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Duizenden  
nieuwe eerstelijns- 
specialisten

Ooit wist Daniëlle Gommers het zeker. Ze zou 
internist worden. Waarschijnlijk ook hoog-
leraar; ze legt de lat graag hoog. Voortvarend 
nam ze alle hordes, tot en met een opleidings-
plaats aan toe. Daniëlle Gommers: ‘Ik was blij 
en mensen feliciteerden me ook: doel bereikt! 
Voor ik het wist, stond ik met een pieper op 
een afdeling Spoedeisende Hulp. Pas daar, na 
alle opleidingsjaren, ging ik twijfelen. Alles in 
het ziekenhuis moest snel, ik werd voortdurend 
uit mijn contact met patiënten weggetrokken. 
Zo’n dokter wilde ik helemaal niet zijn!’ 
Met pijn in het hart nam Daniëlle Gommers 
het rigoureuze besluit om te stoppen. Ze 
werkte daarna een tijd als docent Verpleeg-
kunde. ‘Mooie ervaring, maar vanbinnen 
wilde ik nog altijd dokter zijn’, vertelt ze.  
‘Ik kreeg de kans om mee te lopen met een 
specialist Ouderengeneeskunde. Al gauw  
zag ik het: dit is het voor mij!’ 

‘Heel herkenbaar’, reageert aios Huisartsen-
geneeskunde Ron Geerts. ‘Ik volgde ook het  
uitgestippelde pad. Na twaalf jaar studie en 
opleiding werd ik orthopedisch chirurg in een 
ziekenhuis. Prima geregeld, dacht ik, maar mijn 
onderbuikgevoel gaf aan dat er iets niet klopte.’ 

TWINTIG SCHOUDERS
Het stoorde Ron Geerts steeds vaker dat hij 
vooral letsels en ziektebeelden aan het  
‘wegwerken’ was, zonder veel persoonlijk  
contact met de patiënt en diens naasten.  
Ron Geerts: ‘Specialisatie betekent ook ver-
smalling. Twintig “schouders” na elkaar.  
Met veel prestatiedruk. Ik zat in eigen tijd poli-
consulten en operaties voor te bereiden, te stu-
deren en te vergaderen. Mijn gezin leed daaron-
der. Ik had mijn “trucje” tot mijn 67ste jaar 
kunnen volhouden. Maar zou ik er gelukkig van 
worden? Ik wist dat ik eerder ook Huisartsen-

Ron Geerts

Daniëlle Gommers  

Annelies Ekelmans 

De toenemende schaarste aan eerstelijnsspecialisten 
moet worden aangepakt. Daarover zijn de overheid,  
opleidingscentra, beroepsverenigingen en andere  
stakeholders het gloeiend eens. Maar hoe? Specialist  
Ouderengeneeskunde Daniëlle Gommers en aios Huisartsen-
geneeskunde Ron Geerts gaan – samen met student 
Geneeskunde Annelies Ekelmans – in gesprek. 
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Duizenden  
nieuwe eerstelijns- 
specialisten

Extra aandacht in opleiding
Nederland heeft de komende decennia  
duizenden nieuwe eerstelijnsspecialisten 
nodig, blijkt uit rekenwerk van onder meer 
het Centraal Plan Bureau en de Sociaal Eco-
nomische Raad. In 2040 telt bijvoorbeeld de 
verpleeghuiszorg 261.000 bedden, het dub-
bele van het huidige aantal. Door vergrijzing 
en bevolkingsaanwas zijn er sowieso meer 
huisartsen en specialisten Ouderengenees-
kunde nodig. Maar ook het tekort aan versla-
vings-, verzekerings-, bedrijfs- en AVG-artsen 
loopt op. In Noord-Oost Nederland lukt het 
nu al niet meer om vacatures in te vullen. 
Op advies van het Capaciteitsorgaan mogen 
alle eerstelijns (vervolg)opleidingen in 
Nederland groeien. Nijmegen, bolwerk van 
eerstelijnsopleidingen, speelt bij het werven 
en opleiden van nieuw talent een belangrijke 
rol. Maar hoe haal je artsen in spé over om 
voor de eerstelijn te kiezen? Zo’n 90 procent 
van de jongerejaars Geneeskunde wil het 
liefst medisch specialist worden, blijkt uit 
onderzoek. 
Om het tij te keren, komt er binnen het  
curriculum Geneeskunde naast inhoudelijk 
onderwijs over de eerstelijn extra aandacht 
voor de verscheidenheid aan eerstelijns  
specialismen. Het raamplan Artsopleiding 
2020 benoemt dit nadrukkelijk. Verder zijn 
de pogingen om basisartsen voor de eerste-
lijn te interesseren flink opgeschroefd. Ook 
komen er meer stagemogelijkheden, waar 
ook het werven en begeleiden van opleiders 
bijhoort. Een nieuwe ontwikkeling is het  
werven onder artsen niet in opleiding tot 
specialist (anios), die hun specialisatie nog 
moeten kiezen. 

