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1 Opleidingsplan Chirurgie Spaarne Gasthuis
NB: Waar in het opleidingsplan Chirurgie Spaarne Gasthuis "hij/zijn" wordt genoemd, wordt
nadrukkelijk ook "zij/haar" bedoeld.
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1.1 Afspraken en taken Heelkunde Spaarne Gasthuis
1.1.1 Uitgangspunten

· Opleiding is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle leden van de
discipline.

· Er wordt opgeleid volgens de in het competentiegerichte curriculum SCHERP
gedefinieerde einddoelen.

· Op transparante wijze wordt getoetst en beoordeeld met de instrumenten aangegeven
in SCHERP.

1.1.1.1 Organisatie

· Alle leden van de discipline participeren in zowel de organisatie als in het geven van
opleiding. Onderdeel hiervan is het gestructureerd onderwijs.

· De opleiding is een vast agendapunt tijdens de disciplinevergadering. Per kwartaal
worden alle aios door alle disciplineleden volgens een vast format beoordeeld.

· De discipline heeft als verplichting de opleider voor het vastgesteld aantal uren vrij te
plannen ten behoeve van de opleiding, afhankelijk van het aantal aios binnen de
heelkunde.

· Binnen het ziekenhuis zijn tussen Centrale Opleidingscommissie (COc) en Raad van
Bestuur afspraken gemaakt over vergoeding voor deze dagdelen, te betalen uit het
opleidingsfonds.

· De opleider heeft een aantal verplichtingen, zoals het bijwonen van de COc-
vergaderingen en werkconferenties van de Coc over de stand van zaken t.a.v. de
opleiding en het adequaat voorbereiden van visitaties.

· Tussen de Centrale Opleidingscommissie (COc) en Raad van Bestuur zijn afspraken
gemaakt over vergoedingen ten behoeve van de opleiding.

1.1.1.2 Taken en verantwoordelijkheden opleidingsgroep

· Opleider en plaatsvervangend opleider zijn primair verantwoordelijk voor het bewaken
van het opleidingsklimaat.

· Opleider en plaatsvervangend opleider zorgen er voor dat de omstandigheden zodanig
zijn dat de aios voldoende in staat gesteld wordt om aan de opleidingseisen te
voldoen.

· Alle leden van de discipline leveren een bijdrage aan het gestructureerde onderwijs.
· Alle leden van de discipline zijn, indien nodig, in principe beschikbaar als mentor.
· De opleider is verantwoordelijk voor het voldoende informeren van de overige leden

van de discipline over de stand van zaken t.a.v. de opleiding en de vorderingen van de
aios.

· Alle disciplineleden leveren hun aandeel t.a.v. de opleiding, zowel als het gaat om de
klinische en poliklinische kennis en vaardigheden als om andere taken zoals
ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek, begeleiding bij voordrachten,
begeleiding bij specifieke onderwijsonderdelen, zoals bijvoorbeeld de necrologie- of de
complicatiebespreking.

· Alle disciplineleden participeren in alle werkzaamheden, zowel klinisch als poliklinisch,
zodat de aios niet belemmerd worden hun leerdoelen te halen en hun operatieve
verrichtingen uit te voeren.

1.1.1.3 Taken en verantwoordelijkheden aios

De aios is verantwoordelijk voor:

· het bijhouden van het eigen portfolio (voldoende toetsing, reflecties en beoordelingen)
· het formuleren van individuele leerdoelen in een IOP
· het werken aan de leerdoelen uit het IOP
· het vragen om feedback en dat vastleggen in VREST
· het volgen van onderwijs
· een actieve opstelling ten aanzien van de eigen opleiding:

o gebruik maken van leermomenten
o inbrengen van agendapunten voor voortgangsgesprekken

· het (tijdig) maken van keuzes voor differentiatie/profielstages.
· mentor anios
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1.1.2 Structuur van de opleiding
In regio 1 is gekozen voor een standaard schema met 2 jaar academische opleiding en 4
jaar perifeer. Er zijn verschillende schema’s mogelijk waarbij zowel de jaren perifeer als
academisch niet aaneengesloten hoeven te zijn. Het schema wordt in samenspraak met
elke aios afzonderlijk vastgesteld.
De regio heeft voor de differentiatiejaren de voorkeur uitgesproken, 1 jaar academisch en 1
jaar perifeer.
Voor de individuele aios kan van het schema afgeweken worden. Dit zal altijd in de ROC-
vergadering besproken moeten worden en hier zal op basis van consensus besluitvorming
plaatsvinden.

