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DE START VAN JE CARRIÈRE ALS ARTS

Je hebt je studie geneeskunde (bijna) afgerond, je artsenbul
op zak en je bent officieel basisarts. Hoe wil je verder?
Ben jij één van die 500 basisartsen die zeker weet dat werken
in het ziekenhuis niet is wat je ambieert? Wil je eerst als arts
aan een aantal andere specialisaties ruiken, voordat je een
definitieve keuze maakt? 

Dan is ons Traineeship voor basisartsen iets voor jou.

https://www.traineeshipbasisartsen.nl
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DRIE IN EEN

Ons traineeship is een unieke combinatie van opleiden en ontwikkelen,
ervaring opdoen en meteen geld verdienen. 

JE KRIJGT:

1.  De mogelijkheid te kiezen uit concrete werkervaringen 
die passen bij specialisaties tot b.v. huisarts,  
jeugdarts, specialist ouderengeneeskunde, arts GGZ, 
tropengeneeskunde of bedrijfsarts. 

2.  Ondersteuning bij je persoonlijke ontwikkeling met  
een inspirerend traject van leerateliers, intervisie en  
een persoonlijke coach.

3.  Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 
en hiermee de ruimte om zelf de regie te voeren over  
je eigen toekomst.

De leerateliers worden verzorgd door gerenommeerde docenten die 
jou verdiepende kennis bieden binnen de verschillende vakgebieden. 
Zij hebben hun sporen verdiend in hun specialisme en vinden het 
belangrijk en leuk om jou mee te nemen in hun kennis en kunde. 
Centraal staat dat jij jezelf verder kan ontwikkelen in je vaardigheden 
en expertise als arts én als mens. Zo kun jij onderzoeken waar je 
verdere ambities liggen. 

De samenwerkingspartners zijn met de grootste zorg uitgekozen. 
Deze partners committeren zich aan ‘on the job’ begeleiding. Je 
wordt begeleid door een ervaren arts op wie je altijd terug kunt 
vallen. Je kunt ook altijd een beroep doen op de deskundigheid van 
vakgenoten binnen het traineeship. 

https://www.traineeshipbasisartsen.nl
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De samenwerkingspartner zorgt er ook voor dat je de beschikking 
krijgt over die faciliteiten die nodig zijn om je werk goed te kunnen 
doen. 

DENK AAN:

•  Toegang tot schrijfrechten in het elektronisch  
patiëntendossier en voorschrijfsysteem.

•  Toegang tot alle protocollen en werkinstructies  
van de zorginstelling.

• Inwerkprogramma en kennismaking met de teams.

• Heldere afspraken tussen supervisor en basisarts.

• Protocol Taakherschikking of Taakdelegatie.

Niet alleen opleiden maar direct aan het werk en meedraaien in de 
teams. Wij zijn ervan overtuigd dat onder begeleiding werken in 
een door jou gekozen vakgebied de beste ervaring is om erachter 
te komen waar je hart ligt. En – indien je al weet dat je uiteindelijk 
huisarts wil worden – biedt het traineeship jou dé perfecte 
voorbereiding op de sollicitatie en huisartsenopleiding.

https://www.traineeshipbasisartsen.nl
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DE VAKGEBIEDEN

Tijdens de duur van het traineeship krijg je de kans om kennis te 
maken met een selectie van de vakgebieden die we willen aanbieden. 

DAT ZIJN:

Huisartsgeneeskunde

Psychiatrie

Revalidatiegeneeskunde

Ouderengeneeskunde

Jeugdgezondheidszorg

Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Tropengeneeskunde

Bedrijfsgeneeskunde

Verzekeringsgeneeskunde

Huisartsgeneeskunde

Als huisarts ben je het eerste aanspreekpunt voor je patiënten. Je 
houdt je bezig met diagnostiek, therapie en ook preventie. Je moet 
je kunnen inleven in de leefsituatie en leefomgeving van je patiënten. 
Daarnaast ben je intermediair tussen je patiënt en andere (para) 
medische specialisten. Je begeleidt je patiënten en hun familie bij het 
omgaan met ziekten.
Je bent ook ondernemer en manager van je eigen praktijk, of je 
werkt in loondienst of als waarnemer. Er is een schrijnend tekort aan 
huisartsen, dus de perspectieven zijn goed. 

