie 
 Veilig werken 

 Beoordelingen 
 Beroepskeuze 
 Capaciteit 
 Selectie 
 Uurbesteding 
 Veilig werken 

Tabel 1 Portefeuilles DG 

Halverwege het jaar (in juni) wordt met het hele bestuur besloten welke 
nieuwe portefeuilles gecontinueerd dienen te worden en of er belangrijke 
nieuwe onderwerpen zijn, die opgepakt dienen te worden in de vorm van 
een nieuwe portefeuille. In 2020 is besloten, vanwege de relevantie en 
urgentie van de portefeuilles, het overgrote deel over te nemen naar het 
daaropvolgende jaar. Daarbij is de portefeuille ‘promoveren’ 
samengevoegd met ‘beroepskeuze’, vanwege de verwachte actiepunten 
voor het opvolgende halfjaar. Tevens is er gekozen om de portefeuille 
‘uurbesteding’ af te splitsen van ‘veilig werken’, zodat de focus binnen 
deze portefeuille meer gelegd kon worden op grensoverschrijdend 
gedrag. 
 

Werkgroepen van 2020 
In 2020 is besloten om een aantal werkgroepen op te richten waarbinnen 
zowel algemeen bestuursleden als centraal studentenpanel leden kunnen 
plaatsnemen. De werkgroepen van het jaar 2020 zijn te zien in Tabel 2. 

Werkgroepen 2019-2020 Werkgroepen 2020-2021 
 Media en promotie 
 Evenementen 
 Arts in Spé 

 Media en promotie 
 Evenementen 
 Arts in Spé 
 Duurzaamheid 
 Corona 

Tabel 2 Werkgroepen DG 

Aan het begin van 2020 hadden we drie werkgroepen, waarbinnen de 
focus ligt op het verhogen van engagement van algemene leden. De 
stappen die we hebben gezet zijn onder andere het inrichten van een 
nieuwe website en het opzetten van een sociale mediabeleid gericht op 
het agenderen van maatschappelijke thema’s en naamsbekendheid. 
Halverwege het jaar werden hieraan de werkgroep ‘duurzaamheid’ en 
‘corona’ toegevoegd. Binnen de werkgroep ‘duurzaamheid’ hebben we de 
‘Green Deal van de Zorg’ ondertekend, benieuwd waarom en welke 
belofte we maken? Klik dan hier voor het filmpje.  

Meer informatie over nieuwe portefeuilles en werkgroepen? Zie ook 
beleidsplan 2021. 

Uitdragen van onze standpunten 
Jaarlijkse enquête  
Eind 2020 hebben we de jaarlijkse enquête weer uitgezet onder onze 
leden. De laatste enquête daarvoor kwam uit 2018, waarvan we hadden 
geleerd dat er een verbeterslag nodig was in onze vraagstelling om 
gefundeerde conclusies en standpunten te formuleren. Hiervoor hebben 
we de Raad van Advies betrokken om hen expertise op dit gebied met ons 

https://youtu.be/X1XB5FXWTYA
https://degeneeskundestudent.nl/wp-content/uploads/2020/11/Beleidsplan-2021.pdf
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te delen en de functie van assessor binnen het dagelijks bestuur 
heringericht om de algemeen bestuursleden hierin maximaal te kunnen 
ondersteunen.  

Corona enquête 
In april 2020 hebben we een enquête uitgezet specifiek gericht op de 
huidige COVID-crisis en de bijkomende gevolgen voor onze achterban, 
waarna de werkgroep ‘corona’ is opgericht. Gesprekken met de 
opleidingsdirecteuren volgde, evenals vervolgvragen in de jaarlijkse 
enquête om de gevolgen te monitoren en de daaruit volgende 
aandachtspunten met de faculteiten te kunnen delen.  

NVMO congres 
Op 20 november vond het NVMO congres plaats, dit keer online vanwege 
de geldende maatregelen. Desalniettemin waren wij hierbij weer 
aanwezig, ditmaal met twee verschillende abstracts voor de portefeuille 
promoveren en de werkgroep corona. Benieuwd naar het abstract over 
corona waarin we de belangrijkste lessen uit de eerste golf hebben 
beschreven? Klik dan hier voor het filmpje. 