De heelkunde opleiding in het Spaarne Gasthuis is opgebouwd uit stagemodules met de
duur van 3 tot 6 maanden. In de eerste twee jaar van de opleiding wordt een SEH-stage
en een ICU-stage gevolgd. Het doel van iedere stage is dat de aios aan het einde van de
stage bekwaam is op het niveau aangegeven in SCHERP, passend bij zijn opleidingsjaar.
De laatste 2 jaar van de opleiding zijn differentiatiejaren in een van de aandachtsgebieden
zoals benoemd in het besluit Heelkunde. Voor de stages worden de aios zoveel mogelijk
ingedeeld op een van de locaties (Haarlem zuid of Hoofddorp) om reistijd tussen de locaties
te beperken.

·
· Elk kwartaal worden alle aios plenair in de disciplinevergadering besproken. Indien er

problemen zijn met een aios, onvoldoende vooruitgang wordt geboekt of als er twijfels
zijn over de geschiktheid van een aios, krijgt deze een mentor toegewezen en zal er
zo nodig een intensiveringstraject worden ingezet. Dit mentorschap kan verschillend
worden ingevuld, afhankelijk de persoon en van de reden om het mentorschap in te
stellen.

· Met elke aios wordt in de eerste 2 jaar ieder kwartaal een voortgangsgesprek
gehouden door de opleider, daarna tenminste een maal per jaar.

· Bij aanvang van iedere stage wordt in samenspraak met de differentiatie
verantwoordelijke een IOP geschreven, hetgeen wordt geaccordeerd door de opleider.

Het lokale opleidingsplan beschrijft de opleiding heelkunde in het Spaarne Gasthuis.
Daarnaast kent regio 1 een regionaal opleidingsplan. Dit regionale opleidingsplan beschrijft
het onderwijs en de afspraken binnen regio 1.
Voor de arts-assistenten die nu nog in opleiding zijn in regio 2 is er een regionaal
opleidingsplan regio 2.
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1.2 Algemene informatie
1.2.1 GasthuisNet, Protocollen 360 en de Spaarne Gasthuis Academie

Op het intranet van het Spaarne Gasthuis zijn via het Gasthuisnet onder het kopje
"Protocollen 360" en "de Spaarne Gasthuis Academie" de afspraken te vinden die van
belang zijn voor een optimale patiëntenzorg en bedrijfsvoering. Het zijn de afspraken die
voor het hele Spaarne Gasthuis gelden. Tot die algemene afspraken behoren onderwerpen
van strategisch beleid, het uitvoeren van metingen en de ziekenhuisbrede protocollen. Het
Gasthuisnet en "Protocollen 360" geven een overzicht van wat we in het ziekenhuis doen
met de meest recente afspraken en ontwikkelingen.
Op het Gasthuisnet staat beschreven hoe we het doen. Daar vinden we feiten en cijfers per
afdeling met de kerntaken, het organigram, jaarplannen en het jaarverslag. Verder biedt
het Gasthuisnet toegang tot praktische zaken als bereikbaarheid en de huisregels.

Het intranet van het Spaarne Gasthuis biedt informatie over onder meer:

· de medische bibliotheek
· het protocollensysteem Protocollen 360
· het elektronisch patiëntendossier EPIC
· ziekenhuisbrede e-learning
· het farmacotherapeutisch kompas
· gevaarlijke stoffen
· het geneeskundig adressenboek
· de nieuwsbulletins van het Spaarne Gasthuis
· de interne telefoongids
· een formulier voor het Veilig Incident Melden (VIM)
· overzichten van alle beschikbare ziekenhuisformulieren 
· veiligheid (o.a. veilige zorg en het Integraal Crisisplan met onder meer het scenario

ZiROP [Gasth

1.2.1.1 Internet

Op de website van het Spaarne Gasthuis staat o.a. het overzicht met medische
specialismen en de aan het ziekenhuis verbonden medisch specialisten.
Verder biedt de site een reeks patiëntenfolders.