MEER WETEN? 

Check de website van KNMG

https://www.traineeshipbasisartsen.nl
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/geneeskundestudie/overzicht-opleidingen-1/huisarts-1.htm
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Psychiatrie

Als arts werkzaam in de GGZ help je mensen hun gedachten en 
emoties weer op orde te krijgen, stress te verminderen en hun 
dagelijks leven op gang te krijgen en te houden. Dit doe je door 
de cliënten op de juiste manier te behandelen, zodat de klachten 
afnemen, verdwijnen of juist voorkomen worden. 

Je werk is zeer afwisselend. Je hebt te maken met kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen en de complexiteit van de stoornis en de 
oorzaak van de stoornis variëren. 
De hulpverlening in de GGZ is onder te verdelen naar Basis GGZ en 
Specialistische GGZ. Bovendien zijn er instellingen, zoals Parnassia, 
die nadrukkelijk een onderscheid maken in GGZ voor volwassenen en 
GGZ voor Jeugd & Gezin. Een voorbeeld van dit laatste is Youz.

MEER WETEN OVER OPLEIDINGEN IN DE GGZ? 
 
Klik hier!

Revalidatiegeneeskunde

Als arts binnen de revalidatiegeneeskunde ben je samen met een 
team van professionals bezig om patiënten weer zo zelfstandig 
mogelijk te laten functioneren. Daarbij gaat het niet alleen om 
bijvoorbeeld de spierkracht, maar ook om de gevolgen die een 
aandoening heeft op activiteiten, zoals lopen en zelfverzorging en 
participatie qua werk of relaties.
Het doel van de revalidatiegeneeskunde is handicaps voorkomen 
of die zo klein mogelijk te laten zijn, zodat jouw patiënt zo optimaal 
mogelijk kan functioneren in de maatschappij.

MEER WETEN OVER HET WERKEN ALS REVALIDATIEARTS? 

Lees dan hier verder!

https://www.traineeshipbasisartsen.nl
https://www.youz.nl/
https://revalidatiegeneeskunde.nl/revalidatiearts-worden
https://www.nvvp.net/website/algemeen/psychiater-worden/psychiater-worden
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Specialist Ouderengeneeskunde

Als specialist ouderengeneeskunde behandel en begeleid je 
patiënten met vaak een complexe zorgproblematiek. Meestal zijn 
het kwetsbare ouderen met chronische aandoeningen. Soms ook 
jongere patiënten. Als specialist ouderengeneeskunde kijk je niet 
alleen naar het ziektebeeld, maar ook naar de gevolgen van de 
gezondheidsproblemen voor het dagelijkse leven van de persoon en 
zijn/haar omgeving. Wat is er mogelijk om de kwaliteit van leven zo 
hoog mogelijk te houden. De zelfredzaamheid en autonomie van de 
patiënt zijn daarbij het uitgangspunt. 

Samen met de patiënt en de familie bekijk je wat de best-passende 
zorg is.
Binnen de zorginstelling werk je in een multidisciplinair team en voer 
je de regie over de behandeling van de patiënt. Daarnaast kan je in de 
eerste lijn ook als medebehandelaar of als consulent naast de huisarts 
optreden.

MEER WETEN OVER HET SPECIALISME OUDERENGENEESKUNDE?

Kijk dan eens op deze website!

Jeugdgezondheidszorg

Als arts in de Jeugdgezondheidszorg kun je werkzaam zijn op een 
consultatiebureau, bij de GGD, op school of bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG), in het asielzoekerscentrum, het jeugdteam 
of aan tafel bij de gemeente. Een specifiek zorgveld binnen de 
jeugdzorg is ook mogelijk.