Tegemoetkoming 
Eind 2019 kwam de tegemoetkoming ook voor de perifere ziekenhuizen 
tot stand op basis van declaratie. In 2020 hebben we samen met de LAD 
ons ingezet om de uitvoering hiervan te versimpelen, in april leidde dit tot 
een handreiking van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 
waarin ze stellen dat coassistenten in perifere ziekenhuizen maandelijks 
maximaal 100 euro van hun collegegeld kunnen declareren. In september 
2020 ontvingen wij signalen dat de uitbetaling van de tegemoetkoming in 
perifere ziekenhuis nog niet overal vlekkeloos verliep. In samenwerking 
met de LAD en FBZ is er een brief opgesteld naar de desbetreffende 
ziekenhuizen om ze hierop te wijzen. Als reactie gingen de aangeschreven 
ziekenhuizen alsnog over tot uitbetaling van de tegemoetkoming. 

II. Evenementen en actualiteiten 
Het afgelopen jaar hebben verschillende evenementen niet kunnen 
doorgaan vanwege de COVD-crisis. Om alsnog in de huidige tijd onze 
achterban te bereiken en ze te ondersteunen bij vraagstukken die zij 
dagelijks tegenkomen, hebben we de ‘Van Bul naar Baan’ sessies online 
georganiseerd en met succes! In samenwerking met de LAD en de KNMG 
hebben we een onlineversie, van het eerst altijd fysieke evenement, 
kunnen neerzetten waar veel belangstelling voor was en wat goed is 
ontvangen door onze achterban en dan ook samen zullen continueren in 
2021. De workshop thema’s tijdens deze onlineversie waren: ‘Help, een 
contract?!’ en informatie over de wet BIG. 

Het jaar 2020 was bij uitstek een jaar waarbinnen onvoorzienbare 
actualiteiten, de COVID-crisis, ertoe hebben geleid dat wij naast onze 
initiële portefeuilles voor de geneeskundestudenten diende op te treden. 

Evenementen georganiseerd door De Geneeskundestudent 
Een overzicht van de bijeenkomsten die door De Geneeskundestudent zijn 
georganiseerd: 

Nationale evenementen 
19 juni:  ALV 
19 november: Van Bul naar Baan – online  
23 november: Van Bul naar Baan – online 
27 november: ALV  
2 december: Van Bul naar Baan – online 
9 december: Van Bul naar Baan – online 

Lokale evenementen 
19 februari: Van Bul naar Baan – Groningen  
2 maart:  Van Bul naar Baan – Utrecht  

https://youtu.be/JOar1MITyhg
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Introductiedagen 
De introductiedagen verliepen dit jaar anders dan andere jaren. Vanwege 
de geldende maatregelen was het niet mogelijk om de eerstejaars 
studenten fysiek te ontmoeten. In plaats daarvan hebben we in 
samenwerking met de verschillende medische faculteitsverenigingen onze 
vereniging online gepresenteerd. Hiervoor hebben we een algemeen 
filmpje ontwikkeld waarin we kort vertellen wie wij zijn en wat we voor de 
geneeskundestudent kunnen betekenen. Daarnaast hebben we ook een 
uitgebreider filmpje gemaakt waarin we de gezichten achter onze 
vereniging laten zien om toch nog op een meer persoonlijke manier 
kennis te maken met de nieuwe leden. Uiteindelijke hebben we ruim 15% 
minder nieuwe leden kunnen bereiken. Mogelijk kunnen we in 2021 nog 
een ‘bezem’ actie organiseren. Benieuwd naar de filmpjes? Klik hier. 

Corona 
Tijdens de eerste golf van de COVID-crisis kwamen alle 
geneeskundestudenten thuis te zitten door het landelijk stilleggen van de 
coschappen en fysiek onderwijs. Dit weerhield de geneeskundestudenten 
niet om ook hun steentje bij te dragen aan deze zorgcrisis, er ontstonden 
al snel verschillende initiatieven van geneeskundestudenten. Om hen in 
het zonnetje te zetten hebben we hierover een compilatiefilmpje 
gemaakt. Klik hier voor het filmpje. 

