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Ongevraagd advies nav mail “HAG leerwerkplek < win-win > SAG doktersassistente”

Geachte leden van het Opleidingsteam Geneeskunde, geachte dr. S.W. Corssmit,
Op 1 november j.l. ontving de Studentenraad van het secretariaat huisartsgeneeskunde het
verzoek om de volgende vacature te delen: een gegarandeerde stagepraktijk coschap
Huisartsgeneeskunde bij een van de SAG-gezondheidscentra in Amsterdam in ruil voor een
betaalde baan als doktersassistent. Enkele dagen eerder is echter een bericht gedeeld waarin
staat dat het vanaf 1 januari 2022 niet langer is toegestaan zelf een huisartsenpraktijk aan te
dragen voor het coschap huisartsgeneeskunde en dat dit voortaan via loting toegewezen wordt.
Vanwege de tegenstrijdigheid van deze kwestie, heeft de Studentenraad dit plenair besproken
en is zij tot de volgende conclusie gekomen.
De Studentenraad is van mening dat de bovenstaande praktijken onwenselijk zijn. Zij vindt het
niet te verantwoorden dat de student een stagepraktijk kan regelen via een omweg kort na de
invoering van de lotingsprocedure. Bovendien moet de student hier een tegenprestatie voor
leveren in de vorm van een bijbaan, terwijl bekend is dat de werkdruk van de
geneeskundestudent al hoog ligt. Daarnaast zullen er maar enkele studenten zijn die hiervan
profijt kunnen hebben, gezien het beperkte aantal vacatures. Alle andere studenten zullen het
moeten doen met de loting en hebben geen invloed op hun stagepraktijk. De Studentenraad
vindt dit een oneerlijke praktijk.
Tevens vreest de Studentenraad dat, indien deze ruil wordt toegestaan, het een precedent zou
scheppen voor andere huisartsenpraktijken die eenzelfde ruil willen invoeren.

De Studentenraad erkent het probleem van het nijpende tekort aan doktersassistenten, zij
denkt echter niet dat het uitruilen van een stagepraktijk voor een betaalde baan een passende
oplossing is.
Concluderend keurt de Studentenraad de ruil van een gegarandeerde stagepraktijk coschap
Huisartsgeneeskunde voor een betaalde baan als doktersassistent dusdanig af, dat zij zich
genoodzaakt voelt om ongevraagd op deze situatie te reageren. Zij wil de opleiding dan ook met
klem verzoeken om het voorstel van een dergelijke ruil af te wijzen. De Studentenraad zal deze
vacature niet uitzetten en hoopt dat de opleiding in gesprek gaat met Stichting Amsterdamse
Gezondheidscentra om op een andere manier aan stageplekken te komen, zonder dat de loting
in het gedrang komt.
Immer tot toelichting bereid,
Namens de studentenraad,

Aniek Spil
Voorzitter

Tosca Manrique Hehl
Secretaris
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CC: prof. dr. J.A. Romijn, prof. dr. S. Peerdeman, Opleidingscommissie Geneeskunde, Secretariaat
Coschap Huisartsgeneeskunde
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