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1.Meer diepgang bieden in het chirurgische onderwijs
voor gemotiveerde geneeskunde studenten;  
2. Gepassioneerde en gemotiveerde medici en medisch
studenten bijeen brengen;
3. Het leren interpreteren en participeren in medisch
wetenschappelijk onderzoek
4. Internationaal netwerk verbreden 

Doelgroep

Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten

Wie zijn wij en wat doen we?
De Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten
(VCMS) is in 2015 ontstaan naar het voorbeeld van
Surgical Societies zoals die bestaan in onder andere
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wij
beogen om studenten van alle academische centra in
Nederland de mogelijkheid te bieden om
extracurriculair onderwijs te volgen over alles wat
met de snijdende specialismen te maken heeft.

Jaarlijks wordt er een breed scala aan activiteiten
georganiseerd door VCMS, waaronder de VCMS
Master Academy,  de VCMS Summer School, het
landelijk symposium en landelijke open activiteiten. 

Doelstellingen

Organisatie
VCMS bestaat uit een overkoepelende vereniging,
namelijk VCMS Nederland, en acht lokale afdelingen.
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De Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten telt in
totaal 520 leden.
Daarvan zijn 400 bachelor geneeskundestudenten  lid
van een van de acht VCMS-afdelingen en zijn 120
coassistenten lid van de VCMS Master Academy.
Daarnaast heeft VCMS een actief reünistenbestand en
betrokken artsen, medisch specialisten en partners uit
het bedrijfsleven.



VCMS-afdelingen

VCMS-afdelingenOrganisatie

VCMS Nederland is een overkoepelend orgaan  en
voorziet de VCMS-afdelingen van advies. In  totaal
zijn er in Nederland acht zelfstandige VCMS-
afdelingen gevestigd in de steden met een
universitair medisch centrum.  Alle acht
afdelingsbesturen organiseren  jaarlijks een
onderwijsprogramma op bachelorniveau voor
vijftig geneeskundestudenten. Hierbij wordt er
een scala aan masterclasses, workshops en
symposia georganiseerd. Een deel van deze
activiteiten is toegankelijk voor niet-leden of leden
van andere VCMS-afdelingen.
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Vijftig geneeskundestudenten

Driekoppig bestuur

VCMS AMC
VCMS VUmc
VCMS Groningen
VCMS Leiden
VCMS Maastricht
VCMS Nijmegen
VCMS Rotterdam
VCMS Utrecht



Gedurende de acht onderwijsdagen van de Master
Academy (MA) verdiepen 120 coassistenten zich in
thematiek die aansluit bij een van de drie hoofdlijnen
van het VCMS onderwijs. Deze hoofdlijnen worden
weergegeven middels de pictogrammen die worden
weergegeven aan de rechterzijde. 

Deze mini symposia worden georganiseerd aan een
van de medische faculteiten van het land. Tijdens een
Master Academy module is er gelegenheid voor
bedrijven om zichtbaar aanwezig te zijn. Een bedrijf
kan hoofdsponsor worden van deze onderwijsdag
door de module te ‘adopteren’ en verkrijgt dan de
gelegenheid om plenair het woord te richten tot de
aanwezige studenten en  de mogelijkheid om
gedurende en rondom deze onderwijsdag uitgebreide
logovermelding. De dag wordt afgesloten met een
netwerkactiviteit waarbij uw bedrijf in gesprek kan
met de aanwezige leden.

VCMS Master Academy
Uw bedrijf of organisatie in the picture tijdens 
één van onze zeven landelijke onderwijsdagen
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Chirurgische anatomie en beeldvorming

Chirurgische kennis

 
Chirurgische praktijk en vaardigheden



Landelijk symposium
Hét jaarlijkse evenement om indruk te 
maken op een groot publiek
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Jaarlijks wordt er een landelijk symposium
georganiseerd dat zowel door VMCS-leden als externen
wordt bezocht. Actuele chirurgische onderwerpen en
bijkomende maatschappelijke en ethische thema’s
worden besproken door sprekers van zowel nationaal
als internationaal kaliber. Gedurende deze dag worden
er naast lezingen ook workshops en parallelle sessies
georganiseerd. 

