Faculteit der Geneeskunde VU

Welke dokter word jij?

“Voor mij gaat het om de
mens achter de patiënt”
Ketharan Balasupramaniam,
bachelorstudent geneeskunde

Welke dokter word jij?

“Ziektes voorkomen
vind ik net zo belangrijk
als genezing.”
Sanne Jonker,
masterstudent geneeskunde

Welke dokter word jij?

Welkom
Welkom bij de Faculteit der Geneeskunde
Vrije Universiteit
Bij de Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit (VU) leiden
we artsen op die met beide benen in de maatschappij staan
en geïnteresseerd zijn in de mens achter de patiënt. We zijn
de eerste geneeskundeopleiding zonder cum laude regeling
in de masteropleiding en we gaan graag mee in nieuwe
ontwikkelingen. Wij zijn op zoek naar studenten die verder
durven te kijken.
De dokter van nu en straks staat midden in de samenleving.
Niet alleen omdat het moet, maar omdat er een generatie
aankomt die niet anders zou willen en zou kunnen. De
nieuwe generatie dokters is technisch, innovatief en vooral
menselijk. Tenminste, als het aan ons ligt. Want wij zijn
ervan overtuigd dat we dokters nodig hebben die al deze
kwaliteiten in zich hebben.
Aan jou de vraag: welke dokter word jij?
Bekijk de opleidingsvideo hier
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Studie
Het programma begint met de bacheloropleiding die drie jaar
duurt. Daarna stroom je door in de master. Die bestaat onder
meer uit verschillende coschappen, zowel binnen als buiten
het ziekenhuis.

Veel praktijk in de opleiding
Natuurlijk kun je niet wachten om te zien hoe het er echt aan
toe gaat in de praktijk. Daarom loop je bij ons in het eerste
jaar een praktijkstage in de zorg. In het tweede jaar loop je
stage bij een huisarts. Tijdens de masteropleiding ben je
dagelijks in een zorgomgeving te vinden voor de coschappen.

Vanaf dag één al contact met patiënten
De eerste dag van je studie begint met een patiëntcollege.
Tijdens zo’n college stelt de docent vragen aan een patiënt
om uit te vinden wat er met hem of haar aan de hand is.
Precies zoals jij het later als arts ook gaat doen.

Ook naar het buitenland
Met internationale ervaring groei je als arts en persoon. We
stimuleren je om een van je stages en/of je minor in het
buitenland te lopen. Ontdek waar jij naartoe kan:

“Ik word specialist en
onderzoeker met
expertise in diversiteit
en inclusie, een arts
voor iedereen.”
Dachel Seeratan,
masterstudent geneeskunde

Welke dokter word jij?
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“Ik zit nu pas in het
derde jaar, maar ik voel
nu al dat er heel veel
mogelijkheden zijn na
mijn studie.”
Omid Moradi,
bachelorstudent geneeskunde
Maak kennis
met Omid via

“De toekomstige arts is
heel veelzijdig en kan op
veel verschillende plekken
terecht: zowel binnen als
buiten het ziekenhuis.
Tijdens de opleiding
ontdek je welke richting
het beste bij jou past.”
Christa Boer, opleidingsdirecteur
Faculteit der Geneeskunde VU
Maak kennis
met Christa via

Training
Simulatieonderwijs
In de masteropleiding ga je coschappen lopen. Om je goed
voor te bereiden train je de vaardigheden die je op dat
moment nodig hebt. Dat doe je in ons klinisch trainings
centrum waar speciaal getrainde docenten, simulatiepatiënten
en de nieuwste materialen en apparatuur voor je klaarstaan.

Springlab
Springlab is een vrijplaats waar jij als student kunt oefenen,
experimenteren en ontdekken wat bij je past. Waar fouten
maken mag en de leerbehoefte van jou centraal staat.
Studenten organiseren zelf cursussen en workshops over
een onderwerp waar op dat moment behoefte aan is. Denk
hierbij aan extra vaardigheden oefenen zoals levensreddende
handelingen, hechten of het aanbrengen van een infuus.
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Begeleiding
Het contact met je docenten is laagdrempelig. Wil je advies?
Van studieadviseur tot Career Services, van ouderejaarsstudent
tot studentassessor, ze staan allemaal voor je klaar voor
persoonlijke begeleiding.
We besteden tijdens de opleiding veel aandacht aan vaardig
heden zoals: communicatie, reﬂectie, onderzoeksvaardigheden
en samenwerken. Ook is er ruim aandacht voor het welzijn
van onze studenten. Het tempo tijdens de studie is hoog en
er wordt veel van je verwacht. We willen je daarom tijdens de
studie een goed beeld geven van het vak zodat jij weet waar
je het beste past. Wees niet bang om fouten te maken, daar
leer je uiteindelijk het meeste van.

