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Interview met studenten Geneeskunde

Geachte heer/mevrouw,
De studie geneeskunde aan de Universiteit van Groningen is voor een belangrijk deel gebaseerd op
contacten tussen studenten en patiënten/cliënten. Het gaat daarbij niet alleen om patiënten die zijn
opgenomen in een ziekenhuis, maar ook om mensen die door hun klachten beperkingen ervaren
bijvoorbeeld in de woon- en werksituatie of bij activiteiten in hun vrije tijd. Veel voorkomende
aandoeningen als overspanning, burn-out, chronisch vermoeidheidssyndroom, whiplash, fibromyalgie
en ernstige hoofdpijn blijven echter onderbelicht in de opleiding tot arts. Mogelijk komt dit omdat artsen
niet altijd goed raad weten met dergelijke beelden.
Naast bestudering van documentatie willen we studenten ook laten ervaren wat iemand met een
dergelijk beeld meemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld over (on)begrip bij artsen, gevolgen voor werk en
privéleven, ervaringen met instanties die beslissen over uitkeringen, thuiszorg, voorzieningen, et cetera.
Daartoe willen we studenten in tweetallen een interview laten houden met een patiënt. Het interview
duurt ongeveer één uur en vindt in principe plaats bij u thuis. Mocht dat laatste vanuit praktische
overwegingen onmogelijk zijn, dan is daarvoor een andere oplossing te vinden.
Wij hopen van ganser harte dat u kunt en wilt meewerken aan deze unieke vorm van onderwijs,
waardoor toekomstige artsen later beter voorbereid de praktijk ingaan. De gesprekken zullen
plaatsvinden in de periode van half november 2014 tot en met april 2015, uiteraard op een voor u
passende datum en tijdstip. Omdat het om een groot aantal derdejaars studenten gaat, hopen wij dat u
bereid bent om in deze periode tweemaal twee studenten te ontvangen.
We zouden het zeer op prijs stellen wanneer u wilt meedoen aan dit project. We zijn op zoek naar
mensen uit de provincie Groningen, Friesland en Drenthe. Maximale enkele reistijd van twee uur
gebaseerd op het openbaarvervoer (startpunt Groningen CS). Indien u hieraan voldoet en mee wilt
werken aan dit project, dan kunt zich aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Wilt u hierop ook
aangeven of u eenmaal, tweemaal of eventueel vaker een gesprek met twee studenten wilt. Uiteraard
zijn we graag bereid u nadere informatie te geven.
Met vriendelijke groet,
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