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1. Coschap Sociale Geneeskunde in Leiden

- Coassistenten lopen een Coschap Sociale Geneeskunde van 6 weken

- Een (klein) deel loopt het Coschap in de JGZ

- De helft loopt een Coschap Ouderengeneeskunde

Alle coassistenten in Leiden krijgen onderwijs over de Jeugdgezondheidszorg 

van een Jeugdarts of Arts M+G

Ook zijn er studenten die een keuzecoschap (5 weken) of een semiartsstage 

(van 16 weken) lopen in de JGZ
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Coschap Sociale Geneeskunde in Leiden

òf 6 weken SG 
                         òf 6 weken OG 



Een (klein) deel loopt het Coschap in de JGZ

Van de 264 coassistenten in Leiden lopen er momenteel 9 coassistenten een 

coschap van 6 weken in de JGZ

3% loopt jaarlijks een coschap in de JGZ
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Keuzestages

Ook zijn er studenten die een keuzecoschap (5 weken) of een semiartsstage 

(van 16 weken) willen lopen in de JGZ

De belangstelling is hoger dan de mogelijkheden binnen de JGZ
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Citaat keuzecoassistent Rosa

Na 5 weken keuzecoschap:

“Ik heb veel geleerd over de ontwikkeling van het gezonde kind en denk dat dit een 

waardevolle toevoeging is aan mijn kennis, onafhankelijk van het specialisme waar ik 

later in ga werken.”

22-jun-20227



Actuele ontwikkelingen

- Raamplan Artsenopleiding 2020 

- Beroepskeuze onderzoek van De Geneeskundestudent sept 2021

- Capaciteitsorgaan advies dec 2021 over instroom jeugdartsen opleiding

Verder: 

- Veel vacatures in de JGZ

- Landelijk tekort aan coschapsplekken

Raamplan 2020 Geneeskunde opleiding (NFU): 

https://www.nfu.nl/themas/de-professional-van-de-toekomst/opleiding-geneeskunde/raamplan-artsopleiding
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Raamplan Artsenopleiding 2020

- Meer aandacht voor preventie

- Meer aandacht voor de extramurale vakken

- Meer aandacht voor loopbaanplanning

- De burger en patiënt nog meer beschouwen als partner

De verschillende geneeskunde faculteiten zijn bezig met een curriculum 

aanpassing of herziening.

Raamplan 2020 Geneeskunde opleiding (NFU): 

https://www.nfu.nl/themas/de-professional-van-de-toekomst/opleiding-geneeskunde/raamplan-artsopleiding
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Beroepskeuze Onderzoek De Geneeskundestudent

Onderzoeksrapport Beroepskeuze. De Geneeskundestudent. September 2021 

https://degeneeskundestudent.nl/portefeuilles/onderzoeksrapporten/
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De enquête is geheel of gedeeltelijk ingevuld door 4.125 geneeskundestudenten

Onvoldoende 
kennis van 
beroepen

https://degeneeskundestudent.nl/portefeuilles/onderzoeksrapporten/


Beroepskeuze Onderzoek De Geneeskundestudent

Onderzoeksrapport Beroepskeuze. De Geneeskundestudent. September 2021 

https://degeneeskundestudent.nl/portefeuilles/onderzoeksrapporten/
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Onvoldoende 
aantrekkelijk

https://degeneeskundestudent.nl/portefeuilles/onderzoeksrapporten/


Capaciteitsplan 2021 – 2024

Artsen infectieziektebestrijding & Jeugdartsen. Een tussentijds advies. Dec 2021

Instroomadviezen in de opleidingen zijn jaarlijks:

Overal een stijging te zien, maar meest opvallend bij Arts M&G + jeugdarts

https://capaciteitsorgaan.nl/app/uploads/2021/12/2021_12_02-Capaciteitsplan-JGZ-IZB-WEB.pdf
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5 Adviezen van het Capaciteitsorgaan:

1. Bekendheid van en met het vak.
2. Perspectieven qua opleiding(-structuur) en erkenning van het beroep
3. Aantrekkelijk werk en arbeidsvoorwaarden in lijn met andere geneeskundig 

specialisten.
4. Adequate financiering van de sector.
5. Public Health een volwaardige plek in het volksgezondheidsbeleid.

Probleem: Er is niet één partij die al deze adviezen kan waar maken

Werken aan oplossing:
Begin 2022 heeft Capaciteitsorgaan initiatief genomen voor een gezamenlijk 
overleg



Advies Capaciteitsorgaan:

Bekendheid van en met het vak 

- Zorg al in het basiscurriculum voor kennismaking met de sociale 

geneeskunde en de arts M+G. 

- Bied voldoende aantrekkelijke coschappen en verdiepingsstages 

- en maak werk van serieuze academisering van het vak van de arts M+G.

Bekendheid is een randvoorwaarde om het 

vak te kunnen omarmen
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Voldoende

Aantrekkelijke 
Coschappen

Verdiepingsstages



Droom

- Het “normaler” is om coassistenten te begeleiden in de JGZ, net als in de 

kliniek

- Coassistenten onderdeel van het team zijn en eigen taken onder supervisie 

mogen doen

- Dat AIOS tijdens hun opleiding ook leren over “opleiden” en ook leerdoelen 

op het gebied van begeleiden en opleiden formuleren

- Opleidingsinstituten NSPOH en TNO leren over opleiden stimuleren bij de 

AIOS

- “Opleiden” iets van ons allemaal is!

- Meer plekken voor co’s in de JGZ
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Referenties

1. Raamplan Artsenopleiding 2020 Geneeskunde opleiding (NFU) 

https://www.nfu.nl/themas/de-professional-van-de-toekomst/opleiding-geneeskund

e/raamplan-artsopleiding

2. Capaciteitsplan 2021 – 2024 Artsen Infectieziektebestrijding en Jeugdartsen 

https://capaciteitsorgaan.nl/app/uploads/2021/12/2021_12_02-Capaciteitsplan-JGZ-

IZB-WEB.pdf

3. NVAB over Meer en betere Coschappen 

https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/aan-de-slag-voor-meer-%C3%A9n-betere-cos

chappen-wat-jouw-advies

4. Infographic van de NVAB 

https://nvab-online.nl/sites/default/files/Infographic_ELB10022022_totaal.pdf

5. Onderzoeksrapport Beroepskeuze. De Geneeskundestudent. September 2021 

https://degeneeskundestudent.nl/portefeuilles/onderzoeksrapporten/

https://www.nfu.nl/themas/de-professional-van-de-toekomst/opleiding-geneeskunde/raamplan-artsopleiding
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https://nvab-online.nl/sites/default/files/Infographic_ELB10022022_totaal.pdf
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Citaat keuzecoassistent Rosa

Na 5 weken keuzecoschap:

“Ik ben erg enthousiast over de jeugdgezondheidszorg en overweeg zeker om hier na mijn 

afstuderen als basisarts te gaan werken.”
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Vragen?

Zijn er nog vragen?

Ik ben vandaag aanwezig, mocht je mij willen mailen:

j.z.muyselaar-jellema@lumc.nl
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Dank voor jullie aanwezigheid vandaag
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Ik kijk uit naar de rest van deze dag!

Dank aan het NCJ