“Ik word een dokter met
oog en hart voor de
patiënt, mijn collega’s
én mijzelf.”
Thom Smit,
bachelorstudent geneeskunde
Maak kennis
met Thom via
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“Ik ben nieuwsgierig
naar nieuwe toepas
singen van medische
technologie.”
Laura Kruse,
bachelorstudent geneeskunde

Welke dokter word jij?

“Ik vind het fijn dat je de
theorie toepast in de
praktijk, zoals tijdens
een practicum.”
Charissa de Herdt,
bachelorstudent geneeskunde

Welke dokter word jij?

Vervolgopleiding

Onderzoeker
We stimuleren je om over de grenzen van je eigen studie te
kijken. De Faculteit der Geneeskunde VU leidt meerdere
zorgprofessionals op. Met de masteropleiding Personalized
Medicine en de masteropleiding Oncology word je bijvoor

Binnen en buiten het ziekenhuis
Na je master geneeskunde ben je basisarts. Er zijn hierna tal
van mogelijkheden. Veel basisartsen werken een paar jaar als
ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) om ervaring op te
doen. Daarna kun je de keuze maken om een medische
vervolgopleiding te kiezen. Dit is niet makkelijk, aangezien er

beeld onderzoeker. In deze opleidingen ligt een sterke
focus op medische technologie. Dus houd jij van moderne
technologie? Verdiep je dan eens in deze opleidingen op
het snijvlak van high tech & gezondheidszorg. Om deze
opleidingen te kunnen volgen, heb je een bachelordiploma
nodig. Welke opleidingen dat zijn, vind je op

50 specialismen zijn, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.
Mogelijke beroepen na je studie:
• Medisch specialist in een academisch of perifeer ziekenhuis
• Arts-onderzoeker in een academisch ziekenhuis
• Huisarts
• Jeugdarts
• Bedrijfsarts
• Beleids- of managementfunctie in de gezondheidszorg
• Arts Verstandelijk Gehandicapten
• Verzekeringsarts
• Arts in de ouderengeneeskunde
• Forensisch arts
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“Ik liep stage bij het
Centrum voor Jeugd &
Gezin. Daar ontdekte
ik het vak van jeugdarts;
ik voelde mij hier direct
op mijn plek.”

“Als oncoloog ben je
met veel meer bezig
dan alleen de ziekte.
Elke patiënt heeft een
uniek verhaal en dat
vraagt om de best
passende behandeling.”
Joachim Kikomeko,
alumnus en fellow oncoloog

Barbera Splinter,
alumna en jeugdarts
Maak kennis
met Barbera via

Maak kennis
met Joachim via

Onderzoek

“Door het Honours
programma heb ik mij
verder ontwikkeld en
verdiept in vakken
buiten Geneeskunde.”
Charissa de Herdt,
bachelorstudent geneeskunde

Welke dokter word jij?
Academische vorming
Binnen de opleiding besteden we veel aandacht aan acade
mische vorming. Het vormt een brug tussen onderzoek en
kliniek. Academische vorming tijdens de bacheloropleiding
bestaat in het eerste jaar uit: het opdoen van onderzoeks
vaardigheden, presenteren van onderzoeksresultaten op basis
van een wetenschappelijk artikel en het ontwerpen van een
onderzoeksvoorstel. In de jaren daarna wordt daar verder op
gebouwd.

Honoursprogramma
Het Honoursprogramma is er voor de gemotiveerde student
die zich meer wil verdiepen in de eigen studierichting. Het
Honoursprogramma bestaat uit extracurriculaire vakken
waarmee je 30 extra studiepunten behaalt bovenop de 180
studiepunten van je reguliere bachelor studie. Door aan dit
programma mee te doen kun je andere interessegebieden
verkennen, jezelf intellectueel uitdagen en je studie zó
vormgeven dat deze bij jouw eigen interesses en ambities
past. Het programma wordt kosteloos aangeboden.
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Studenten
die verder
kijken
Met de informatie die
je hebt gekregen bij het
patiëntcollege ga je in
je studiegroep aan de
slag. Die studiegroep
bestaat uit twaalf
studenten onder leiding
van een tutor. Je werkt
samen aan het vinden
van antwoorden op de
studieopdrachten en
presenteert die aan het
einde van de week aan
elkaar.