1.2.1.2 Documentatie

Op het Gasthuisnet zijn alle protocollen opgenomen die voor de chirurgische praktijk van
belang zijn. Voorbeelden zijn: reanimatiebeleid en het overlijden van een patiënt. 
Naast een scala aan algemene ziekenhuisbrede protocollen zijn voor Chirurgie onder meer
de volgende documenten opgenomen:

· inwerkdocument arts-assistenten Chirurgie Spaarne Gasthuis [herkomst: 
spaarnegasthuis, protocolnaam: inwerkdocument]

· handboek Chirurgie (medische protocollen) [herkomst: spaarnegasthuis, protocolnaam:
handboek chirurgie]

· traumaprotocol [herkomst: spaarnegasthuis, protocolnaam: traumaprotocol]
· opleidingsplan Chirurgie Spaarne Gasthuis [herkomst: spaarnegasthuis, protocolnaam:

opleidingsplan chirurgie]
· regionaal opleidingsplan Chirurgie regio 1 [herkomst: spaarnegasthuis, protocolnaam:

regionaal opleidingsplan chirurgie regio 1]

Onder Chirurgie is verder een reeks verpleegkundige en organisatorische protocollen
opgenomen.
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1.2.2 Roosters en vakantie
De vakgroep Heelkunde publiceert de roosters op MedSpace, een web-based
roosterapplicatie.
URL: http://www.spaarnegasthuischirurgie.medspace.nl 

Arts-assistenten in opleiding zijn in dienst van het Spaarne Gasthuis.
Arts-assistenten niet in opleiding zijn in dienst van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB).
De roosters van chirurgen en arts-assistenten wordt gepubliceerd in MedSpace

Voor het opstellen van het rooster gelden de algemene richtlijnen van de ziekenhuis
organisatie waarmee beantwoord wordt aan de richtlijnen van de CAO Ziekenhuizen.
Informatie over de actuele CAO Ziekenhuizen is te vinden op de site van NVz. Vragen
kunnen gesteld worden aan de afdeling HR.

De verantwoording van de gewerkte uren door arts-assistenten geschiedt in Harmony
OWS, een applicatie van de firma Ortec.
URL: https://mijnrooster.sg.intern/(S(ypjuuoeqido34vk0wyz4z54m))/logon.aspx
De administratie in Harmony vormt de basis voor de salarisadministratie.

1.2.2.1 Diensten

Arts-assistenten mogen in principe na het behalen van de algemene ABCDE training en de
ATLS cursus starten met het doen van diensten indien de gehele de opleidersgroep
expliciet akkoord is. Met name het positieve oordeel van de traumachirurgen is vereist. Ten
behoeve van het akkoord vult de chirurg opleider samen met de betreffende arts-assistent
de "aios checklist" in.

De planning van diensten van aios en anios en de indeling van de weekschema’s wordt
gedaan door de oudste assistent na goedkeuring van de maatschap. Tijdens de dienst
vindt overleg plaats met de achterwacht. De achterwacht overlegt indien nodig met een
gedifferentieerde achterwacht voor traumachirurgie, vaatchirurgie en GE/ONCO. Consulten
tijdens de dienst worden eveneens met de achterwacht overlegd.

Het dienstrooster voldoet aan de arbeidstijdenwet.

1.2.2.2 Verlof

Iedere werknemer heeft recht op verlof. Daarnaast hebben de aios recht op 10 extra
cursus/congresdagen. Afspraken over vakantie en verlof zijn vastgelegd in de CAO
Ziekenhuizen. Informatie over de actuele CAO Ziekenhuizen is te vinden op de site van de
NVz. Vragen  kunnen gesteld worden aan de afdeling HR.

Via het Gasthuisnet kan via de link naar het programma 'Harmony OWS" het rooster en het
saldo verlofuren ingezien worden.
Er is een korte handleiding beschikbaar.

