
Ik ben Poonam Bissumbhar, 22 jaar oud en masterstudent Geneeskunde aan de VU. 
Ik zit nu in het vijfde jaar. Ik ben de master begonnen met een verlengde weten-
schappelijke stage en ben nu bij het coschap Heelkunde. 

Waarom heb je destijds voor de studie Geneeskunde gekozen?
Ik heb voor de studie Geneeskunde gekozen omdat ik mensen wilde helpen.  
Het klinkt heel cliché, maar ik heb vanuit huis mee gekregen om altijd behulpzaam 
te zijn en dat vind ik ook heel belangrijk. Daarnaast vind ik het heel mooi om de  
kennis die opdoe in de studie toe te passen om mensen te helpen.

Hoe heb je de bachelor ervaren?
Ik had verwacht toen ik aan de studie begon dat het heel moeilijk zou zijn. Je wordt 
van te voren bang gemaakt voor de selectie en de studie. Uiteindelijk viel dit heel  
erg mee en is het me gemakkelijk af gegaan. De bachelor is heel theoretisch, met 
minder praktijk dan gehoopt. Tijdens de bachelor had ik genoeg tijd voor andere 
dingen zoals; bijbaantjes, handbal, vrienden en familie. 

Je had tijdens de bachelor verschillende keuzemogelijkheden. Hoe heb jij de 
keuze voor de minor gemaakt?
Ik heb de minor Leadership and health care management aan Nyenrode Business 
Universiteit gevolgd. In het tweede jaar is er een minormarkt, daar kwam de baas van 
de pre-master en master van Nyenrode Business Universiteit vertellen over de minor. 
Ik was altijd al geïnteresseerd in de ‘bestuurskant’ van geneeskunde. Binnen de 
opleiding Geneeskunde leer je alleen de stof over het menselijk lichaam, maar 
bijvoorbeeld niet hoe de gezondheidszorg werkt. Daarnaast was ik heel nieuwsgierig 
wat er nog meer naast geneeskunde was.

Wat moest je doen om aan de minor te mogen deelnemen?
In de pre-master van Nyenrode Business Universiteit was er plek voor tien genees-
kunde studenten. Je moest solliciteren door je CV en motivatiebrief op te sturen. 
Daarna werden een aantal studenten uitgenodigd voor een gesprek. Zij stelden 
vragen over wie jij bent en waarom je de minor wilde doen, maar je mocht zelf  
ook je vragen stellen. Uiteindelijk kreeg ik via een officiële brief via de mail te horen 
dat ik geaccepteerd was. 

Hoe is de minor ingedeeld?
Ik had veel meer tentamens en opdrachten tijdens deze minor vergeleken met de 
geneeskunde minor. Je had elke week een opdracht en die moest je vaak doen met 
andere studenten. Na de lessen moest je dan ook vaak afspreken om die opdrachten 
te maken. Zo leerde je je medestudenten goed kennen en dit was ook erg gezellig. 
Voor de vakken die we kregen tijdens de minor had je een brede kennis nodig over 
wiskunde, economie en bedrijfskunde. Dit was zeker een uitdaging, maar omdat ik 
de stof heel interessant vond, was het leuk om hier mee bezig te zijn.

Hoe kijk je terug op de minor?
Ik kijk zeer positief terug op de minor, het was fijn om even uit de geneeskunde-
bubbel te zijn. Ik heb daar een geweldige tijd gehad. Het was leuk om te zien hoe 
het op een privé universiteit geregeld was en welke faciliteiten daarbij kwamen 
kijken. Ik moet wel eerlijk zeggen dat de minor ook zwaar was. Je hebt veel toetsen 
en opdrachten in combinatie met het reizen naar Breukelen en de tijden die je daar 
verwacht werd. Dit is tegelijkertijd ook weer een goede les voor de coschappen, 
want als ik het nu vergelijk valt het heel erg mee.

Wat heeft de minor je opgeleverd?
Het was een unieke kans om op de Nyenrode Business Universiteit te studeren. 
Door de minor heb ik geleerd hoe een bedrijf werkt en als ik ooit zelf een praktijk wil 
beginnen heb ik hier veel aan. Naast deze kennis heb ik een hele andere kant mogen 
zien van geneeskunde, namelijk de ‘bestuurskant’. Door de opdrachten beter leren 
samenwerken. Als laatste heb ik geleerd in een nieuwe omgeving te komen zonder 
de vertrouwde mensen om je heen. 

Wil je in de toekomst iets met de opgedane kennis doen?
Misschien wil ik ooit wel voor mezelf beginnen, dus dan zou deze minor een groot 
voordeel zijn. Daarnaast lijkt het me leuk om een bestuursrol binnen het ziekenhuis 
te vervullen. Nu tijdens de coschappen heb ik ook al iets aan de minor. Ik heb 
namelijk geleerd om mijn rol te zoeken in een nieuwe omgeving. Dit gebeurt elke 
paar weken in de coschappen en deze ervaring helpt mij hier enorm bij.

Heb je tips voor studenten die binnenkort een minor gaan kiezen?
Mijn tip zou zijn om vooral niet alleen naar je eigen interesses te kijken, maar ook 
naar de kansen die je normaal binnen het curriculum van Geneeskunde niet krijgt. 
Tijdens de studie is er weinig tijd om je te verdiepen in andere stof dan aangeboden 
wordt in het curriculum. De minor is daardoor een unieke kans om je interesses te 
verbreden. Ik zou zeker de minor aan iedereen aanraden en om een minor te gaan 
doen buiten de geneeskunde minors. 

Je loopt nu coschappen. Hoe ervaar je dat?
Ik vind het leuk om eindelijk in de praktijk bezig te zijn, maar tegelijkertijd vallen de 
coschappen mij zwaar. Telkens moet je opnieuw kijken naar je rol binnen de 
afdeling, hierdoor moet je steeds wennen. Het positieve aan de coschappen is dat  
ik merk dat je veel leert uit de praktijk, die je niet uit boeken kan leren. Uiteindelijk 
word je banger gemaakt voor coschappen dan het is. Je moet wennen aan fulltime 
werken en de continue beoordelingen. Daar tegenover heb je een vrijbrief om 
overal mee te mogen kijken, dat is heel bijzonder.

Heb je een beeld van wat je wilt doen na je coschappen?
Mijn plan is om eerst als ANIOS veel werkerving op te doen en dan te kijken wat  
bij mij past en wat ik mezelf daadwerkelijk zie doen. Ik vind het belangrijk dat het 
specialisme bij mij als persoon past en in het leven dat ik wil leiden.
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Interview Poonam Bissumbhar

Ben je benieuwd naar de minor ervaring van een geneeskunde student? Lees dan het volgende 
interview met Poonam Bissumbhar, master student geneeskunde over de minor Leadership and 
health care management aan Nyenrode Business Universiteit.