‘Werd je specialist, 
nou dan had je 
het gemaakt’ 
Orthopedisch chirurg Ron Geerts is nu aios 
Huisartsengeneeskunde (via SBOH)
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meer meeloopdagen, stages en eerstelijns  
coschappen.’ Annelies Ekelmans beaamt dat 
het onderwijs over eerstelijnszorg te vrijblij-
vend is. ‘Studenten kunnen intekenen op  
bijeenkomsten over onderbelichte specialis-
men, ook uit de eerste lijn. Supergoed dat ze 
dat aanbieden, maar wie niet inschrijft, krijgt 
er niks van mee.’ Ze oppert een aantal moge-
lijkheden om de eerstelijn extra te promoten: 
‘Bijvoorbeeld gastcolleges door eerstelijns art-
sen, informatiebijeenkomsten organiseren via 
faculteitsverenigingen en eerstelijnscasussen 
inpassen in opdrachten voor zelfstudie.’ Ook 
noemt ze een eigen studentenvereniging voor 
eerstelijners en een Instagramaccount om  
eerstelijnsstudies te promoten.  

STOPTREIN
Ron Geerts: ‘De voorlichting mag van mij veel 
positiever. Laat zien hoeveel eerstelijners 
betekenen voor patiënten en hun familie 
door niet alleen naar somatiek te kijken, maar 
ook naar context en communicatie. Laat zien 
hoe modern de jongere generatie de eerste-
lijnsberoepen invult en wat de balans is  
tussen praktijk en privéleven. En laat studen-
ten veel meer praktijkervaring opdoen in de  
eerstelijn. Niet voor niets zijn veel Genees-
kundestudenten na hun coschap Huisarts-
geneeskunde veel positiever over dit vak.’
Zitten er voldoende reflectiemomenten in de 
studie Geneeskunde ingebouwd om studenten 
te helpen om het best mogelijke pad te kiezen? 
Annelies Ekelmans geeft aan dat ze van nature 
al veel reflecteert en bovendien het studie-
onderdeel ‘professionaliteit’ volgt, waarin 
reflectie centraal staat. Voor haar is dat vol-
doende. Ron Geerts ziet het anders. ‘Zoals het 
nu gaat, stappen studenten in een sneltrein 
die hen linea recta richting tweede lijn brengt’, 
zegt hij, terwijl Daniëlle Gommers instem-
mend knikt. ‘Ik pleit voor een stoptrein, met 
onderweg meer kansen om na te denken over 
wat bij je past en hoe je verder wilt.’  

geneeskunde leuk vond en ben uiteindelijk 
geswitcht. Nu na een jaar Huisartsengenees-
kunde weet ik: mijn gevoel klopte, in dit onge-
looflijk gevarieerde vak vind ik wél voldoende 
persoonlijk contact, verdieping en afwisseling.’ 

HEROÏSCHE DOKTERS
Student Geneeskunde Annelies Ekelmans staat 
nog aan het begin van haar loopbaan. Na drie 
jaar Psychologie aan de Radboud Universiteit 
koos ze alsnog voor Geneeskunde. Hoe ver-
klaart ze de populariteit van tweedelijnszorg 
onder haar studiegenoten? Annelies Ekelmans: 
‘Bij veel studenten speelt status een rol. Van 
oudsher ging je met een ernstig medisch pro-
bleem naar een universitair geschoolde man, 
naar wie iedereen tegenop keek. Dat imago is 
nog niet helemaal weg.’ Ron Geerts: ‘Ik zie  
ook een verband met films en tv-series met 
heroïsche ziekenhuisdokters in de hoofdrol.  
Ik zat tijdens mijn studie in een vriendengroep 
van allemaal alfamannetjes. Die willen preste-
ren, snijden, uitblinken. We legden elkaar daar-
door een bepaalde druk op. Werd je specialist, 
nou dan had je het gemaakt.’

MEER, VAKER, BETER
Al pratend zijn de drie het er al snel over eens 
dat het zou helpen om studenten Genees-
kunde meer, vaker en beter te laten zien hoe 
interessant een eerstelijnscarrière is. Idem 
aan coassistenten, aiossen en aniossen.  
Annelies Ekelmans: ‘Bepaalde aspecten van de 
eerstelijn komen maar sporadisch aan bod. Ik 
startte in 2018 met Geneeskunde en hoorde 
bijvoorbeeld nog niets over wat verslavings- 
en verzekeringsartsen doen. Dit komt later 
nog aan de orde, maar je zou het ook eerder 
kunnen vertellen.’ ‘Onbekend maakt onbe-
mind,’ stelt Daniëlle Gommers, ‘ik begeleid 
studenten en hoor vaak zeggen: “Ik wist niet 
dat jullie dit óók doen!” Eerstelijnswerk wordt 
vaak te vluchtig aangestipt. Wat zou helpen 
om de beeldvorming te veranderen zijn  

‘Studenten zeggen 
me vaak: “Ik wist niet 
dat jullie dit óók doen”
Daniëlle Gommers
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Daniëlle Gommers  
specialist Ouderengeneeskunde 
bij Stichting De Waalboog,  
was internist in opleiding en 
docent Verpleegkunde 

Annelies Ekelmans 
derdejaars student 
Geneeskunde 


