
 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSFLASH APRIL 2018 

Beste allemaal, hierbij een speciale editie van deze 

newsflash. Sinds eind 2017 zijn er in elk cluster 

vertegenwoordigers aangewezen. Zij zijn 

contactpersoon voor het cluster en voor de jNVKG en 

communiceren met de aios van het cluster. Zij vormen 

een schakel tussen de jNVKG en de aios en zijn een 

belangrijk aanspreekpunt voor jullie. Hieronder stellen 

zij zich voor! 

CLUSTER WEST 
 

Hoi allemaal, ik ben Katja Kaland en sinds ongeveer 1 jaar 

clustervertegenwoordiger! Ik ben 5e jaars aios in het MC 

Slotervaart. Ik woon in Haarlem, ben getrouwd en verwacht 

ons eerste kindje. Het leek mij leuk om mij naast de 

opleiding actief in te zetten voor het reilen en zeilen van het 

cluster, om zo wat op te steken van de management- en 

organisatiekant van de opleiding. Ik wil mij graag voor jullie 

inzetten als spreekbuis in de 

clustervergaderingen met de opleiders 

die 4 keer per jaar plaatsvinden. Jullie 

kunnen mij dan ook benaderen voor 

vragen of opmerkingen over 

clustergebonden zaken zoals 

(keuze)stages, opleidingsklimaat, 

onderwijs- en wetenschapsdagen. Ik 

verheug mij erop het komende jaar weer 

jullie belangen te mogen behartigen!  

 

 

Hallo allemaal, mijn naam is Zuzia 

(officieel Zuzanna) Bujakiewicz en ik ben 

alweer bezig aan mijn 4de 

opleidingsjaar vanuit het Amphia 

ziekenhuis in Breda. Ik woon in 

Rotterdam, waar ik ook de studie 

geneeskunde heb afgerond. 

Sinds kort ben ik getrouwd en geniet 

van een zorgeloos leven want heb noch 

kat noch kinderen. Dit jaar ben ik 80 % 

gaan werken om meer tijd te hebben voor het leven naast 

werk en ben zo beland in de cluster-vertegenwoordiging. 

Dus mocht er iets zijn waar je mee zit of heb je een mooi 

idee dat je zou willen verspreiden over het Westen dan hoor 

ik het graag!   

 

jnvkg@nvkg.nl 

CLUSTER NOORD 
 

Namens het nieuwe 

cluster Noord mag ik, 

samen met Anke 

Dijkstra, dit cluster 

vertegenwoordigen. Ik 

ben Fenna Beeksma, 32 

jaar, 5e jaars aios en 

opgeleid in het Medisch 

Centrum Leeuwarden. 

Vanuit het Noorden zijn wij blij dat we ons 

‘eigen’ cluster hebben gekregen. Ik hoop 

dat ons cluster dan ook een belangrijke rol 

gaat spelen in de 

belangenvertegenwoordiging van de aios 

geriatrie in het noorden van het land. Ik zal 

me daar in ieder geval voor inzetten!  

 

Hallo! Ik ben Anke Dijkstra, 32 jaar, 3e jaars 

aios geriatrie in het Medisch Centrum 

Leeuwarden (MCL). Sinds dit jaar ben ik 

clustervertegenwoordiger van het net 

opgerichte cluster Noord. Daarnaast ben 

ik lid van de 

calamiteiten- 

commissie in het MCL. 

Naast mijn werk 

volleybal en tennis ik 

graag en heb daarbij 

ook in verschillende 

commissies gezeten. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

CLUSTER MIDDEN (1)  

Mijn naam is Merel Krulder en ik ben sinds 1 

april 2016 in opleiding tot klinisch geriater. 

Ik ben bijna klaar met de vooropleiding in 

het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ga, na mijn 

verlof, eindelijk weer terug naar de 

geriatrie. Ik doe het grootste deel van mijn 

opleiding in Den Bosch omdat ik in Vlijmen 

woon, samen met 

mijn vriend Martijn en 

onze beagle Jamie. 

In mijn vrije tijd ben ik 

graag met familie en 

vrienden, hou ik van 

hockey en wandelen.   

 

mailto:jnvkg@nvkg.nl


 

 

 

CLUSTER MIDDEN (2) 

 
Hoi! Ik ben Renée Vroegop, 29 

jaar, derdejaars aios en sindskort 

clustervertegenwoordiger. 

