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Achtergrond
Van geneeskundestudenten wordt verwacht
dat zij steeds eerder een keuze maken voor
een toekomstig beroep. Hierbij krijgt men
veel informatie ten aanzien van de klinische
specialismen, om een weloverwogen keuze
te kunnen maken. De Geneeskundestudent
onderzocht of studenten ook voldoende op
de hoogte zijn van de mogelijkheden van
niet-patiëntgebonden beroepen. Daarnaast
inventariseerden wij naar de interesse van
geneeskundestudenten in deze sector.

Methode
In november 2015 zijn alle leden van De
Geneeskundestudent via de mail
uitgenodigd om een digitale enquête in te
vullen. De enquête bestond uit 38 vragen,
waarvan er 4 betrekking hadden op de
keuze voor niet-patiëntgebonden beroepen.

Resultaten
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