Als jeugdarts heb je brede sociaal-geneeskundige kennis en 
vaardigheden op het gebied van het opgroeiende kind. Je bent in 
staat om in het speelveld van de jeugdgezondheidszorg met iedereen 
goed te communiceren. Je legt, collectief gezien, de verbinding 
tussen de wereld waarbinnen het kind opgroeit en de (para)medische 
wereld.

KINDEREN ZIJN DE TOEKOMST EN DAAR SPEEL JIJ EEN 
BELANGRIJKE ROL IN. HEB JIJ INTERESSE OM AAN HET WERK TE 
GAAN ALS ARTS IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG? 

Lees dan verder!

https://www.traineeshipbasisartsen.nl
https://ajnjeugdartsen.nl/de-jeugdarts/hoe-word-je-jeugdarts/
https://www.ouderengeneeskunde.nu/waarom-ik-nooit-specialist-ouderengeneeskunde-wilde-worden/
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Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Als arts voor verstandelijk gehandicapten heb je een uitdagende baan 
waar de medische zorg voor je cliënten centraal staat. Geen dag is 
hetzelfde. Je houdt spreekuur, legt visites af en/of werkt op een AVG-
poli waar mensen van buitenaf naar je toekomen voor jouw expertise. 
Die expertise ligt vooral op het vlak van epilepsie, spasticiteit, 
revalidatie en bijvoorbeeld voedingsproblematiek. Je werkt samen 
met deskundigen op allerlei andere vakgebieden, zoals logopedie, 
fysiotherapie, diëtiek en natuurlijk huisartsen. Het vak van AVG-arts 
neemt een hoge vlucht en biedt ook volop ruimte voor onderzoek.

MEER WETEN? 

Kijk dan vooral even op deze website! 

Tropengeneeskunde

Werken bij Artsen zonder Grenzen? Als je tropengeneeskunde 
hebt gestudeerd, is dat zo maar mogelijk. Je wordt opgeleid tot 
generalistisch werkende arts waardoor je wereldwijd inzetbaar bent. 
Met het oog op globalisering en toenemende mobiliteit in onze 
wereld en maatschappij heb je een belangrijke positie. De dag van 
een tropenarts verloopt altijd anders dan je van te voren had bedacht. 
Patiënten doen een beroep op je veelzijdigheid als arts, dat vereist 
een brede kennis. Je hebt specifieke kennis nodig op het gebied van 
allerlei soorten infecties en virussen, zoals malaria en tyfus. Vaak werk 
je samen met andere artsen uit het buitenland met andere expertises, 
zoals verloskundigen of cardiologen. 

MEER WETEN OVER DEZE STUDIERICHTING? 

Klik hier! 

https://www.traineeshipbasisartsen.nl
https://www.oigt.nl/
https://nvavg.nl/
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Bedrijfsgeneeskunde

Als bedrijfsarts maak je het verschil, want werk is heel belangrijk in 
het leven van mensen. Als bedrijfsarts ben je in staat beroepsziekten 
en beroepsgebonden aandoeningen te beoordelen, te begeleiden 
en daarover te adviseren. Door het toepassen van preventieve 
technieken zorg je ervoor dat je het arbeidsvermogen van individuele 
werknemers behoudt en bevordert. Meestal ben je verantwoordelijk 
voor verzuimbegeleiding en de arbozorg bij kleine en grote 
organisaties. Je adviseert over de aanpak van het ziekteverzuim 
en de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Je begeleidt de 
re-integratie van zieke werknemers en houdt bedrijfsgeneeskundig 
spreekuur. De nadruk zal veelal liggen op preventie van ziekteverzuim 
door het geven van organisatieadvies op het gebied van werken aan 
gezondheid.

MEER WETEN OVER DIT MOOIE VAK? 

Klik hier!

Verzekeringsgeneeskunde

Het vak van verzekeringsarts is breed en uitdagend. Je beoordeelt 
of er sprake is van een medisch objectief vast te stellen aandoening 
als gevolg van ziekte of gebrek, waardoor iemand beperkt is in zijn 
functioneren. De kaders waarbinnen je dat beoordeelt, betreffen 
een breed spectrum aan wet- en regelgeving. Daarnaast ben je 
betrokken bij de begeleiding en re-integratie van arbeidsongeschikte 
werknemers. Vaak werk je als verzekeringsarts voor het UWV.

