
Campagne om meer studenten en basisartsen te interesseren voor de ouderengeneeskunde 

Ouderengeneeskunde, het specialisme van nu! 
 
UTRECHT, 5 SEPTEMBER 2017 – Door het groeiend aantal kwetsbare ouderen neemt de behoefte 
aan specialisten ouderengeneeskunde toe. Maar de instroom in de opleidingen blijft vooralsnog te 
laag. De campagne Ouderengeneeskunde. Het specialisme van nu!, die vandaag van start gaat, laat 
studenten en (basis)artsen zien wat het beroep allemaal te bieden heeft. 
 
De campagne wordt kracht bijgezet met het platform www.ouderengeneeskunde.nu. Hier is een 
keur aan verhalen te vinden van enthousiaste aios en specialisten ouderengeneeskunde. Variërend 
van blogs en vlogs tot nieuwsberichten en veelgestelde vragen. Ook via sociale media laten zij van 
zich horen. Daarnaast maken de artsen tijd vrij voor meeloopdagen, kennismakingsgesprekken en 
informatieavonden. 
 
Uitdagend, boeiend, interessant 
Aios ouderengeneeskunde Doede Veltman ontdekte pas na zijn geneeskundeopleiding het 
specialisme ouderengeneeskunde. ‘Na mijn studie ging ik als basisarts aan de slag in een modern 
verpleeghuis. Daar ging een wereld voor me open. Ik ontdekte dat je in de ouderengeneeskunde 
ongekend veel voor mensen kunt betekenen op de moeilijke momenten in hun leven. Maar ook dat 
de humor in het werk nooit ver weg is. Daarom vertel ik aan iedereen die het maar wil horen dat ik 
ouderengeneeskunde het allermooiste specialisme vind!’ Collega-aios Liselotte de Haan vult aan: 
‘Ouderen passen meestal niet in het hokje van de een richtlijn. Je moet dus zelf blijven nadenken 
over wat past bij je patiënt.’ 
 
Een specialisme met mogelijkheden 
Dat de ouderengeneeskunde veel te bieden heeft, kan ook specialist ouderengeneeskunde Margot 
Verkuylen beamen. Haar carrièrepad laat de mogelijkheden van het specialisme zien. ‘Tijdens de 
jaren dat ik in een verpleeghuis heb gewerkt, heb ik me als kaderarts gespecialiseerd in de palliatieve 
zorg. Nu werk ik als hoofdbehandelaar in een hospice, als medebehandelaar van een huisarts in een 
huisartspraktijk en als docent bij het Radboudumc.’ 
 
Initiatiefnemers campagne 
De campagne Ouderengeneeskunde. Het specialisme van nu! is een initiatief van SOON 
(Samenwerkende Opleidingen tot Specialist Ouderengeneeskunde Nederland) en Verenso 
(beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde). 
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NOOT VOOR DE REDACTIE 
 
Meer weten over het specialisme ouderengeneeskunde en de campagne? 
Doede Veltman (aios), Liselotte de Haan (aios) en Margot Verkuylen (SO) zijn beschikbaar voor 
vragen en interviews. Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Dries 
Hettinga, directeur van SOON, via d.hettinga@soon.nl of 06-39 63 54 92.  
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