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Voor je studie: BSc, PGO etc. 

Track 44 
2 Hoe zit dat nou eigenlijk met ...? 

● Hoi, ik zoek het studentenbureau. Weet jij waar dat is? 
□ Wacht even, dat is in dat gebouw daar achter, maar ik denk dat het nu gesloten is. 
● Nou dan morgen maar. Dat loopt niet weg. 
□ Wat studeer je? 
● Ik begin met geneeskunde. 
□ He, dat is leuk. Dat doe ik ook.  
● In welk jaar zit je? 
□ Ik ben nu bezig met mijn master. 
● Dan ben je al bijna klaar. 
□ Nee, dat duurt nog wel even. Ik wil namelijk graag nog een vervolgopleiding als chirurg volgen. 
● Ja, daar ga ik ook voor. Maar zeg - hoe zit dat nou met het probleem gestuurd onderwijs. Ik 

ben het PGO zo vaak tegengekomen maar wat houdt dit nu eigenlijk in? 
□ PGO? Ik denk dat je op de website ook wel het een en ander over PGO zult vinden – maar als 

je wilt kunnen we samen een kopje koffie gaan drinken dan kan ik je dat gewoon uitleggen. Ik 
ben toch aan koffie toe. 

● Ja graag. 
□ PGO betekent, dat je zelf een oplossing voor een probleem moet bedenken. 
● Ja, dat heb ik gelezen, maar wat houdt dat in? 
□ Nou kijk. Je hebt bijvoorbeeld een patiënte met rugklachten. Dan kan je gaan kijken of dat 

komt omdat zij problemen met de spieren of wervels heeft of misschien een verkeerd 
looppatroon. Natuurlijk ga je dan ook nog allerlei andere testen doen en bij een vrouw ga je 
zeker nog vragen of ze niet misschien in verwachting is. 

● Krijg je een patiënt en dan moet je zelf de oplossing bedenken?  
□ Zo ongeveer. Maar je doet het toch samen met andere studenten. Je gaat het probleem 

samen van verschillende kanten bekijken. Dat ga je zelf wel ontdekken. 
● Vind je dat leuk of een beetje eng? 
□ Ik vind dat echt een leuke studie. Nee, dat is helemaal niet eng. Ik vind het juist fijn om met 

patiënten om te gaan. In Tanzania heb ik daar erg veel plezier van gehad. Ik was al gewend 
om patiënten te onderzoeken. 

● In Tanzania? Dat was zeker interessant. 
□ Ja absoluut. Ik was daar omdat Groningen met Tanzania een uitwisselingsprogramma heeft. 

Het is wel aan te raden om een beetje Kishuaheli te leren, want de zusters spreken daar 
nauwelijks Engels. Zo hier is de koffie.  

● Dat café ziet er echt gezellig uit.  
□ Ja, dit is een leuk café met studentvriendelijke prijzen. Ga maar naar binnen. 

 


