
Femke vindt het geen straf om te studeren 

V oordat ik geneeskunde deed, zat ik op 
de Universiteit van Maastricht en stu-

deerde ik gezondheidswetenschappen. Ik wilde 
liever geneeskunde doen, maar geneeskunde 
is een lotingstudie, numerus fixus, dus het 
was telkens afwachten of ik ingeloot werd. In 
Maastricht ging ik als student wel drie of vier 
keer per week stappen. Dat kwam ook omdat 
ik lid werd van een dispuut. Zij organiseerden 
veel activiteiten zoals borrels, sporttoernooien, 
diners en andere feestjes. Op die manier leer 
je veel mensen kennen. 
Mijn rooster was gunstig. Vaak hoefde ik pas 
om elf uur te beginnen op school en waren de 
colleges wat later op de dag, dus dat maakte 
het stappen wel aantrekkelijk. Bovendien nam 
ik mijn studie niet echt heel serieus, ik wilde 
immers geneeskunde studeren. Toch heb ik me 
tijdens dat eerste studiejaar prima vermaakt 
in Maastricht, het is een stad met heel veel 
studenten. Je leert snel veel mensen kennen 
door bijvoorbeeld bij een dispuut te gaan. 
Dit jaar ben ik eindelijk ingeloot voor de studie 
geneeskunde. Ik ben geplaatst op de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam. Ik ga niet meer zo 
veel uit. Tegenwoordig ga ik ongeveer één keer 
per week uit, gewoon gezellig even de kroeg in. 
Ik heb nu veel meer contacturen op school en 
vaardighedenlessen zoals werkcolleges, practica 
op de snijzaal en patiëntgesprekken. Dus ik 
ben veel intensiever met deze studie bezig. Ik 
ben ook veel gemotiveerder: ik weet wat ik 
wil en waar ik voor ga. 
Ik heb altijd gezegd dat ik kinderarts wilde 
worden, misschien wel omdat ik vroeger 
veel in het ziekenhuis heb gelegen vanwege 
een aandoening aan mijn nieren. Omdat ik 
veel in het ziekenhuis kwam, maakte dat me 
nieuwsgierig. 
Het is een beroep waarbij iemand met een 
hulpvraag bij je komt. Dan ontstaat een proces: 
je bent niet alleen met een patiënt bezig, maar 
ook met de familie en met de persoonlijke 
omstandigheden. Je hebt een grote verant-
woordelijkheid, dat spreekt me aan. 
De opleiding duurt zes jaar, als je dat achter 
de rug hebt, ben je basisarts. Dan volgt een 
periode waarin je kunt specialiseren. Als ik 
kindergeneeskunde wil doen, ga ik wederom 
vijf jaar studeren. Maar het is echt geen straf 
om te studeren! 

Als je 21 bent, ligt de wereld aan je voeten. 
Maar voor iedereen ziet die wereld er anders uit, 

iedereen maakt immers andere keuzes. 
Intens sprak met drie meiden van deze leeftijd. 

Alle drie hebben ze een totaal ander leven.

en dit
ben ik!

Drie lezeressen vertellen over hun leven
Sommige meisjes van mijn leeftijd begrijpen niet 
dat ik zo lang wil studeren. Zij willen liever geld 
verdienen en hebben een kinderwens of gaan sa-
menwonen. Later wil ik dat misschien ook wel, maar 
het hoogtepunt van mijn leven is nu. Ik heb alle 
vrijheid die ik wil, ik kan reizen, leren en onderzoek 
doen. Dat is toch geweldig! 
Veel van mijn vriendinnetjes studeren nog, allemaal 
in verschillende steden zoals Utrecht, Rotterdam, 
Amsterdam en Maastricht. Dat zijn meestal ook 
de plaatsen waar we afspreken. In de weekenden 
ga ik meestal naar huis, mijn ouders wonen in een 
dorpje vlakbij Eindhoven. Dan tennis ik veel, zoek 
ik vriendinnen op en ik studeer ook nog wat. Ik vind 
het nu vooral belangrijk dat ik mijn propedeuse 
(eerste fase van een universitaire studie, red.) haal, 
anders moet je met de opleiding stoppen. Soms 
vind ik het moeilijk. Misschien had ik wat meer 
discipline gehad als ik op het vwo harder mijn best 
had gedaan. Ik ben gemiddeld twintig uur op de 
Universiteit en daarnaast moet je er zelf een veer-
tigurige studieweek van maken, dus dat vergt aardig 
wat discipline. 
Onlangs heb ik meegelopen met een orthopedisch 
chirurg en een kinderchirurg. Ik werd vooraf ge-
waarschuwd dat er een mogelijkheid was dat ik 
flauw zou vallen, maar het ging goed, het was erg 
leerzaam. Welke richting ik uiteindelijk kies, is nog 
niet duidelijk. Nu ik zo veel verschillende richtingen 
zie en leer, weet ik het echt nog niet. Ik ben in ieder 
geval erg blij dat ik deze opleiding mag volgen en dat 
mijn ouders me hierin steunen. Ze doen veel voor 
me. Mijn grootste droom is dan ook: mijn studie 
afmaken en aan de slag gaan als arts! - Femke (21)
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En jij?
Ben jij toevallig ook 21? 
Vertel ons dan hoe jouw leven eruit ziet! 
Mail naar redactie@intens-magazine.nl 