1.2.2.3 Ziekmelding

De arts-assistent dient zich in geval van verzuim wegens ziekte zo spoedig mogelijk bij
collega’s (i.c. de dienstdoende assistent) en de opleider ziek te melden zodat taken kunnen
worden waargenomen. Ook de ambtelijk secretaris c.q. het secretariaat moet op de hoogte
worden gebracht van zowel ziek- als herstelmelding, dit in verband met de administratieve
melding bij de afdeling HR. De arts-assistent niet in opleiding meldt zich tevens ziek en
hersteld bij de leidinggevende van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB)

Bereikbaarheid:
o ambtelijk secretaris 023-2243524 voortvd@spaarnegasthuis.nl 
o secretariaat 023-2243520 chirsecr@spaarnegasthuis.nl 
o MSB 023-2242895

http://www.spaarnegasthuischirurgie.medspace.nl
https://mijnrooster.sg.intern/(S(ypjuuoeqido34vk0wyz4z54m))/logon.aspx
mailto:voortvd@spaarnegasthuis.nl
mailto:chirsecr@spaarnegasthuis.nl
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1.2.3 Besprekingen
Met het oog de volledige integratie en de reallocatie van patiëntenstromen en de daarmee
verbonden werkzaamheden wordt bij besprekingen gebruik gemaakt van
videoconferencing.

Het schema voor de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse besprekingen is als volgt:

Maandag
07:40 uur Ochtendrapport (video 3 locaties)
08:00 uur Zaalvisite
12:00 uur 1e maandag van de maand schildklierbespreking
15:45 uur Indicatiebespreking (video 3 locaties)
16:00 uur Overdracht / indicatiebespreking speciale ziektebeelden (video 3 locaties)
16:15 uur Röntgenbespreking
16:30 uur Traumabespreking (video 3 locaties)
16:30 uur Vaatbespreking
17:00 uur Vaat-neurobespreking

Dinsdag
07:40 uur Ochtendrapport (video 3 locaties)
08:00 uur Zaalvisite
12:30 uur GE/onco bespreking
15:45 uur Indicatiebespreking (video 3 locaties)
16:00 uur Overdracht / indicatiebespreking speciale ziektebeelden (video 3 locaties)
16:15 uur Röntgenbespreking
17:00 uur MDO Chirurgie mammabespreking preoperatief
17:30 uur MDO Chirurgie mammabespreking postoperatief

Woensdag
07:40 uur Ochtendrapport (video 3 locaties)
08:00 uur Onderwijs voor arts-assistenten (video 3 locaties)
09:00 uur Zaalvisite
15:45 uur Indicatiebespreking (video 3 locaties)
16:00 uur Overdracht / indicatiebespreking speciale ziektebeelden (video 3 locaties)
16:15 uur Röntgenbespreking
17:00 uur Traumabespreking (video 3 locaties)
17:00 uur 1e woensdag van de maand Dialyse bespreking

Donderdag
07:40 uur Ochtendrapport (video 3 locaties)
08:00 uur Zaalvisite
12:30 uur MDO Chirurgie mammabespreking
15:45 uur Indicatiebespreking
16:00 uur Overdracht / indicatiebespreking speciale ziektebeelden (video 3 locaties)
16:15 uur Röntgenbespreking
16:30 uur Longbespreking
17:00 uur MDO preoperatief
17:30 uur MDO postoperatief

Vrijdag
07:40 uur Ochtendrapport (video 3 locaties)
08:00 uur Zaalvisite
15:45 uur Indicatiebespreking
16:00 uur Overdracht / indicatiebespreking speciale ziektebeelden (video 3 locaties)
16:15 uur Röntgenbespreking
16:30 uur Complicatiebespreking / Necrologiebespreking

Zaterdag
08:00 uur Ochtendrapport (video 2 locaties)

Zondag
08:00 uur Ochtendrapport (video 2 locaties)

De arts-assistenten gaan in ieder geval naar de besprekingen betreffende het
aandachtsgebied van de stage die wordt gevolgd, maar ook de overige besprekingen
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dienen zo mogelijk te worden gevolgd. De zaalartsen bereiden de grote visite van de
trauma-, vaat- en ge/onco- afdeling voor samen met de aios. De aanwezige oudste
assistent van het aandachtsgebied is medeverantwoordelijk voor deze bespreking. De
MDO’s worden in principe voorbereid door en onder supervisie van de oudste assistent van
het aandachtsgebied of de differentiant en voorbesproken met de chirurg.

