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De selectiecommissie is conform artikel 10 lid 3 van de statuten belast met de 

werving en selectie van nieuwe bestuursleden. De Selectiecommissie van De 

Geneeskundestudent bestond uit Noa Kroeze (Commissaris Intern), Sie Meng Lee 

(Algemeen Bestuurslid), Renée Douven (Algemeen Bestuurslid), Egid van Bree 

(Algemeen Bestuurslid), Xander van de Mortel (Centraal Studentenpanel lid), Evelien 

Tange (Algemeen Lid) en Emma Schouten (Algemeen Lid). De selectiecommissie 

heeft uit een diverse groep sollicitanten 7 kandidaten gekozen om voor te dragen 

als bestuursleden van De Geneeskundestudent. Hierbij stelt de selectiecommissie 

voor om de volgende personen te installeren als bestuurslid voor de minimale termijn 

van 1,5 jaar:  

 

- Lisa van Velsen – Algemeen bestuurslid Rijksuniversiteit Groningen 

- Lars Bootmsa – Algemeen bestuurslid Universiteit Utrecht 

- Brecht van der Velden – Algemeen bestuurslid Universiteit van Maastricht 

- Loraine Reichwein – Algemeen bestuurslid Universiteit van Amsterdam 

- Thien Nguyen – Algemeen bestuurslid Erasmus Universiteit 

- Jane Splinter – Algemeen bestuurslid Vrije Universiteit 

- Fabienne Hofmans – Redacteur Arts in Spe 

Lisa van Velsen – Algemeen Bestuurslid Rijksuniversiteit Groningen  

Lisa is vijfdejaars geneeskundestudent aan de universiteit van Groningen. Zij loopt 

momenteel haar coschappen in Zwolle, en zal komend jaar haar master gaan 

afronden in Utrecht. Daarnaast heeft ze een bijbaantje bij de thuismonitoring van 

COVID patiënten. Lisa heeft al ervaring binnen de Geneeskundestudent als lid van 

het Centraal Studenten Panel, waarbij zij afgelopen maanden actief is geweest als 

commissielid PR bij de organisatie van het congres Talking Medicine. 

 De geneeskundestudie is een intensieve studie waarin veel van de individuele 

student wordt gevraagd, en Lisa wil zich bij de Geneeskundestudent graag inzetten 

om de geneeskundestudent beter te begeleiden tijdens de studie en de keuzes die 

zij tijdens en na hun studie maken. Ook de capaciteitsproblemen binnen de 

coschappen zijn een onderwerp waar zij zich graag hard voor maakt.  

 De selectiecommissie is erg enthousiast over Lisa’s sollicitatie en is van mening dat 

Lisa met haar voorkennis van DG, enthousiasme en vastberadenheid een fijne 

aanwinst zal zijn voor het Algemeen bestuur van de Geneeskundestudent. 

Lars Bootsma – Algemeen bestuurslid Universiteit Utrecht 

Lars is vijfdejaars geneeskundestudent in Utrecht. Hij loopt momenteel coschappen 

in Utrecht. Naast zijn coschappen geeft hij geneeskundestudenten 

vaardigheidslessen.  



 

 

Tijdens zijn coschappen hebben een aantal knelpunten tot frustratie en onbegrip 

geleid en hij wil daar graag iets aan doen. Als aankomend bestuurslid wil hij zich 

graag gaan inzetten voor een beter beoordelingssysteem en een veiliger 

werkklimaat.  

De selectiecommissie is ervan overtuigd dat Lars een goede aanwinst voor het 

algemeen bestuur van de geneeskundestudent, omdat hij met zijn sociale 

vaardigheden goed contact kan onderhouden met onze achterban, een 

teamplayer is en zich vastberaden zal inzetten voor de achterban tot zijn doel is 

bereikt. 

Brecht van der Velden – Algemeen bestuurslid Universiteit van Maastricht 

Brecht zit in de afrondende fase van haar bachelor geneeskunde in Maastricht. Naast haar studie 

helpt ze mee aan een onderzoek.  

Ze wil graag deel uitmaken van een team dat zich inzet voor de arts van de toekomst. Op basis van 

haar nieuwsgierigheid heeft zij hier steeds meer vraagstukken over en daar wil ze graag iets mee 

doen. Als bestuurslid van De Geneeskundestudent hoopt ze deze vraagstukken te kunnen 

beantwoorden voor haar achterban. Duurzaamheid en voorlichting zijn dan ook projecten waar voor 

ze zich wil inzetten.  

De selectiecommissie is enthousiast over Brecht's sollicitatie en is van mening dat ze een goede 

aanwinst zal zijn voor het bestuur, omdat ze haar discipline vanuit het wedstrijd roeien zal gebruiken 

om zich hard te maken voor onderwerpen, een verantwoordelijke rol op zich durft te nemen en haar 

creativiteit in zal zetten binnen De Geneeskundestudent. 