Maaike heeft van haar hobby haar werk gemaakt 

Daniëlle koos voor het moederschap

D e meeste meiden van 21 jaar zijn nogal los, dat ben ik 
zelf niet meer. Ik heb daarom ook niet veel contact meer 

met meiden van mijn leeftijd. Een paar vriendinnen hebben 
zelf het contact verbroken, toen ik zwanger raakte. Achteraf 
gezien mis ik deze vrienden niet. Ze begrepen niet dat ik koos 
voor het moederschap en ze behoren waarschijnlijk niet voor 
niets tot het verleden. Ik heb veel vrouwen met kinderen leren 
kennen via het Centrum voor Jeugd en Gezin (een inlooppunt 
in de buurt waar ouders en jongeren terecht kunnen met hun 
vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden, red.). Ze vari-
eren in leeftijd, maar ik kan heel goed met ze opschieten. We 
ondernemen allerlei dingen samen en de kinderen gaan dan 
mee. Onlangs hebben we nog gepicknickt bij een geitenboer en 
eens in de maand hebben we een American Party. Dan spreken 
we samen ergens af en nemen we allemaal iets lekkers mee. 
Mijn toenmalige vriend wilde graag een kindje, hij was acht jaar 
ouder dan ik. Zelf wist ik al langer dat ik jong moeder wilde 
worden. Baarmoederhalskanker komt namelijk voor in onze 
familie en dat is erfelijk. Ik loop dus ook het risico om het te 
krijgen. Ik koos er dus bewust voor. Eerlijk gezegd had ik niet 
verwacht dat het zo snel raak 
zou zijn, binnen drie weken na 
onze beslissing was ik namelijk 
al zwanger! 
We hebben uiteindelijk best 
lang gewacht om het aan de 
buitenwereld te vertellen. Mijn 
toenmalige vriend durfde niet 
tegen zijn ouders te zeggen dat we 
bewust voor een kindje hadden 
gekozen. Ik heb het wel snel aan 
mijn ouders verteld. Mijn vader 
moest erg aan het idee wennen. 
Na onze bekendmaking heeft hij een paar dagen niet met me 
gesproken, hij vond me erg jong. Later is dat wel bijgetrokken en 
mijn ouders waren uiteindelijk heel erg blij voor me. We kregen 
veel positieve reacties, maar ook wel negatieve. Het waren vooral 
buitenstaanders die negatief reageerden. Dan liep ik door de 
stad en keken ze me minachtend aan. Je zag ze denken: Jeetje, 
ben jij niet een beetje jong om moeder te worden? 
Tijdens de zwangerschap ben ik gestopt met school. Ik deed 
de opleiding Zorg en Welzijn en later de opleiding Detailhan-
del, maar beide studies bevielen niet echt. Op dat moment liep 
het met mijn toenmalige vriend ook helemaal niet lekker. We 
hadden vaak woorden en soms zelfs slaande ruzie. Toen Kay 
zes maanden oud was, zijn we officieel uit elkaar gegaan. Ik 
trok het niet meer en raakte overspannen. Het was een zware 
tijd, ik kon nog maar amper voor de kleine kon zorgen. Ik was 
erg onzeker geworden en voelde me minderwaardig. Gelukkig 
hebben mijn ouders toen heel goed voor mij en Kay gezorgd. 
Het gaat weer goed met me en eigenlijk ben ik altijd bezig met 
het verzorgen van Kay: ik doe leuke dingen met hem, we gaan 

samen op pad en ik speel vaak samen met hem. 
Eigenlijk ben ik een echte huismoeder. Ik gun 
mezelf ook geen andere dingen zoals hobby’s en 
ik mis het ook niet. Ik heb zelf voor Kay gekozen 
en ik wil vooral veel met hem doen. Ondertussen 
ben ik gelukkig met mijn nieuwe man, Angelo. We 
zijn zelfs getrouwd! En hij kan ontzettend goed 
opschieten met Kay. Kay moest niets hebben van 
mannen, maar toen hij Angelo ontmoette, liep hij 
meteen op hem af. Dat raakte me enorm. Het is 
zo fijn dat Kay zich bij hem op z’n gemak voelt. 
Hij noemt hem zelfs papa! Ik heb veel respect 
voor Angelo, omdat hij met zo veel liefde een 
kind van een ander opvoedt. We wonen nu nog 
bij mijn ouders, maar binnenkort verhuizen we 
met z’n drietjes naar ons eigen huisje. Samen 
willen we nog 
meer kinderen! 
- Daniëlle (21)