1.2.3.1 Complicatieregistratie

Een complicatie wordt bij registratie gekoppeld aan een opname. Alle complicaties worden
ingevuld in EPIC, het ziekenhuisinformatiesysteem. Dagelijks worden tijdens de overdracht
de complicaties van ontslagen patiënten gecontroleerd en vastgelegd. Bovendien wordt
aangegeven of de complicatie in de wekelijkse complicatiebespreking moet worden
besproken.

Definitie complicatie:
Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis of toestand tijdens of
volgend op medisch specialistisch handelen, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig
nadelig is dat aanpassing van het medisch (be)handelen noodzakelijk is, dan wel dat er
sprake is van onherstelbare schade.
Nader criterium is dat de complicatie is geconstateerd gedurende de behandeling of bij de
direct daarop volgende poliklinische controle, dan wel binnen de door de wetenschappelijke
vereniging bepaalde periode van 30 dagen na ontslag.
Niet van belang in dit kader is het resultaat van de feitelijke medisch specialistische
behandeling en de eventuele aan- of afwezigheid van schuld.

1.2.3.2 Opleidingsvergadering

Maandelijks houden de arts-assistenten een vergadering op de laatste woensdag van de
maandag onder voorzitterschap van de oudste arts-assistent. Tenminste 4 maal per jaar
wordt de vergadering geüpgrade tot een genotuleerde opleidingsvergadering. Bij de
opleidingsvergadering zijn de opleider, de plaatsvervangend opleider en in principe alle
overige chirurgen aanwezig. De oudste assistent treedt op als voorzitter. De oudste
assistent stelt in overleg met de opleider de agenda op. Er wordt gewerkt met een vaste
agenda, een actie- en besluitenlijst. Het format daarvoor is vastgesteld binnen de Centrale
Opleidingscommissie (COc). Extra punten kunnen vooraf worden ingebracht. Het verslag
wordt geschreven door de ambtelijk secretaris.
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1.2.4 Administratie
1.2.4.1 Autoriseren medicatie

Electieve setting
Medicatie verificatie vindt in het Spaarne Gasthuis zo compleet als mogelijk is plaats door de
arts die de indicatie stelt voor een opname c.q. een operatief traject. Hierna wordt in het
“opname rondje” diezelfde dag nog een verificatie verricht door opname medewerkers aan
de hand van de bij de apotheker van patiënt bekende medicatielijst. Een eventuele
mismatch wordt teruggerapporteerd aan de indicatie stellende arts of meegegeven aan de
anesthesist en deze verwerken dit naar juistheid. 

Acute setting
Indien de patiënt via de SEH opgenomen wordt, dan wordt aan de hand van de medicatie
die patiënt rapporteert, de info na verificatie in het EPD geplaatst voor verstrekking door de
verantwoordelijk arts. Patiënten komen allen op de AOA, waardoor, door apothekers
assistentes, de volgende dag in overleg met de apotheker van patient, de medicatie
nogmaals geverifieerd wordt. Een eventuele mismatch wordt teruggerapporteerd aan de
verantwoordelijk arts en naar juistheid verwerkt in het EPIC.

NB: Ongeautoriseerde opdrachten kunnen niet worden verstrekt door de apotheek en dus
niet aan de patiënt worden gegeven.

1.2.4.2 Verslaglegging

Van iedere ontslagen patiënt moet in EPIC op de dag van ontslag een ontslagbrief worden
gemaakt. Dit wordt gedaan door de zaalarts of één van de aios van de desbetreffende
afdeling. De ontslagbrief wordt dezelfde dag door de dienstdoende chirurg geaccordeerd en
digitaal naar de huisarts gestuurd. 
Bij opnames langer dan 3 weken, een zeer gecompliceerd beloop of overlijden, dient de
huisarts op de dag van ontslag gebeld te worden en met een tussentijdse rapportage op
de hoogte gebracht te worden gehouden.