Als verzekeringsarts ben je op de hoogte van de diverse 
arbeidsongeschiktheidsregelingen zoals WAO, Wajong 
en WIA. Als verzekeringsarts kun je ook werkzaam zijn bij 
verzekeringsmaatschappijen om te beoordelen in hoeverre 
verzekerden recht hebben op een uitkering op basis van een 
particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering of bij letselschade na 
een ongeval. Het is ook mogelijk om te werken voor een particuliere 
adviesorganisatie. Dan ben je vaak betrokken bij adviezen over 
arbeidsongeschiktheid, participatie en allerlei claims in de brede zin 
van het woord.

MEER WETEN OVER HET BOEIENDE VAK VAN 
VERZEKERINGSARTS? 

Lees verder!

https://www.traineeshipbasisartsen.nl
https://www.bedrijfsartsworden.nl/overhetvak/
https://www.nvvg.nl/
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WAT WIJ JOU BIEDEN

Wij bieden je een Traineeship voor basisartsen aan. Wij verzorgen 
leerateliers waar gerenommeerde docenten verdiepende kennis 
aanbieden. 

Samen met jou gaan we een verbintenis aan van minimaal zes 
maanden en maximaal twee jaar. Jij kiest maximaal vier vakgebieden 
waarvoor je belangstelling hebt. Onze samenwerkingspartners zorgen 
voor begeleiding ‘on the job’.

SAMENGEVAT BIEDEN WIJ JOU:

• Traineeship voor basisartsen.

•  Keuze uit verschillende vakgebieden  
(je kiest er maximaal vier).

• Leerateliers en intervisiebijeenkomsten.

•  Een verbintenis voor zes maanden tot  
maximaal twee jaar.

• Een prima startsalaris.

• Een leaseauto.

•  Een leuk team en veel contacten met  
de andere startende artsen.

 
Heb jij interesse? Neem dan snel contact op voor een oriënterend 
gesprek of reserveer alvast je plek. 

https://www.traineeshipbasisartsen.nl
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VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

We hebben jaarlijks 20 plekken beschikbaar om deel te nemen aan  
dit traineeship. Dat betekent dat we niet iedereen kunnen toelaten. 

OM DIE REDEN HANTEREN WE EEN AANTAL SELECTIECRITERIA:

• Je bent (bijna) afgestudeerd arts.

•  Je wilt je voor maximaal twee jaar verbinden aan  
dit traineeship.

•  Je interesse ligt nadrukkelijk bij de vakgebieden  
die wij binnen dit traineeship aanbieden.

Verder maakt een gesprek deel uit van de toelating. Tijdens dat 
gesprek maken we een eerste inventarisatie van de vakgebieden 
waar je belangstelling voor hebt. Uiteraard vertellen we je dan ook 
meer over de verdere invulling, de leerateliers, de docenten, de 
gezamenlijke kick-off en de andere afspraken die we met elkaar 
maken.

Als we samen besluiten dat we een dienstverband aangaan, dan 
moeten er een aantal documenten aangeleverd worden. 

DAT ZIJN:

• Een getekende arbeidsovereenkomst.

•  Kopie van een geldig legitimatiebewijs en ingevuld  
formulier loonheffingen.

•  Vergewisplicht, bestaande uit Verklaring Omtrent  
Gedrag (VOG), controle BIG-register en referentie(s) 
van vorige of huidige werkgever(s).

• Formulier Gedragscode en Privacyreglement.

https://www.traineeshipbasisartsen.nl


CONTACT

Voor de opleidingsdagen kijken we

steeds naar een passende locatie in

het land die voor alle deelnemers

makkelijk te bereiken is.

Heb je nog vragen naar 
aanleiding van deze brochure 
of wil jij je interesse kenbaar 
maken, neem dan contact op 
met Emilie Luitjes via e-mail 
of bel met 085 77 31 880.

Traineeship voor basisartsen is een  
co-creatie van ANW Nederland en Auxilio
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