Veel studenten zijn actief betrokken bij het onderwijs. Bij de
Faculteit der Geneeskunde VU vinden we het belangrijk wat
de studenten van de opleiding vinden. Zij worden op verschil
lende manieren actief bij de opleiding betrokken en gevraagd
om mee te denken. Zo zorgen we ervoor dat de opleiding
voortdurend in ontwikkeling is. Studenten nemen actief deel
aan de studentenpoli: een initiatief waarbij studenten al vroeg
verantwoordelijkheid op zich nemen voor bepaalde zorgtaken
onder leiding van een coassistent of arts.
Tijdens de colleges zetten we sterk in op activerend leren:
de hoorcolleges zijn interactief en we richten onze studie
groepen steeds meer in op activerend leren.
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Praktisch
Toelating & selectie

Voorlichtingsactiviteiten

De Faculteit der Geneeskunde VU zoekt studenten die met beide

Meer weten over de opleiding geneeskunde aan de Faculteit

benen in de maatschappij staan. De geneeskundeopleiding van

der Geneeskunde VU? Tweemaal per jaar is er een open dag.

de Faculteit der Geneeskunde VU heeft plaats voor 350

Data vind je op onze website. Daar staat ook hoe je je kunt

eerstejaarsstudenten. Deze plaatsen kennen we toe middels

inschrijven. Ook de andere opleidingen van de Faculteit der

een selectieprocedure. We kijken daarbij niet per se naar de

Geneeskunde VU organiseren regelmatig voorlichtings

hoogste cijfers, jouw maatschappelijke betrokkenheid vinden

avonden. Meer informatie daarover vind je op www.vu.nl.

we net zo belangrijk. We zien in iedere student een eigen talent.
In een aantal stappen laat je zien wat je kunt en kom je

Studievoorlichter

erachter of geneeskunde bij je past en of je geschikt bent voor

Twijfel je nog of geneeskunde iets voor je is? Of wil je weten

de opleiding.

hoe de opleiding in elkaar zit? Onze studievoorlichter staat
klaar om je vragen te beantwoorden.

Hoe krijg ik een plek?

Heb je vragen aan de voorlichter? Mail dan je vraag naar

Je kunt je aanmelden voor de opleiding geneeskunde aan

geneeskundestuderen@vumc.nl.

de Faculteit der Geneeskunde VU via Studielink.

Buddy
Meer weten over aanmelding, selectie en toelating? Kijk dan op

Mis jij iemand in je omgeving die jou kan helpen bij het maken
van je studiekeuze en aanmelding voor de geneeskundeoplei
ding bijvoorbeeld omdat (geneeskunde) studeren in jouw
familie geen vanzelfsprekendheid is? Dan kun je terecht bij

of bekijk de selectievideo en neem een kijkje achter de schermen.

een van onze buddy’s. Een buddy is een laagdrempelige
vraagbaak en begeleider voor, tijdens en na de aanmelding en
selectieprocedure. Wil jij een buddy of wil je meer informatie?
Mail dan naar buddyprojectvumc@gmail.com.
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“Het leukste aan de
opleiding geneeskunde
vind ik dat je heel veel
leert over communica
tie en patiëntencontact.
Daarnaast is er aandacht
voor wat voor arts je
zelf wilt worden en
die combinatie zorgt
voor veel ruimte voor
zelfontplooiing.”
Linde Derksen,
masterstudent geneeskunde
Maak kennis
met Linde via

“Ik word een arts die
medisch werk
combineert met
maatschappelijk werk.
Een arts op een plek
waar de juiste hulpver
lening niet
vanzelfsprekend is.”
Ayah Hammid,
bachelorstudent geneeskunde

Welke dokter word jij?

Welke dokter word jij?
Bij de Faculteit der Geneeskunde
Vrije Universiteit leiden we artsen op
die geïnteresseerd zijn in de mens
achter de patiënt.
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Meer informatie
vind je op

Neem ook een kijkje op Studioo VU, de online community
platform voor en door onze geneeskunde studenten. Hier
vind je onder andere talrijke studentinitiatieven, informatie
op het gebied van zorg, studenten aan het woord en tips
& tricks over studeren. Kijk op www.studioovu.nl