1.2.4.3 Consulten

(Oudere) arts-assistenten worden dagelijks ingedeeld voor de consulten op de niet-
chirurgische afdelingen. In principe worden consulten overlegd met de dienstdoende
chirurg. Consulten worden ’s middags tijdens de overdracht besproken. Het consult dient
vastgelegd te worden in EPIC.
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1.2.5 Onderwijs
Er wordt wekelijks op woensdagochtend (van 08:00 tot 09:00 uur, aansluitend aan de
overdracht) onderwijs georganiseerd aan de hand van thema's van het opleidingsplan
SCHERP. Tevens worden voor het ABSITE examen vragen van het betreffende thema
plenair geoefend. Alle stafleden houden beurtelings een voordracht over een onderwerp
aan de hand van de thema’s van SCHERP. Tevens wordt er door een van de assistenten
een CAT gehouden.

1.2.5.1 Refereren

Zes maal per jaar wordt een onderwijs c.q. refereermiddag Chirurgie georganiseerd. Alle
arts-assistenten in opleiding worden geacht aanwezig te zijn. Afwisselend is de organisatie
in handen van de subspecialismen vaatchirurgie, traumachirurgie en GE/oncologische
chirurgie. De chirurgen van het deelspecialisme worden geacht aanwezig te zijn. Aanwezig
is de opleider. Chirurgen van andere deelspecialismen zijn van harte welkom. Dat geldt
evenzeer voor arts-assistenten niet in opleiding. De data van de onderwijs c.q.
refereermiddagen worden gepubliceerd in MedSpace.

Referaat:
· peer reviewed
· niet ouder dan 3 maanden
· de titel is goedgekeurd door één van de supervisoren uit het aandachtsgebied
· de aios vraagt om KPB beoordeling niet-patiëntgebonden
· planning: 10 minuten per referaat en 5 minuten discussie

CAT:
· klinisch relevant onderwerp, gekozen in overleg met de supervisor van het

aandachtsgebied of de opleider
· de aios vraagt om KPB beoordeling niet-patiëntgebonden
· planning: 15 minuten en 5 minuten discussie

Overige vaste onderdelen:
· thematische complicatiebespreking door staflid en aios
· kwaliteitsindicatoren en DICA resultaten
· pathologie: onderwerp passend bij themamiddag
· Battle pro en contra

1.2.5.2 Gestructureerd cursorisch onderwijs

Via www.paog.nl kunnen nieuwe aios zien welke cursussen beschikbaar zijn. Het gaat om
Cursorisch Onderwijs aios Heelkunde en Discipline Overstijgend Onderwijs. Op deze site
staat ook het cursusboek met meer informatie + de cursusdata. Een aantal cursusdagen is
verplicht en een aantal is optioneel. In alle gevallen stemt de aios af met de oudste arts-
assistent. Die kan bepalen of en hoe de cursusdagen binnen het rooster passen. Als
algemene regel geldt dat er maximaal 3 aios tegelijk afwezig kunnen zijn in verband met
cursusdagen. In nagenoeg alle gevallen kunnen cursussen op alternatieve data gevolgd
worden.

De cursusdagen die door het VUmc worden georganiseerd worden centraal aangevraagd
via de ambtelijk secretaris. Centraal aanvragen maakt het mogelijk de rekening voor de
cursus centraal te laten afhandelen. Het is in die gevallen niet nodig de kosten vooruit te
betalen. Hetzelfde geldt voor de in Regio II aangenomen aios.

1.2.5.3 Lokaal Cursorisch Onderwijs

Wekelijks wordt op de woensdagochtend in aansluiting op de ochtendoverdracht het lokaal
cursorisch onderwijs gegeven. Gewoonlijk wordt het onderwijs op toerbeurt gegeven voor
één van de chirurgen van de vakgroep. Enkele keren per jaar wordt het onderwijs geheel
of gedeeltelijk verzorgd door een medisch specialist van een ander specialisme (Anesthesie,
MKA chirurgie etc.) of door een verpleegkundig specialist.
De planning van het lokaal cursorisch is in handen van de plaatsvervangend opleider. Er is
een planningshorizon van tenminste 8 weken. Chirurgen zijn vrij om het onderwerp van
hun bijdrage te bepalen. Het streven is ieder jaar alle modules van SCHERP de revue te

http://www.paog.nl
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laten passeren. In MedSpace wordt een overzicht bijgehouden van de planning en de reeds
behandelde onderwerpen.