De COVID-crisis leidde ondertussen alleen wel tot financiële zorgen bij 
coassistenten, omdat het collegegeld gewoon moest worden doorbetaald, 
evenals de huurkosten van een kamer. Het is geweldig dat 
geneeskundestudenten hebben bijgedragen aan het indammen van de 
COVID-crisis, maar juist daarom vonden wij het niet eerlijk als 
coassistenten financieel in de knel komen door ongewilde 
studievertraging. Samen met de KNMG en de LAD hebben wij het 
ministerie van OCW gevraagd om een tegemoetkoming voor de 

studievertraging die coassistenten hebben opgelopen middels een 
compensatie van het collegegeld voor de totale studie-uitloop. Het 
ministerie van OCW heeft later gekozen voor een algemene 
tegemoetkoming voor alle studenten die uitloop hebben gekregen door 
de COVID-crisis.  

Zoals al eerder genoemd hebben we ook onderzoek gedaan middels een 
enquête naar de gevolgen en zorgen die de COVID-crisis met zich 
meebracht voor onze achterban. Deze gevolgen en zorgen zullen wij 
blijven monitoren en op de agenda zetten bij de verschillende faculteiten 
om ook in deze tijd te verzekeren dat onze achterban onder de best 
mogelijke omstandigheden zich kunnen ontwikkelen tot de arts van 
morgen. 

Selectie 
In februari 2020 werd er een motie ingediend voor de herinvoering van de 
loting door Tweede Kamerleden van D66 en CDA. Uit ons onderzoek blijkt 
dat scholieren al vanaf jonge leeftijd proberen hun selectiekansen te 
vergroten door onder andere dure cursussen te volgen. Zo heeft bijna een 
kwart van de studenten een cursus gevolgd om de selectiekansen te 
vergroten. De kosten hiervan variëren van 150 tot enkele duizenden 
euro’s. De Geneeskundestudent vindt dit onwenselijk en riep daarom 
samen met de LAD en de KNMG Tweede Kamerleden op om vóór de 
motie te stemmen zodat loting weer onderdeel kon gaan zijn van de 
selectie. De motie werd aangenomen, waarop een wetsvoorstel volgde 
welke is ingestemd door de ministerraad. Wil je meer weten? Lees 
de brief aan de Tweede Kamerleden en download het onderzoeksrapport. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibfp1qni4yg
https://www.youtube.com/watch?v=FfNRKXHdmdY&t=2s
https://youtu.be/BtcFuDOTZz8
https://degeneeskundestudent.nl/wp-content/uploads/2021/06/20200213-Brief-KNMG-DG-LAD-decentrale-selectie-ZONDER-HANDTEKENING-KNMG-002.pdf
https://degeneeskundestudent.nl/wp-content/uploads/2020/05/dg-selectie-17-02-20-1.pdf
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III. Samenwerkingen en onze partners 
Samenwerking LAD 
Het behartigen van de belangen van coassistenten is voor zowel de LAD 
als DG een belangrijke pijler. In het jaar 2020 hebben we samen grote 
stappen gemaakt om de randvoorwaarden binnen de coschappen te 
optimaliseren door ons samen in te zetten voor de tegemoetkoming, 
gevolgen van corona en veilig werken.  

Zoals al eerder genoemd hebben we samen met de LAD ons ingezet om 
de uitvoering van de tegemoetkoming binnen de perifere ziekenhuizen te 
versimpelen en te bewerkstelligen dat elke coassistent de 
tegemoetkoming kon ontvangen. Hiervoor hebben we ook de 15 meest 
gestelde vragen met elkaar geïnventariseerd en op onze website 
aangeboden aan onze achterban. Daarnaast hebben we modelbrieven 
opgesteld die coassistenten konden verzenden naar desbetreffende 
ziekenhuizen die nog niet tot uitbetaling overgingen. Deze inzet heeft er 
niet alleen toe geleid dat coassistenten handvatten hebben om 
gemakkelijk aanspraak te maken op de tegemoetkoming, maar ook dat 
desbetreffende ziekenhuizen in beeld kwamen en alsnog overgingen op 
uitbetaling. 

Daarnaast hebben we de samenwerking op het thema veilig werken 
verder geïntensiveerd. Samen met de beleidsadviseur, die hier speciaal 
voor is aangesteld bij de LAD, hebben we enquêtevragen opgesteld op het 
gebied van grensoverschrijdend gedrag en mentale uitputting met behulp 
van gekwalificeerde vragenlijsten. Hierdoor kunnen we in 2021 
belangrijke conclusies en aanbevelingen formuleren die zullen bijdragen 
aan een veilige werkomgeving voor coassistenten. 