Momenteel ben ik bezig met mijn 

eerste jaar somatische geriatrie 

in Tergooi. Naast de kliniek hou ik 

mij ook bezig met onderwijs aan 

coassistenten. Buiten het werk is 

mijn grote passie muziek: ik zing 

in twee koren gespecialiseerd in oude muziek. Ik hoop de 

komende tijd jullie belangen als aios goed te behartigen, 

dus heb je vallen je dingen op binnen het cluster of heb je 

tips of ideeën, laat het vooral weten! 

 

Ik ben Jantien Altena, 31 jaar. 

Ondertussen al weer 5e jaars en net 

gestart met mijn neurologiestage in het 

UMC Utrecht. Ik woon samen met mijn 

vriend Joost en onze kat Kato in 

Vleuten. Daarvoor heb ik 12 jaar in 

Nijmegen gewoond, waar ik ook mijn 

geneeskundeopleiding en vooropleiding interne 

geneeskunde heb gedaan. Mijn roots liggen echter in 

Twente, waar ik ook nog geregeld kom.  

De clustervertegenwoordiging doe ik nu een jaar met veel 

plezier. Zijn er problemen of vragen, schroom niet om 

contact met mij of de andere clustervertegenwoordigers te 

zoeken. Daarnaast ben ik lid van de websitecommissie.  

 

CLUSTER ZUID 
 

Het is me een genoegen om me 

voor te mogen stellen als 

vertegenwoordiger van cluster Zuid, 

regio Eindhoven. Een jong en 

ambitieus cluster waarvan de 

opleiders twee jaar achter elkaar 

DeLIER prijs hebben gewonnen: 

Carolien van der Linden (Eindhoven) in 2017 en Walther 

Sipers (Sittard/Heerlen) in 2018. Mijn naam is Michiel Voet. In 

december 2016 ben ik begonnen aan mijn opleiding tot 

klinisch geriater momenteel ben ik in vooropleiding bij de 

interne geneeskunde. Als clustervertegenwoordiger wil ik 

laagdrempelig benaderbaar zijn voor de lokale aios en om 

hun belangen te behartigen. Verder hoop ik een fijne 

samenwerking op te bouwen met de andere 

clustervertegenwoordigers en het jNVKG bestuur. 

 

Vanuit het uiterste zuiden van het land, wil ik – Ellen Castro - 

me graag voorstellen als clustervertegenwoordiger. Ik ben in 

december 2015 begonnen aan mijn opleiding tot klinisch 

geriater in het Zuyderland Medisch Centrum Sittard/Heerlen. 

Op dit moment ben ik in vooropleiding bij de interne 

geneeskunde. 

Bij vragen of problemen kunnen de lokale aios mij (of 

Michiel) laagdrempelig benaderen. Ook houden we 

contact met de andere clustervertegenwoordigers.  

 

CLUSTER ZUIDOOST 

 

Mijn naam is Anne ter Keurst, ik ben 29 

jaar en woon samen met mijn vriend in 

Malden. Momenteel doe ik mijn 

vooropleiding interne geneeskunde in 

het rijnstate ziekenhuis is Arnhem. Mijn 

1ste jaar geriatrie heb 

vorig jaar in het 

RadboudUMC 

gedaan. Ik houd van 

koken en reizen.  

Samen met Ellen vorm 

ik sinds begin dit jaar 

de clustervertegen-

woordiging.  

 

Ik ben Ellen Dijkstra, 30 jaar en woon in 

Tilburg (maar van oorsprong Friezin). Op 

het moment ben ik bezig met de interne 

vooropleiding. Het 1ste jaar geriatrie 

heb ik gedaan in het 

Elisabeth-Twee 

Steden Ziekenhuis en 

per juni 2018 ga ik 

naar het 

RadboudUMC. Mijn 

hobby’s zijn uit eten 

gaan, lezen en 

reizen.  

 

Ons doel is om een brug te vormen 

tussen de aios en de opleiders en op die 

manier te zorgen voor een verbetering 

van de opleiding. Hiernaast kunnen wij 

een aanspreekpunt zijn voor het 

landelijk bestuur. Heb je vragen of 

suggesties dan kun je ons altijd mailen. 

 

 

AGENDA 

 
11-04-2018 LOAG + ALV en borrel 

08-06-2018 jNVKG LOAG 

29-06-2018 Ledendag NVKG + ALV 

28-09-2018 AIOS upgrade – DJS  

03-10-2018 Kennistoets  

 

 

 