1.2.5.4 Pitch

Naar aanleiding van de NIAZ audit in oktober 2016 is er in de marge van de
ochtendoverdracht dagelijks enkele minuten besteed aan het het kort en kernachtig
bespreken van basiskennis, ziekenhuisregels etc. Er is besloten de pitch na de audit voort
te zetten. Tenminste 2 dagen per week wordt de pitch gegeven door één van de arts-
assistenten. De overige doordeweekse dagen zijn voor informatie door het dagelijks
bestuur, het management etc.

De pitch bestaat uit een korte en kernachtige presentatie van enkele minuten. Onderdeel
van de pitch kan een vraag uit SCORE zijn. In aansluiting op de pitch is er ruimte voor een
korte discussie of nadere toelichting. De behoefte aan uitgebreider discussie of toelichting
is aanleiding voor een volgende pitch over het onderwerp.

Er wordt in MedSpace een overzicht bijgehouden van de dagen, de onderwerpen en de
bijdragende arts-assistenten.

1.2.5.5 Spaarne Gasthuis Academie en de Stichting Chirurg & Onderzoek

De Spaarne Gasthuis Academie heeft als belangrijkste taak het verzorgen, coördineren en
faciliteren van de opleiding alsmede onderzoek. Bovendien heeft de maatschap Chirurgie de
Stichting Chirurg & Onderzoek opgericht voor specifiek heelkundig onderzoek. Beide
organisaties bieden mogelijkheden onderzoek financieel te ondersteunen.
De Spaarne Gasthuis Academie draagt er samen met de maatschap Chirurgie en de
Stichting Chirurg & Onderzoek zorg voor dat het Spaarne Gasthuis haar taken als
topklinisch opleidingsziekenhuis kan realiseren.

Jaarlijks wordt binnen het Spaarne Gasthuis het Discipline Overstijgend Onderwijs
georganiseerd. De Spaarne Gasthuis Academie stelt het programma op en nodigt de arts-
assistenten persoonlijk uit.

1.2.5.6 Simendotrainer

Voor de virtuele training van scopische skills is een ruimte beschikbaar met een
Simendotrainer en tevens een viertal scopische oefenboxen. Men kan hier op eigen initiatief
oefenen en daarnaast wordt 1 à 2 keer per jaar een gezamenlijke, gesuperviseerde sessie
gepland.

1.2.5.7 Onderwijs in de regio

o 1e dinsdag even maanden 19:00 uur Vascular Rounds VUmc Amsterdam

o laatste dinsdag oneven maanden Traumanight AFAS stadion Alkmaar
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1.3 Toetsing en beoordeling
De leden van de discipline dragen ieder kwartaal zorg voor een beoordeling van de aios die
op dat moment binnen het desbetreffende aandachtsgebied stage loopt. Alle leden van de
discipline beoordelen de aios middels de korte klinische praktijkbeoordeling (KPB), de OSATS
of de beoordeling van een referaat. De aios is verantwoordelijk voor het vragen om deze
beoordelingen en voor het bijhouden van het portfolio. De opleider controleert of het
portfolio op de vereiste wijze wordt bijgehouden.

De te behalen bekwaamheidsniveaus zijn in SCHERP voor de verschillende opleidingsjaren
vastgelegd. Als hier, om welke reden dan ook, van wordt afgeweken, wordt individueel per
stage vastgelegd wat het te behalen niveau voor de komende stageperiode zal zijn. De te
behalen niveaus worden dan vastgelegd in het Individueel Opleidingsplan (IOP).
In het IOP worden specifieke leerdoelen voor de individuele aios vastgelegd voor zover
deze niet al beschreven zijn in SCHERP of het lokale opleidingsplan.
Per beoordelingsperiode worden maximaal 3 extra doelen in het IOP opgenomen, waardoor
de doelen overzichtelijk en haalbaar kunnen zijn.

1.3.1 Bekwaamheidniveaus
Medisch Handelen

A Beheerst basis feitenkennis voldoende (voor de fase van de opleiding)
B Kan kennis onder strikte supervisie toepassen
C Kan onder beperkte supervisie kennis toepassen
E Past zelfstandig gestructureerd kennis adequaat toe.
E Kan gestructureerd kennis overdragen.