Loraine Reichwein – Algemeen bestuurslid Universiteit van Amsterdam 

Loraine is vierdejaars geneeskundestudent in Amsterdam. Na een lange wachttijd 

achter de rug te hebben, is ze net gestart met haar coschappen bij de 

dermatologie. Naast haar studie zet ze zich voor duurzaamheid en is ze 

covertegenwoordiger. Eerder heeft Loraine al ervaring op gedaan binnen een 

bestuur als voorzitter bij IFMSA-UvA.  

Loraine wil zich graag inzetten voor een duurzamere en gezondere wereld. Met haar 

ervaring binnen Act4Health wil ze haar kennis graag overdragen en zich aansluiten 

bij het project duurzaamheid. Naast duurzaamheid is Veilig Werken ook een project 

waar ze zich in wil verdiepen.  

De selectiecommissie is ervan overtuigd dat Loraine een geschikte kandidaat is voor 

het bestuur van De Geneeskundestudent, omdat ze gemotiveerd is, al enige 

ervaring heeft opgedaan op het gebied van belangenbehartiging en nieuwe 

ideeën zal inbrengen om verandering in werking te zetten.  

Thien Nguyen – Algemeen bestuurslid Erasmus Universiteit 

Thien is derdejaars bachelor student in Rotterdam. Vanaf september gaat ze de 

master Health Economics doen.  

Ze heeft van jongs af aan zich ingezet voor belangenbehartiging. Eerst in 

leerlingenraad op de middelbare school, vervolgens de jaarvertegenwoordiging op 



 

 

de universiteit en afgelopen jaar als lid van de studentenraad van het Erasmus MC. 

In de studentenraad heeft ze geleerd om haar mening te verwoorden op 

verschillende manieren. Ze ziet de Geneeskundestudent als de volgende stap om 

ook op landelijk niveau de belangen van de studenten te behartigen.  

Ze wil zich richten op de onderwerpen capaciteit en beoordeling, waarbij ze 

concrete ideeën heeft om de problemen aan te pakken.  

Thien heeft de selectiecommissie ervan overtuigd een goede aanwinst te zijn voor 

het algemeen bestuur van de Geneeskundestudent omdat ze empathisch is, goed 

kan communiceren en haar ervaring vanuit de studentenraad goed in kan zetten. 

Jane Splinter – Algemeen bestuurslid Vrije Universiteit Amsterdam 

Jane zit momenteel in haar derde jaar van de bachelor geneeskunde aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam. Naast haar studie heeft zij onder andere ervaring als 

student-ambassadeur, doet ze onderzoek bij de Oncologie en geeft farmacologie 

lessen.  

Tijdens haar sollicitatie uitte Jane haar interesse om landelijk problemen aan te 

spelen rondom de geneeskundestudie in Nederland. Ze vindt het belangrijk dat er al 

vroeg in de opleiding aandacht is voor de arbeidsmarkt en carrièreperspectief van 

de jonge arts en voor de zorg buiten het ziekenhuis. Daarnaast is ze enthousiast over 

het schrijven van artikelen, wat ze momenteel al doet voor het Amsterdam Medical 

Student Journal en het lijkt haar leuk om dit ook voor Arts in Spe te gaan doen. 

De selectiecommissie denkt dat Jane met haar analytisch vermogen en kritische blik 

een welkome aanvulling is voor het Algemeen Bestuur en we verwachten dat zij een 

geschikte kandidaat is om de belangen van de geneeskundestudent van de VU te 

vertegenwoordigen. 

Fabienne Hofmans – Redacteur Arts in Spe 

Fabienne is momenteel bezig met haar vierde jaar van de studie geneeskunde aan de Universiteit 

Leiden.  

Naast haar coschappen schrijft ze artikelen voor een nieuwssite. Bij deze functie heeft ze geleerd 

woorden strategisch te gebruiken om zo impact te maken op het publiek. Daarnaast begeleidt ze 

schrijvers bij het schrijven van artikelen en geeft ze feedback. Deze ervaring neemt ze mee om als 

redacteur aan de slag te gaan.  

De afgelopen jaren was ze ook vaccinatiecoördinator bij de GGD. Hier heeft ze veel in teamverband 

gewerkt en had zij een leidende rol. Hier heeft ze geleerd om krachten te bundelen en eenheid 

binnen een team te creëren. Ze gaat zich inzetten als voorzitter bij de commissie van Arts in Spe en 

hierbij zal ze zowel de rol van leider als teamplayer op zich nemen. 

De selectiecommissie is ervan overtuigd dat Fabienne haar positie als redacteur tot een succes zal 

brengen, omdat zij enthousiast is, al enige ervaring heeft met het schrijven van artikelen, zich in wil 

zetten als voorzitter van de commissie, maar ook als bestuurslid van De Geneeskundestudent bij 

onze projecten. 
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