Bedrijven kunnen bij dit evenement betrokken zijn met
de aanwezigheid van een sponsorstand, het
organiseren van een workshop of het afnemen van
een sponsorpakket met een variëteit aan
promotiemogelijkheden. Zo bestaat de mogelijkheid
om een banner te plaatsen, iets toe te voegen aan de
goodiebag of een korte plenaire voordracht te geven.
Bovendien zijn er uitgebreide promotiemogelijkheden
middels de sociale media kanalen van VCMS
Nederland.



In het komende academische jaar wordt de VCMS
Summer School geïntroduceerd. Gedurende het
driedaags programma verdiepen 60 nationale én
internationale geneeskundestudenten zich in
verschillende aspecten van de chirurgie. Op een
centrale locatie in Nederland komen de studenten
bijeen om hun chirurgische kennis uit te breiden
middels masterclasses die gegeven worden door
sprekers van zowel nationaal als internationaal
kaliber, maar ook om chirurgisch vaardig te worden
door het actief deelnemen aan workshops.
Bovendien zal innovatie binnen de chirurgie
centraal staan gedurende deze summer school. Een
netwerkactiviteit zal uiteraard niet ontbreken in dit
programma.

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om
betrokken te zijn bij de VCMS Summer School
door het organiseren van een workshop, het
leveren van materiaal voor een workshop, het
beschikbaar stellen van een zaal of het geven van
een innovatie intermezzo. Bovendien zijn er
uitgebreide promotiemogelijkheden voor
bedrijven, waaronder een korte plenaire
voordracht, aanwezigheid met een stand,
bijdragen aan de inhoud van de goodiebag en
middels de sociale mediakanalen van VCMS
Nederland.
Tevens wil VCMS Nederland bedrijven de
gelegenheid geven om hoofdsponsor te worden
van de VCMS Summer School 2022.

VCMS Summer School
Dé manier om toekomstig artsen te inspireren
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Sociale media
Op de mediakanalen, LinkedIn, Instagram en
Facebook (bereik 11.000+, 26.000+, 1100+
respectievelijk), van VCMS Nederland verschijnen
frequent berichten en foto’s over onze events. Onze
sociale media zijn zeer geschikt om in één keer
duizenden geneeskunde studenten en artsen te
bereiken middels één promotiebericht.

Website
VCMS Nederland beschikt over een gloednieuwe,
drukbezochte website met uitgebreide informatie
over alle activiteiten. Op deze website is er ruimte
voor bedrijven om zichtbaar te zijn als partner van
VCMS. Een logo met hyperlink naar keuze wordt
geplaatst op de homepagina, tevens wordt uw bedrijf
kort geïntroduceerd op onze site.

Digitale mogelijkheden
Zet uw bedrijf online in de schijnwerpers
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Nieuwsbrief
Tweemaandelijks ontvangen alle 520 VCMS-leden een
nieuwsbrief. Bereik in één keer alle leden van VCMS met
een promotiebericht dan wel vacature in de
nieuwsbrief.

VCMS-app
VCMS Nederland heeft de VCMS-app ontwikkeld die
exclusief toegankelijk is voor VCMS (bestuurs-)leden. Als
bedrijf kunt u gerichte pushberichten sturen naar een
bepaalde lokale afdeling of naar alle MAster Academy
leden. Middels een aanklikbare advertentie-banner is
uw bedrijf het gehele jaar zichtbaar voor alle gebruikers
van onze app.

VCMS Podcast
De VCMS Podcast is gelanceerd gedurende de covid-19
pandemie en inmiddels wordt er iedere drie weken
een podcast gepubliceerd. Er worden zowel nationale
als internationale sprekers geïnterviewd. Bereik met
een promotievoordracht of logovermelding zowel leden
als externen.

https://nederland.vcms.nl/
https://nederland.vcms.nl/
https://open.spotify.com/show/5kW6BZ7stUCeV0ZkaQlvdU?si=AMO7gUvLQayOgGaaRBEwrQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/5kW6BZ7stUCeV0ZkaQlvdU?si=AMO7gUvLQayOgGaaRBEwrQ&dl_branch=1
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