De werkgroepen van IFMSA-Groningen
Wat is IFMSA-Groningen?
IFMSA-Groningen is een non-profit stichting
met een internationaal en idealistisch
karakter. IFMSA zit niet alleen in
Groningen, maar op 8 verschillende
medische faculteiten in Nederland.
Wereldwijd is IFMSA aanwezig in 127
landen met in totaal het indrukwekkende
aantal van meer dan 1,3 miljoen leden.
In Groningen bestaan we uit ongeveer 100
actieve leden die zich vrijwillig inzetten
om de wereldgezondheid te verbeteren en
zich daarmee te ontwikkelen tot studenten
die verder durven te kijken dan hun eigen landsgrenzen. Jaarlijks organiseert IFMSA-Groningen
uitwisselingen, stages en zo’n 25 projecten/activiteiten. Deze projecten vallen onder de 13
verschillende werkgroepen die ieder een ander aspect van de wereldgezondheid belichten. Op
deze manier kunnen studenten kennis maken met onderwerpen als seksuele gezondheid, medisch
onderwijs, vluchtelingen en mensenrechten, public health en Europese integratie. Ben jij op
zoek naar een stichting/vereniging waar je naast heel veel gezelligheid ook nog iets kunt
betekenen voor je medemens? Dan ben je hier op het juiste adres!
Hieronder worden de 13 werkgroepen van IFMSA-Groningen nader toegelicht.
SCOME – Werkgroep Medisch Onderwijs
De werkgroep Medisch Onderwijs heeft als doel aanvullend onderwijs voor studenten aan te
bieden op plaatsen waarvan ze vinden dat deze onvoldoende belicht worden in het huidige
medische curriculum of die een leuke toevoeging zijn voor de arts in spé. Ze doen dit door het
organiseren van activiteiten voor studenten buiten het curriculum om. In de afgelopen jaren
heeft deze werkgroep onder andere een KPP huisartsgeneeskunde in elkaar gezet. Bij deze
KPP, 'Aches & Pains', leren studenten meer over huis-, tuin- en keuken kwaaltjes. Verder
organiseren ze ieder studiejaar de cursus Breaking the Silence. Deze
cursus is erop gericht de relatie en communicatie met potentiële dove
patiënten te verbeteren. Gebarentaal en dovencultuur komen hierbij
aan bot. Buiten deze twee projecten om organiseert SCOME altijd nog
één of meer andere projecten, bijvoorbeeld een project over
levensbeeïndiging.
SCORCE – Werkgroep Onderzoeks- en Klinische Stages
Deze werkgroep organiseert ten eerste klinische meeloopstages voor
geneeskundestudenten uit de hele wereld. Tijdens zo’n stage lopen studenten,
vaak 4 weken, mee met een arts op een klinische afdeling van hun voorkeur.
Per jaar worden meer dan 100 Nederlandse studenten goed voorbereid naar het
buitenland gestuurd. Daarnaast ontvangen wij jaarlijks zo’n 90 buitenlandse
studenten in Nederland. Naast het verzorgen van de stage, zorgt SCORCE ook
voor onderdak en een sociaal programma voor de buitenlandse studenten.

Ten tweede biedt SCORCE studenten uit landen aangesloten bij IFMSA de mogelijkheid om
mee te lopen met onderzoeksprojecten in het buitenland. Dit kan voor een periode van
vier tot twaalf weken, met keuze uit een groot aantal landen. Ook worden er voor
buitenlandse studenten onderzoeksplaatsen in Nederland geregeld en wordt er, net als bij
de klinische m e e l o op stages, gezorgd voor een leuk sociaal programma en onderdak.
SCOPH-projecten – Werkgroep Public Health, Projecten
Deze werkgroep houdt zich bezig met allerlei activiteiten op het gebied van de
volksgezondheid en alles wat daar invloed op kan hebben. Dit is een erg breed
thema, met veel mogelijkheden en ruimte voor creativiteit. Ze zijn actief met
het organiseren van het Orgaandonorproject, waarbij er veel aandacht wordt
besteed aan awareness-campagnes doormiddel van straatacties, workshops en
lezingen. Ook geven ze les op middelbare scholen over orgaandonatie en zijn ze
druk bezig met interactieve lezingen over Dr. House en proberen ze veel aandacht
te vragen voor stamcel- en bloeddonatie. Verder organiseren ze elk jaar een
Mental Health Symposium.
SCOPH-stages – Werkgroep Public Health, Ontwikkelingsstages
Deze werkgroep besteedt aandacht aan ontwikkelingssamenwerking door het
organiseren van stages voor alle studenten. Zij bieden klinische en niet-klinische
stages (zoals lesgeven op een school) aan in ontwikkelingslanden als Nepal en Ghana.
De werkgroep organiseert samen met SCORCE een stage informatieavond, selecteert
de studenten die solliciteren voor een stageplek, bereidt hen voor op de stage en
verzorgt een evaluatie achteraf. Daarnaast hebben ze contact met het buitenland.
SCORA – Werkgroep Seksuele gezondheid en HIV/AIDS
Deze werkgroep probeert de problematiek rondom SOA's, HIV, ongewenste
zwangerschappen en seksueel geweld onder de aandacht te brengen en gezond
seksueel gedrag te stimuleren. Zij doen dit door verschillende projecten te
organiseren. Het grootste project is Het Voorspel, waarbij studenten worden
opgeleid om seksuele voorlichting te geven op middelbare scholen. Verder worden
er activiteiten georganiseerd op Wereld Aids Dag en op Internationale
Vrouwendag probeert SCORA op creatieve wijze de rechten van de vrouw onder
de aandacht te brengen. Ze geven condooms weg of organiseren een
zelfverdedigingscursus voor vrouwen.
SCORP – Werkgroep Mensenrechten en Vluchtelingen
Deze werkgroep houdt zich bezig met allerlei zaken rondom mensenrechten en vluchtelingen.
Hierbij worden onder andere lezingen georganiseerd, bijvoorbeeld over Artsen in
Conflictgebieden en over 'De Weg van de Vluchteling'. Ook richt SCORP zijn aandacht op de
Global Goals en organiseren ze andere interessante lezingen over actuele
onderwerpen. Daarnaast is SCORP actief op middelbare scholen,
basisscholen en in asielzoekerscentra waar studenten voorlichting geven
over mensenrechten en bijvoorbeeld seksualiteit. Verder wordt de
mogelijkheid geboden om actief te worden als vrijwilliger bij
verschillende organisaties met betrekking tot vluchtelingen en
mensenrechten. Afgelopen jaar hebben ze een korte documentaire gemaakt
over de hoofddoek om awareness te creëren en een open gesprek aan te
gaan over dit onderwerp.