I k heb een bedrijf in persoonlijke relatiegeschenken: 
Kado Kip. Daarnaast ben ik bezig met afstuderen. Op 

m’n zeventiende was ik klaar met de havo, daarna ben ik 
de ondernemersopleiding Team Academie Nederland gaan 
doen. Je leert daar in de praktijk en dat sprak me aan. En 
ik wilde graag een bedrijfje starten. Ik zit nu in het laatste 
jaar. Tijdens de opleiding ging ik mezelf afvragen: waar ben 
ik goed in? Wat wil ik bereiken en hoe krijg ik dat voor 
elkaar? Vroeger vond ik het al geweldig om cadeautjes uit 
te zoeken en in te pakken, dus de keuze viel op een bedrijf 
in persoonlijke cadeaus. De naam Kado Kip bedacht ik op 
mijn zolderkamer. Ik wilde een korte naam, iets krachtigs 
en unieks. In de praktijk merk ik dat mensen vaak om de 
naam moeten lachen. Ik vind dat zelf positief, want de naam 
blijft wel hangen. Ik zeg ook vaak: ”Ik ben de Kado Kip!”
In het begin koos ik de veilige weg, ik zat achter m’n laptop 
in een veilige omgeving, maakte mijn website en mailde naar 
bedrijven. Al snel werd duidelijk: zo gaat er niets gebeuren, 
ik moet naar buiten, naar bedrijven toe! Als je niets doet, 
leer je ook niets. Om mijn bedrijf Kado Kip meer bekend-
heid te geven, ga ik langs bij bedrijven. Ik bel aan met een 
gouden ei in mijn hand. 
”Ik kom een cadeautje brengen”, zeg ik dan. Mijn visitekaartje 
zit in een gouden doosje, vandaar het gouden ei. Zo kom ik 
op een originele manier bij bedrijven over de vloer en kan 
ik mijn verhaal doen. 
De eerste keer dat ik bij een bedrijf op de stoep stond om me 
voor te stellen, was ik erg nerveus. Ik mocht binnenkomen en 
deed mijn verhaal. Wat bleek: ik stond mijn verhaal te doen 
bij een bedrijf in relatiegeschenken! Dus bij een concurrent! 
Dat zijn leerzame momenten, door op je bek te gaan leer je 
het beste. Die dag vergeet ik nooit meer. Ik was die dag zo 
nerveus over het feit dat ik koude acquisitie ging doen dat 
ik totaal niet geconcentreerd was op welk bedrijf ik ging be-
zoeken. Ik heb ervan geleerd dat voorbereiding belangrijk is. 
Je laat met een persoonlijk cadeau zien dat iemand je werkelijk 
interesseert. Een persoonlijke benadering is belangrijk. Om 
een voorbeeld te geven: een softwarebedrijf had onlangs een 
evenement in Japanse stijl. Ik heb daarvoor luxe geschenk-
dozen gevuld met een showergel van een Japans merk, een 

Japans kookboek en eetstokjes. Om het 
een persoonlijke touch te geven, over-
handigde ik de cadeautjes verkleed in 
een kimono. 
Ik ben vijf dagen in de week bezig met 
mijn bedrijfje. Ik sta vroeg op, zodat ik 
er een productieve dag van kan maken. 
Het is als een soort hobby. Ik maak veel 
leuke dingen mee en elke dag is anders. 
Het voelt niet als werken. De ene dag 
ben ik onderweg naar bedrijven en ben 
ik veel aan het bellen met leveranciers, de 
andere dag ga ik naar een netwerkborrel. 
Zo’n netwerkborrel vond ik eerst ook best 
spannend, want je gaat daar in je eentje 
naar toe. Ik merk dat je als jong, blond 
meisje gemakkelijk contact maakt met 
mensen. En ik merk ook bij de bedrijven 
die ik bezoek dat ze me de opdrachten 
gunnen. 
Uit mijn omgeving krijg ik veel leuke re-
acties op mijn werk. Veel vrienden volgen 
dezelfde opleiding en zij begrijpen waar ik 
mee bezig ben. Vrienden van mijn mid-
delbare school reageren soms wel verbaasd, 
maar zij bewonderen me ook. Regelmatig 
doen we leuke dingen samen, ze zijn heel 
waardevol voor me. Naast het werken 
voor mijn bedrijfje, maak ik ook  tijd 
voor het schrijven van mijn scriptie en 
ik heb op zaterdag een bijbaantje, zodat 
ik mijn vaste lasten kan betalen. 
Mijn grootste droom is om Kado Kip 
te laten groeien, zodat ik mezelf ervan 
kan onderhouden. Het geeft me een fijn 
gevoel dat ik de vrijheid heb om een ei-
gen bedrijf op te bouwen. Spijt zal ik in 
ieder geval nooit krijgen, want je krijgt 
alleen maar spijt van dingen die je niet 
doet! - Maaike (21)
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