
Kinderarts Ruud van Gilst maakt sinds 1 januari  
deel uit van het bestuur van de Federatie  
Medisch Specialisten. Hij volgt Léon Winkel op. 
Als vicevoorzitter van de Raad Beroeps-
belangen is hij portefeuillehouder van onder 
meer de positie en arbeidvoorwaarden van 
medisch specialisten in dienstverband. 
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‘Ik oefen graag invloed uit op de omstandigheden 
waarin ik werk. Dat zat er al vroeg in: zo was ik 
tijdens mijn opleiding tot tropenarts voorzitter van 

de Landelijke Vereniging van Assistent Geneeskundigen, 
de voorloper van De Jonge Specialist, en daarmee 
tevens lid van het Centraal Bestuur van de Landelijk 
vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Tijdens 
mijn opleiding tot kinderarts was ik lid van het bestuur 
van de Junior Afdeling. In het Van Weel Bethesda 
Ziekenhuis waar ik werk, maakte ik deel uit van het 
bestuur van de VMS en was ik medeoprichter en 
bestuurder van de VMSD. Betrokkenheid en compassie 
zijn voor mij belangrijke waarden. De complexiteit van 
een ziekenhuis kan niet zonder de inbreng en deelname 
van de medisch specialisten op alle niveaus van de 
organisatie.’

‘De komende jaren wil ik me in de eerste plaats 
inzetten voor de positie van medisch specialisten 
in dienstverband. De VMSD’s worstelen soms nog 
om aan de bestuurstafel te komen, terwijl het voor 
de raad van bestuur juist belangrijk is hen erbij te 
betrekken. Andere belangrijke zaken die spelen, zijn 
de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 
en de Honoreringsregeling Academisch Medisch 
Specialisten. Grote uitdagingen daarin zijn gezond en 
veilig werken en het levensfasebeleid. Die zaken zijn 
nog onvoldoende uitgewerkt en ik vind het belangrijk 
de stem van de dienstverbanders hierin te laten horen.’

‘Voor de bestuursfunctie in de Federatie ben ik een 
dagdeel minder in het ziekenhuis gaan werken. Met 
deze functie erbij werk ik nu fulltime. Dat betekent 
tijd maken voor zaken die je belangrijk vindt. De vrije 
vrijdagmiddag die ik om de week heb, breng ik door 
met mijn vrouw. Daarnaast sta ik drie keer per week een 
uur eerder op om te kunnen hardlopen of te mediteren 
– activiteiten die ik doe om fysiek en geestelijk gezond 
te blijven.’ NQ
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In het kort: Ruud van Gilst

Geboortedatum: 18 maart 1963

Studie: geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen

Opleiding: tropenarts aan het Koninklijk Instituut voor  
de Tropen en kinderarts in het LUMC Leiden

Werkt: sinds 2004 als algemeen kinderarts in het  
Van Weel Bethesda Ziekenhuis

Bestuurswerk: als secretaris en voorzitter van de LVAG 
(Landelijke Vereniging van Assistent Geneeskundigen, nu  
De Jonge Specialist). Later was hij actief voor de LAD en  
nu in het VMSD van zijn ziekenhuis.

Vrije tijd: naast stripverhalen, films en vinyl  
houdt Ruud van hardlopen en meditatie

Thuis: getrouwd en twee  
volwassen kinderen

‘Meedenken  
en meedoen?  
Ja, graag!’


