Steun bij een lange studietijd
De laatste jaren krijgen we veel aanvragen van studentes Geneeskunde die door wisselende
omstandigheden geen mogelijkheden meer hebben om te lenen bij de DUO. Door de lange
studietijd komen zij vooral tijdens hun coschappen in financiële problemen. Bijgaand het
ervaringsverhaal van Ozge, waarin zij vertelt hoe het met o.a. hulp van het Betsy Perk
Opleidingsfonds lukte om zonder DUO ondersteuning de eindstreep van de opleiding te halen.

Ik wilde altijd al geneeskunde studeren en bij de derde loting
werd ik eindelijk ingeloot. Omdat ik geen financiële steun van
mijn ouders kreeg, leende ik bij DUO en had ik naast mijn
studie altijd meerdere bijbaantjes. Door persoonlijke
omstandigheden liep ik nog een jaar vertraging op.
Ik droomde er altijd van om buitenland ervaring op te doen
tijdens mijn studie en hoewel mijn financiële situatie daar
niet ideaal voor was besloot ik toch te solliciteren voor een
masteronderzoek in Londen. Door een paar maanden fulltime
te werken, met behulp van een aantal fondsen en een
betaalbaar verblijf via kennissen is het mij gelukt om naar
Londen te gaan. Ik ben ontzettend blij dat ik me door mijn
financiële situatie er niet van heb laten weerhouden om deze
buitenland ervaring op te doen.
Het heeft een hoop mooie dingen opgeleverd. Ik heb het
onderzoek dat ik daar heb gedaan kunnen publiceren in een
wetenschappelijk tijdschrift en het mogen presenteren op een
congres in Parijs. Ook heb ik mijn vriend daar ontmoet.
Na deze mooie ervaring was het tijd om aan de coschappen te beginnen. Helaas lukte het mij niet
om naast de fulltime coschappen nog te blijven werken. De vrije tijd die ik had, had ik nodig om te
studeren en bij te komen. Het laatste jaar van mijn coschappen kon ik ook niet meer lenen bij DUO,
ik had dus helemaal geen inkomen, dit zorgde voor een hoop stress.
Dankzij het Betsy Perk Opleidingsfonds kon ik het laatste jaar van mijn studie bekostigen en
zorgeloos mijn volledige aandacht aan de coschappen wijden. Zonder deze steun weet ik niet hoe ik
het laatste jaar van mijn studie was doorgekomen, ik ben daar dan ook zeer dankbaar voor.
Inmiddels ben ik een half jaar geleden afgestudeerd als arts aan de EUR en werk ik momenteel als
ANIOS Chirurgie in Delft