 

Ook in 2020 heeft de LAD in grote mate bijgedragen aan de verdere 
professionalisering van onze vereniging. Zo is er twee dagen per week 
secretariaat gearrangeerd. Tevens is het ledenbeheer volledig 
overgenomen door de LAD, waardoor de ambtelijk secretaris zich meer 
kan focussen op de adviserende rol en beleidsvoering. Wij zijn zeer blij 
met deze samenwerking en hopen deze dan ook de komende jaren voort 
te zetten. 

Samenwerking KNMG 
De KNMG is al vanaf het begin van de oprichting van onze vereniging 
betrokken geweest. In 2020 zijn er vanuit deze samenwerking weer 
belangrijke stappen gezet om de geneeskundestudenten te kunnen 
ondersteunen in hun loopbaan.  

Zoals al eerder genoemd hebben we samen met de KNMG en LAD een 
brief geschreven aan het ministerie van OCW betreft tegemoetkoming 
van het collegegeld. Daarnaast hebben we intensief contact gehouden 
betreft de gevolgen omtrent COVID, waardoor binnen verschillende 
gesprekken tussen de KNMG en Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra (NFU) de geneeskundestudenten op de agenda hebben 
gestaan om ook in deze tijd oog te hebben voor de randvoorwaarden van 
onze studie. Bovendien hebben we een podcast in samenwerking met de 
KNMG opgenomen over wat de COVID-crisis betekent voor de jonge 
artsen van de toekomst. Benieuwd naar de podcast? Klik dan hier.  

In het kader van beroepskeuze zijn we dit jaar betrokken bij het opzetten 
van een website voor basisartsen waar wij samen met De Jonge Specialist, 
de KNMG en LAD nadenken over hoe we basisartsen van informatie en 
inspiratie kunnen voorzien voor het maken van de juiste loopbaankeuze. 
Deze samenwerking zal in 2021 verder worden uitgebreid en voortgezet. 

https://www.bnr.nl/brandstories/artsen-podcast/10425278/4-geneeskundestudent-in-coronatijd
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IMS en O&O-studentadviseurs 
Het interfacultair medisch studentenoverleg (IMS) is een stichting die 
veelvuldig vergaderingen houdt met de medezeggenschap van 
geneeskundestudenten. Vanuit die hoedanigheid is het belangrijk dat we 
elkaar goed op de hoogte houden over verschillende aspecten binnen de 
geneeskunde opleidingen. De Onderwijs en Onderzoek studentadviseurs 
nemen zowel plaats bij de vergaderingen met de decanen als de 
opleidingsdirecteuren. Voorheen hadden we alleen vergaderingen met 
IMS, dit jaar hebben we ook de O&O-studentadviseurs uitgenodigd om 
deel te nemen om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen binnen de 
geneeskunde opleidingen en te kijken hoe we de geneeskundestudenten 
het beste kunnen vertegenwoordigen.  

Werkgroepen 
Bestuursleden nemen deel aan diverse werkgroepen, met name binnen 
de KNMG, om zo ook de mening van geneeskundestudenten te 
vertegenwoordigen. Afgelopen jaar hebben bestuursleden 
plaatsgenomen in de volgende werkgroepen: 

- Euthanasie 
- Arts 2040 
- Basisartsenwerkgroep bij De Jonge Specialist 

Overzicht van externe relaties 2020 
Een belangrijk onderdeel van de uiteenlopende portefeuilles en 
onderwerpen waar wij ons mee bezig houden, zijn de samenwerkingen 
met diverse organisaties en partijen. Afgelopen jaar hebben de 
samenwerkingen er anders uitgezien vanwege het online contact, 
desondanks kijken wij terug op een vruchtbaar jaar waarin vele 
samenwerkingen zijn geïnitieerd en uitgebouwd. Hieronder volgt een 
overzicht met de belangrijkste partijen met wie wij afgelopen jaar hebben 
samengewerkt: 

