Column – Even voorstellen
Mijn naam is Anne Loyen en ik ga op deze plek in ‘t tussendoortje een column schrijven.
Over mijzelf, over gezondheid, en over mijn leven als student gezondheidswetenschappen.
Omdat ik hoop dat ik dit nog een lange tijd ga doen, leek het me gepast om mezelf in deze
eerste column aan jullie voor te stellen. Maar dat is, heb ik ondertussen wel gemerkt,
makkelijker gezegd dan gedaan.
Er zijn namelijk veel verschillende manieren waarop ik mezelf zou kunnen voorstellen aan
jullie. Daar weten gezondheidswetenschappers alles van. Door middel van demografische
gegevens bijvoorbeeld: vrouw, 20 jaar, geboren in Naarden, relatie, alleenwonend in
Amsterdam. Of door middel van antropometrische gegevens: 1.65 meter, 58 kilogram.
Minder gezondheidswetenschappelijk, maar veelverhullend over iemand, is het CV: begonnen
op een Montessori basisschool, 6 jaar vwo op een middelbare school met als profiel N&G en
als keuzevak economie, op 16 jarige leeftijd een certificaat gehaald om snowboardles te
mogen geven, al 4 jaar snowboardlerares op een kunstbaan in Huizen, vorige zomer gewerkt
als assistent-bedrijfsleider in een ijssalon in Huizen, momenteel student
gezondheidswetenschappen, lid van de voorlichtingscommissie, voorzitter/secretaris van de
opleidingscommissie en sinds kort lid van Magazinus.
Maar er zijn ook meer populaire manieren om jezelf voor stellen aan mensen, zoals
eigenschappen: ‘nieuwsgierig, zelfstandig, ambitieus, eigenwijs, spontaan, sportief’,
favoriete muziek: ‘Veldhuis en Kemper, Jack Johnson, Jason Mraz, Red Hot Chili Peppers’,
schrijvers: ‘Tolkien, Goodkind, Jordan, Zafon, Saramago, Dahl’,
televisieseries: ‘LOST, Gilmore Girls, Greys Anatomy, Sex and the City’
of citaten: ‘Er zijn ergere tralies dan woorden, Twijfel aan alles, en alles komt goed’.
En de nieuwste trend is om jezelf voor te stellen aan de hand van je favoriete merken: ‘Albert
Heijn, Andrelon, Blokker, Burton, Chocomel, Creative, Dove, Etos, Ford, Garnier, Hema,
IKEA, Knorr, Lady Sting, Liefde is, Liga, Linux, Mini, Nivea, Olympus, Orange, Pickwick,
Protest, Roxy, Samsung, Selexyz, Sessions, Sultana, Spa, Swatch, Zwitsal’.
Hoe dan ook, er zijn veel manieren om mij aan jullie voor stellen. Maar de beste manier
waarop jullie mij kunnen leren kennen is waarschijnlijk door deze column te lezen. Ik zal
proberen hier interessante verhalen te schrijven over mijn leven, gezondheid in het algemeen,
en over mijn verschillende werkzaamheden als student gezondheidswetenschappen in het
bijzonder. Ik hoop dan ook dat jullie dit met plezier gaan lezen. Voor op- en aanmerkingen
ben ik altijd te bereiken op: aln490@student.vu.nl