SSGH – Summer School on Global Health
De werkgroep SSGH organiseert een tiendaags zomerprogramma voor studenten van
over de hele wereld. De werkgroep bedenkt het educatieve programma dat gericht is
op Global Health. Verder wordt een sociaal programma verzorgd, met onder andere
feestjes en pannenkoeken bakken. Ook houdt de werkgroep zich bezig met alles wat
logistiek van belang is, zoals de huisvesting van de studenten.
TP – Twinning Project
De werkgroep Twinning Project organiseert een uitwisseling tussen Europese
medische studenten. Het project duurt twee weken, waarin studenten elkaars
medisch curriculum, cultuur en sociaal leven leren kennen. Elke Nederlandse
student die mee doet aan de uitwisseling wordt gekoppeld aan een ‘twin’ in
het desbetreffende uitwisselingsland. Eén week vindt plaats in het buitenland
en één week vindt plaats in Nederland. Vooral in Nederland is de werkgroep
erg actief, omdat ze alle activiteiten zelf organiseren. De werkgroep bepaalt
zelf met welk land de uitwisseling plaatsvindt en ze onderhouden het contact
met dit land.
TBH – Teddy Bear Hospital
De werkgroep Teddy Bear Hospital werkt het hele jaar toe naar één week,
meestal in juni, waarin kleuters met hun teddyberen naar het ziekenhuis
komen. Allerlei basisscholen uit de omgeving doen mee aan dit grote project
en de krant komt vaak een kijkje nemen. Samen met heel veel studenten
van de medische faculteit gaan de kinderen hun teddybeer beter maken in
een door de werkgroep opgezet ziekenhuis. Het doel hiervan is om de
eventuele angst voor het ziekenhuis weg te nemen. De werkgroep komt
wekelijks samen om uiteindelijk weer een fantastisch Teddy Bear Hospital
neer te zetten.
Mini-TBH – Mini Teddy Bear Hospital
Deze werkgroep is vorig jaar opgezet. Het is plan is om scholen te gaan
bezoeken die zelf niet naar het reguliere Teddy Bear Hospital kunnen
gaan. Je kunt hierbij denken aan speciaal onderwijs of onderwijs voor
vluchtelingen. De werkgroep zal beren en materialen meenemen,
zodat de kinderen dokter kunnen spelen en de knuffel beter kunnen
maken. Als je bij deze werkgroep gaat, kun je helpen bij het opstarten
van dit nieuwe project.
Berendokter
De werkgroep Berendokter leidt studenten op die langsgaan bij de
kinderafdelingen van het UMCG en het Martini Ziekenhuis. Hier bieden de
studenten de zieke kinderen afleiding door hen zelf arts te laten spelen
van hun zieke knuffel. De leden van de werkgroep gaan zelf ook mee om te
berendokteren. Verder onderhouden zij het contact met het UMCG en
Martini Ziekenhuis en zorgen zij dat er ieder jaar weer genoeg materiaal
beschikbaar is.
Konijntje Medicijntje
De werkgroep Konijntje Medicijntje heeft als doel om geneesmiddelenvergiftinging
bij kinderen tegen te gaan. Dit doen ze door studenten op te leiden, zodat deze les
kunnen geven op basisscholen over medicijnen en de apotheek. Kleuters hebben
vaak geen idee wat voor effect medicijnen hebben en tijdens dit project wordt dit

spelenderwijs uitgelegd. Tijdens een les gaan de kinderen bijvoorbeeld aan de gang met het maken
van medicijndoosjes en pillen.
Werkgroep voor Duurzaamheid
Als Ambassadeurs voor de duurzaamheid proberen we onze medische faculteit in
samenwerking met Greenoffice op verschillende gebieden duurzamer te maken. Er worden
voorlichtingen gegeven en activiteiten georganiseerd. Om op deze manier studenten en
docenten bewuster te maken van het milieu en onze toekomst. Met deze commissie
proberen we samen te bedenken hoe wij onze doelen zo goed mogelijk kunnen bereiken.
We zijn erg vrij in wat voor activiteiten we willen organiseren. Hoe meer meningen en
ideeën, hoe verder we komen!

Mocht je na het lezen van deze informatiebrief nog vragen hebben, mail dan naar
groningen@ifmsa.nl of kom langs op ons bestuurshok aan het einde van de bestuursgang op de
medische faculteit (Kamer S22). Hier zitten we op dinsdag en donderdag van 13:00 – 16:00 uur.
Ook kun je een kijkje nemen op www.facebook.com/IFMSA-Groningen of een bezoek brengen
aan onze website: www.ifmsa.nl/groningen.

