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Werk/privé

Twee jaar geleden brachten ze het Compendium 
Geneeskunde uit, een vierdelige boekenserie 
voor en door studenten, waarin alle medische 
basiskennis is samengevat. Het werd een 
regelrechte medische bestseller, en dat geldt 
ook voor de pockets en de scheurkalender 
die ze hebben ontwikkeld. Het ‘avontuur’ 
van initiatiefnemers Veerle Smit (rechts) 
en Romée Snijders (links) is echter nog 
lang niet ten einde. “Een Engelstalige 
versie is dé ultieme droom.”
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“Het leukste is om 
 dit samen te doen”
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Ze studeren allebei geneeskunde aan de VU 
in Amsterdam en merkten al snel dat je als 
geneeskundestudent zóveel studiestof tot 
je moet nemen, dat je soms het overzicht 
kwijtraakt. “Zo kwamen we op het idee voor 
het Compendium”, vertelt Snijders. “We 
verbaasden ons erover dat er niet één boek 
is waar alle medische basiskennis in staat. 
Het leek ons fantastisch om een boek te 
maken waarin alles op de zelf de manier is 
opgezet, liefst met veel tekeningen, ezels
bruggetjes en handige stroom diagrammen.”
Ze plaatsten een oproep op Facebook om 
te kijken of er animo was voor hun idee en 
werden overweldigd door de enthousiaste 
respons. “Toen wisten we zeker: hier moeten 
we iets mee.”
 
Niet alleen succesvol bij studenten
Aanvankelijk gingen ze met z’n tweeën aan 
de slag, maar dat bleek een onmoge lijke 
opgave. “We hebben toen een oproep 
ge plaatst onder studenten die wilden mee
werken en gingen op zoek naar medisch 
specialisten bij wie we hoofdstukken over 
hun vakgebied konden toetsen. Het ging 
allemaal zo snel, dat we een paar maanden 
later een team van 56 masterstudenten 
aan stuurden, en assistentie kregen van 
38 medisch specialisten”, vertelt Smit.
Omdat ze het helemaal op hun eigen manier 
wilden doen, besloten ze het boek in eigen 
beheer uit te geven. Ze waren er, naast hun 
studie, zo ongeveer dag en nacht mee bezig 
en staken er al hun spaargeld in. Maar nog 
geen jaar nadat ze waren begonnen, lag 
het er: een vierdelig boekwerk van 1.200 
pagina’s, waarin 27 vakgebieden worden 
behandeld. Het werd een groot succes 
en niet alleen onder studenten. Van de 
10.000 series die intussen zijn verkocht, 
is 40 procent aangeschaft door medisch 
specialisten, onderzoekers of promovendi. 
“Dat hadden we absoluut niet zien aan
komen”, vertelt Snijders. “Ons doel was 
om studenten te helpen die, net als wij, 

behoefte hebben aan overzicht als ze hun 
toetsen voorbereiden. Het Compendium 
vervangt dus niet de kernboeken die er 
zijn; het bevat puur de basiskennis die je 
nodig hebt. Dat ook zoveel artsen ons boek 
een fijn naslagwerk vinden, is misschien 
wel het grootste compliment dat we kunnen 
krijgen.”

Als je wilt, kán het
Ze hebben er bij de start nooit bij stilge
staan hoe ze het gingen combineren: een 
intensieve studie volgen én een eigen 
bedrijf runnen. Smit: “We wilden het zo 
graag, dat we het niet erg vonden om er 
al onze tijd in te steken. Er zijn veel jonge 
mensen met goede ideeën, maar slechts 
weinig die er ook iets mee doen. Maar als 
je écht wilt, dan kun je het.”
Snijders: “Natuurlijk hebben we wel 
eens lastige momenten gehad. We zijn 
begon nen met één discipline en wilden 
dat dan helemaal afschrijven voordat 
we verder gingen, maar dat werkte niet. 
Som mige aandoeningen raken immers 
meerdere disciplines, waardoor we eerder 
geschreven hoofdstukken moesten her
schrijven. We hebben toen echt even 
moeten herijken.” 
De ‘zakelijke’ kant van hun bedrijf vonden 
ze niet ingewikkeld. Smit: “Wat we niet 
wisten, zochten we op, of we vroegen 
mensen om advies. Natuurlijk was het 
ook fijn dat we in de startfase nog geen 
co schappen liepen, want ik geef toe dat 
het anders misschien lastiger te com bi
neren zou zijn geweest. Maar ik denk dat 
het helpt dat Romée en ik allebei onder
nemend zijn. Zelf zat ik op de middelbare 
school al in allerlei commissies en was ik 
met organisatorische dingen bezig, en dat 
geldt ook voor Romée.”

Pocket en scheurkalender
Intussen zijn ze bezig met pocketversies 
over specifieke vakgebieden. De eerste, 

over cardiologie en vasculaire genees
kunde, is al verschenen en de volgende 
twee, over gynaecologie en neurologie, zijn 
in de maak. De pocketformule blijkt aan 
te slaan, al had Snijders dat stiekem wel 
verwacht. “Zo’n pocket steek je, anders 
dan het Compendium zelf, heel makkelijk 
in je jas. Handig als je coschappen loopt of 
als artsassistent aan de slag gaat. Je moet 
de pockets in die zin zien als aanvulling. 
Het Compendium is voor thuis, de pocket is 
voor op je werk.”
Naast de pockets hebben ze dit jaar ook 
een scheurkalender ontwikkeld. Die bevat 
weetjes, maar toetst op een speelse ma
nier ook kennis via multiple choice vragen 
(‘wat is levercirrose?’) of een ECG (wat is 
hierop te zien?). Daarnaast bevat de scheur
 kalender grappige ervaringen uit de prak
tijk en uitspraken van bekende weten
schap pers. “Sommige studenten of artsen 
hebben de kalender thuis op de wc hangen, 
maar we komen ’m ook regelmatig tegen op 
afdelingen in het ziekenhuis”, aldus Smit. 

Bij DWDD aan tafel
Ze realiseren zich best dat ze al heel wat 
hebben bereikt, maar hun ambitieniveau 
ligt nou eenmaal hoog. “De ultieme droom 
is als het Compendium in het Engels wordt 
vertaald. Of het zover komt, weten we nog 
niet, maar we zijn onlangs wel door een uit
gever in Denemarken benaderd. Zo cool!”, 
zegt Smit. “Toen we net begonnen, zaten we 
wel eens samen te filosoferen en dan zeiden 
we altijd: het állermooiste wat we kunnen 
bereiken, is als we straks met ons boek bij 
Matthijs van Nieuwkerk zitten in DWDD. Toen 
dat in september vorig jaar daadwerkelijk 
gebeurde, was dat heel on werkelijk.”
Snijders: “Als ik na een werkdag om acht 
uur thuiskom, zou ik ook wel eens op de 
bank willen Netflixen, maar tegelijkertijd 
geeft dit zóveel energie. En het allerleukste 
is om dit samen te doen. Alleen had ik dit 
echt niet gekund.” 

Romée Snijders (25) en Veerle Smit (24) zijn vijfdejaars student geneeskunde. In 2015 
besloten ze een medisch naslagwerk voor en door studenten te maken, dat in 2016 uitkwam 
onder de titel Compendium Geneeskunde. Sindsdien runnen ze naast hun studie samen een 
bedrijf. Kijk voor meer informatie op compendiumgeneeskunde.nl.