Organisaties 
 Compendium Geneeskunde 
 Corparis 
 DJS 
 FMS 
 IFMSA-NL 
 IMS 
 KAMG 
 KNMG 
 LAD 
 LOVAH 
 LSVB 
 MedGezel 
 Medisch Contact en Arts in Spe 
 MFAS 
 MFLS 
 MFVN 
 MFV Panacea 
 MFVR 
 MFVU 
 MSFU Sams 
 MSV Pulse 
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 
 NFU 
 NVMO 
 OCG 
 Podium T 
 Student en Leefstijl 
 VASON 
 VvAA 
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IV. Onze organisatie 
Uitbreiden Dagelijks Bestuur 
In 2019 hebben we het Dagelijks Bestuur uitgebreid met de functie 
assessor. De rol van de assessor heeft voornamelijk in het teken gestaan 
om projecten op te pakken die tot voorheen bleven liggen. Halverwege 
2020 kwamen we tot de conclusie dat deze projecten voldoende waren 
opgepakt; het Centraal studentepanel was opgezet, er is een nieuwe 
website vormgegeven en een sociale mediabeleid opgezet in 
samenwerking met de werkgroep Media en Promotie. In oktober hebben 
we daarom de functie van de assessor opnieuw ingericht, waarbij de focus 
ligt op het professionaliseren van de enquête en de onderzoeksrapporten.  

Centraal studentenpanel 
In 2020 is het Centraal studentenpanel verder vormgegeven en 
uitgebreid. Halverwege het jaar is de verantwoordelijkheid verschoven 
van de assessor naar de commissaris intern. Verschillende Centraal 
studentenpanelleden nemen momenteel plaats bij de werkgroepen 
Media en promotie, Evenementen, Duurzaamheid en Arts in Spé en 
vormen daarnaast een klankbord voor ons bestuur om tussendoor onze 
standpuntvorming te kunnen toetsen. 

Redacteur Arts in Spé 
In 2020 is er een Redacteur Arts in Spé aangenomen om namens De 
Geneeskundestudent binnen de redactie van de Arts in Spé de 
betrokkenheid van individuele leden bij het blad te vergroten. De 
redacteur is de voorzitter van de werkgroep Arts in Spé, waarbij zowel 
Centraal studentenpanelleden als algemeen bestuursleden plaatsnemen, 
en is algemeen bestuurslid binnen het bestuur van De 
Geneeskundestudent om optimaal aan te sluiten bij de behoeften en 
interesses van onze achterban. 

 

 

 

 

Afbeelding: Het bestuur van 2020 
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V. Bijlagen 
A. Overzicht van publicaties door en over De Geneeskundestudent

Datum Titel Medium Bestuurlijke auteur(s) Onderwerp 
19 feb Door het oog van de infuusnaald Medisch contact Amir Abdelmoumen Voorzitterscolumn 
19 feb Goede voornemens in de spreekkamer Arts in Spe Sander Sandkuyl en 

Wies Bontje 
Preventie 

19 feb #DOKTERSOPSOCIALMEDIA Arts in Spe Marijn Groen en Avin 
Ghedri 

Social media 

23 april Van creatieve initiatieven tot oplopende schuldenlast Medisch contact Amir Abdelmoumen Voorzitterscolumn 
29 april ‘Geef studenten compensatie voor stilgelegde coschappen’ Medisch contact - Corona 
22 mei What a waste Arts in Spe Juliette Mattijsen en 

Lidwien Smabers 
Duurzaamheid 

22 mei Hoeveel kost corona? Arts in Spe Marijn Groen en Sander 
Sandkuyl 

Corona 

5 juni Rotterdam bijt spits af met coschappen voor alle studenten Medisch contact - Corona 
24 juni Stilzwijgen Medisch contact Amir Abdelmoumen Voorzitterscolumn 
21 juli Uitbetaling vergoeding aan coassistent hapert Medisch contact - Tegemoetkoming 
24 juli Geneeskundestudent wacht steeds langer op start 

coschappen 
Medisch contact - Capaciteit 

24 juli NVZ wil ziekenhuizen manen tot onkostenregeling co’s Medisch contact - Tegemoetkoming 
25 aug Als ik later groot ben Arts in Spe Renée Douven Redactioneel commentaar 
25 aug Effen de paden, op naar de top Arts in Spe Juliette Mattijsen en 

