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‘Vechten  
voor je plekje’

In de rubriek De Aios portretteert  
Medisch Contact elke maand een aios die bijna 
klaar is met de specialistenopleiding.

Suzanne Lips-Boevée (29) is 
ziekenhuisarts in opleiding bij het 
Haaglanden Medisch Centrum. In 
maart 2018 rondt ze haar opleiding af.
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 ‘I
k werkte een jaar als anios chirurgie en twee jaar 

als anios interne geneeskunde. Zo hoopte ik er 

gaandeweg achter te komen welk specialisme het 

beste bij me past. Dat gebeurde niet. Ik vind alles 

in de geneeskunde interessant en ben wat dat betreft 

een echte generalist. Ik vind werken in het ziekenhuis 

écht leuk, maar ik kon mijn specialisme niet vinden.  

Na wat omzwervingen – ik heb nog even de huisarts

geneeskunde overwogen – ontdekte ik gelukkig de 

 nieuwe opleiding tot ziekenhuisarts.

Dit vak past écht bij me. Ik vind het werken als zaalarts 

heel prettig. Meestal zijn zaalartsen aniossen die net 

afgestudeerd zijn, of beginnende aiossen die een zaal

stage lopen. Als ziekenhuisarts ben je breder onderlegd 

en meer ervaren in de basiszorg aan de patiënt. Een 

 ziekenhuisarts op de afdeling Chirurgie bepaalt bij

voorbeeld het beleid voor een patiënt met ontregelde 

diabetes. Dan hoeft de internist niet in consult te komen. 

Tenzij de problematiek te specialistisch is; we blijven 

tóch generalisten. Ik vind het leuk om van opname tot 

ontslag betrokken te zijn bij een patiënt en ervoor te 

 zorgen dat deze tevreden is over de zorg.

Als ziekenhuisarts werk je meer in teamverband dan 

een medisch specialist. Ik werk nauw samen met de 

 verpleegkundigen. Zij zijn mijn oren en ogen, omdat ze 

veel contact hebben met de patiënten. Dat teamwerk 

vind ik het leukst aan het werken in het ziekenhuis.’ 

Zure appel
‘In het begin vond ik het lastig dat het profiel zieken

huisarts nog onbekend was. Op afdelingen waar ik  

stage liep, was niet altijd meteen duidelijk met wat voor 

arts ze nu eigenlijk te maken hadden. Niet iedereen was 

enthousiast – onbekend maakt onbemind. Ik moest dus 

“vechten” voor mijn plekje. Dat was een zure appel om 

doorheen te bijten.

Nu ik verder ben in de opleiding noem ik die zure appel 

liever een uitdaging. Ik probeer ervoor te zorgen dat het 

vak meer status krijgt. We zijn nog maar met weinig – er 

zijn nu ongeveer vijftien ziekenhuisartsen afgestudeerd 

en nog veertig in opleiding. Het is pionieren en we moe

ten nog bewijzen dat ons vak meerwaarde heeft. Het is 

lastig om dat aan te tonen als de beroepsgroep nog zo 

klein is. De zorgprofessionals om ons heen hebben wel 

het gevóél dat we meerwaarde hebben, bijvoorbeeld 

voor de kwaliteit van zorg. Juist kwaliteit en patiënt

veiligheid zijn een groot onderdeel van de opleiding. 

Daar hebben wij meer oog voor dan de meeste medisch 

specialisten.

Bij de start van de opleiding heb ik de toezegging 

 gekregen dat ik bij Haaglanden Medisch Centrum kan 

blijven werken, als ik goed functioneer. Ik ben dus niet 

bezig met solliciteren. Wél zie ik dat er meer vacatures 

zijn gekomen voor ziekenhuisartsen en dat steeds meer 

ziekenhuizen belangstelling tonen voor de opleiding. 

Dus mocht het hier tóch niet lukken, dan hoef ik me 

geen zorgen te maken.’ Simone Paauw

Meedoen aan De Aios? Mail: redactie@medischcontact.nl


