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In mijn zicht staat een bronzen beeldje. Het is een 
vrouwelijke collega, het lange haar samengebonden, 
stethoscoop om de nek, armen over elkaar. Ze 
staart vooruit, de toekomst in. Het is de tastbare 
herinnering aan het winnen van de Opleidingsprijs 
2017, omdat ik blijkbaar help die toekomst op een 
prettige manier mogelijk te maken.

Wat na afronden van de opleiding op je afkomt, 
is nu anders dan toen ik nog aios was. Leek 
destijds het eerste decennium na je opleiding 
nog wel redelijk uitgestippeld en vooral medisch-
inhoudelijk bepaald, tegenwoordig is de toekomst 
veranderlijker dan ooit, met een kortere horizon en 
naar ons gevoel minder goed zelf beïnvloedbaar.

De aios moet natuurlijk nog steeds vakinhoudelijk 
geschoold worden. Maar minstens zo belangrijk is 
dat hij ook weerbaar wordt gemaakt om die steeds 
minder uitgestippelde paden toch goed te kunnen 
bewandelen. Dat kan reactief, door flexibel te leren 
inspelen op veranderende situaties, of op zijn  
‘Van Balkens’ wat meer proactief, door uit te gaan 
van eigen dromen, eigen soms nog onontdekte 
passies en die leidend te laten zijn voor je verdere 
carrière.

En jonge mensen dromen wel. Misschien is het 
soms wat lastig ze te benoemen of de aios er echt 
bewust van te maken, maar ze zijn er. De uitdaging 
ligt in niet alleen ruimte bieden die dromen waar 
te maken, maar vooral ook een stevige hindernis 
ervoor weg te nemen: de zelfopgelegde grenzen. 
Dream big! Ontdék wanneer je tegen de grenzen 
van je dromen aanbotst, in plaats van op een korte 
afstand zelf je grens al neer te leggen. Je kunt vaak 
stiekem veel meer dan je dacht.

U bent al klaar. Dreamt ú nog wel een beetje? En  
big ook? Doe maar: ook uw toekomst wordt er 
mooier van.
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