Lidwien Smabers 
Diversiteit 

25 aug Van die magische momenten Arts in Spe Rick Heijnen en Maarten 
Wille 

Coschappen 

29 sep Obstipatie in het leertraject Medisch contact Femke van de Zuidwind Voorzitterscolumn 
18 nov Studeren in tijden van corona Arts in Spe Noortje Voeten Corona 
18 nov Vlammen maar niet opbranden Arts in Spe - Veilig werken 
18 nov Een arts in stevige schoenen worden Arts in Spe Renée Douven Redactioneel commentaar 
25 nov Artsen met een coviddiploma Medisch contact Femke van de Zuidwind Voorzitterscolumn 
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B. Organisatie/structuur van de vereniging 
Het bestuur 
Het bestuur van De Geneeskundestudent bestaat uit 21 bestuursleden 
verdeeld in, 17 algemeen bestuursleden en 4 dagelijks bestuursleden. De 
algemeen bestuursleden vervullen tegenwoordig zowel een 
vertegenwoordigende rol als de rol van portefeuillehouder. Vanuit deze 
eerste rol vormen zij 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.   

Vanuit de tweede rol zijn ze 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 en sinds dit jaar ook 
een assessor.  

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 minimaal tweemaal per jaar plaats. Alle 
geneeskundestudenten die lid zijn van onze vereniging kunnen 
deelnemen aan de ALV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Bestuursleden 
Bestuursleden Functie Periode Universiteit 

Dagelijks bestuur 
Amir Abdelmoumen Voorzitter  2016-2020 Rotterdam 
Denise de Gruijter        Commissaris Extern 2019-2020 Amsterdam (UvA) 
Femke van de Zuidwind         Voorzitter en Assessor 2018-heden Nijmegen 
Sofie van Goor Commissaris Intern 2019-heden Leiden 
Julia van den Oever Commissaris Extern 2020-heden Utrecht 
Lucas Gartzke Assessor 2020-heden Groningen 
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Algemeen Bestuur 
Ibtissam Acem Algemeen bestuurslid 2017-2020 Rotterdam 
Marijn Groen Algemeen bestuurslid 2018-2020 Maastricht 
Annemoon Jonker Algemeen bestuurslid 2018-2020 Utrecht 
Juliette Mattijsen Algemeen bestuurslid 2018-heden Rotterdam 
Jorrit Salden Algemeen bestuurslid 2018-2020 Maastricht 
Sander Sandkuyl Algemeen bestuurslid 2018-2020 Leiden 
Galina Dorland Algemeen bestuurslid 2019-heden Amsterdam (UvA) 
Sybren Kootstra Algemeen bestuurslid 2019-heden Nijmegen 
Lidwien Smabers Algemeen bestuurslid 2019-heden Maastricht 
Iris Verkuijl Algemeen bestuurslid 2019-heden Amsterdam (VU) 
Stijn Wenmaekers Algemeen bestuurslid 2019-2020 Utrecht 
Maarten Wille Algemeen bestuurslid 2019-heden Leiden 
Bernard van de Meeberg Algemeen bestuurslid 2020-heden Nijmegen 
Egid van Bree Algemeen bestuurslid 2020-heden Maastricht 
Esmée Doense Algemeen bestuurslid 2020-heden Amsterdam (VU) 
Juliëtte Drenth Algemeen bestuurslid 2020-heden Groningen 
Noortje Voeten Algemeen bestuurslid 2020-heden Maastricht 
Rick Heijnen Algemeen bestuurslid 2020-heden Amsterdam (UvA) 
Rowen de Jong Algemeen bestuurslid 2020-heden Rotterdam 
Sangeeta Bisheshar Algemeen bestuurslid 2020-heden Utrecht 
Valérie Andriessen Algemeen bestuurslid 2020-heden Utrecht 
Victorien Luppes Algemeen bestuurslid 2020-heden Leiden 
Renée Douven Algemeen bestuurslid 2020-heden Maastricht 

Raad van Advies 
Laurine Alderlieste Raad van Advies lid 2017-2020 N.v.t. 
Rosalie Beekman Raad van Advies lid 2017-heden Nv.t. 
Rob van Gassel Raad van Advies lid 2017-heden N.v.t. 
Lennart Meijer Raad van Advies lid 2017-heden N.v.t. 
Claudia van Woerkom Raad van Advies lid 2019-heden N.v.t. 
Amarins Damstra Raad van Advies lid 2020-heden N.v.t. 
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