Vaardigheden (m.b.t. key procedures)
A Assisteert adequaat
B Handelt adequaat onder strenge supervisie
C Handelt adequaat onder beperkte supervisie
D Handelt adequaat zonder supervisie
E Superviseert en onderwijst adequaat

1.3.1.1 360 graden beoordeling

De aios krijgen jaarlijks een 360 graden beoordeling (nieuwe aios na een half jaar). De aios
benadert tenminste de volgende personen om te vragen of zij een 360 graden beoordeling
willen invullen:

2 chirurgen
2 aios chirurgie (incl. vooropleiding)
2 specialisten (buiten chirurgie)
2 verpleegkundigen
1 polikliniekassistente
1 SEH-verpleegkundige

De 360 graden beoordeling wordt in VREST aangemaakt door de ambtelijk secretaris. De
aios levert daartoe de lijst met namen, functies en e-mailadressen in.

Zodra alle beoordelingen binnen zijn, bespreekt de aios de resultaten met de opleider.
Tijdens dit gesprek wordt direct het eindverslag in het VREST portfolio aangemaakt. Dit
verslag is zichtbaar voor de opleider en kan bij het volgende voortgangsgesprek verder
worden besproken.
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1.4 Stages en modules
1.4.1 Het eerste jaar
1.4.1.1 Introductie

De aios, die meestal nieuw in het ziekenhuis is, krijgt, voordat de werkzaamheden kunnen
beginnen, eerst een uitgebreide introductie.

De Spaarne Gasthuis Academie heeft in samenwerking met de Centrale
Opleidingscommissie het introductieprogramma voor nieuwe arts-assistenten
samengesteld. Aan de hand van dit programma, dat vijf dagen in beslag neemt, worden de
arts-assistenten door specialisten en andere deskundigen geïnformeerd over personen,
regelingen, procedures en disciplines binnen het Spaarne Gasthuis. Daarnaast komt er ook
een aantal praktische zaken aan de orde, zoals het ziekenhuisinformatiesysteem EPIC, het
vinden van informatie op het intranet en het reanimeren.

De introductiedagen worden voor een deel in Hoofddorp gegeven en voor een deel in
Haarlem. Het programma voor de vier dagen ziet er als volgt uit:

INTRODUCTIE EN TRAININGSPROGRAMMA ARTS-ASSISTENTEN SPAARNE GASTHUIS

Dag 1: Trainingsruimte ochtend  / middag Verona ( G Gebouw) Hoofddorp
08.25-08.30 Ontvangst in de trainingsruimte Spaarne Gasthuis Academie (route 53) 
08.30-09.00 Medisch onderwijs
09.00-09.30 Infectiepreventie
09.30-10.00 Bibliotheek
10.00-10.30 Pas en jas regelen
10.30-11.00 VMS - Veiligheid Management Systeem
11.00-11.30 MEDIAL
11.30-12.00 SAHZ door S. Verweij
12.00-12.45 Lunch in trainingsruimte met vertegenwoordiging SGAAV
13.00-13.45 DOT systematiek in (Verona G gebouw)
13.45-17.00 Epic oefenen en toetsen (Verona G gebouw)

Dag 2: Skillslab Hoofddorp  (arts-assistenten en semi-artsen samen)
08.30-12.30 ABCDE-training plenaire sessie inclusief Procedures bij overlijden/donatie
12.30-13.00 lunch aan vergadertafel restaurant
13.00-16.00 ABCDE-training vervolg
16.00-17.00 Disability door Marcel de Groot

Dag 3: Skillslab en reanimatieruimte
08.30-12.30 ABCDE scenario’s
12.30-13.00 Lunch in skillslab met lid van Raad van Bestuur
13.00-17.00 ABCDE vervolg scenario’s en toetsing

Dag 4: HOOFDLOCATIE HAARLEM ZUID
09.00-9.30 HAZ: Korte rondleiding Haarlem en passen/jassen a(n)ios Haarlem obv Sophie

van der Poll (melden centrale hal Haarlem)
09.30-10.00 HAZ: Rondleiding SEH
10.00-17.00 BLS/ALS/AED training (scenario’s) Skillslab bouwdeel 2- etage 6 kamer 15
Tussendoor lunch in restaurant HAZ met maaltijdmunten

Dag 4: HOOFDLOCATIE HOOFDDORP
09.00-09.30 Rondleiding SEH met aansluitend BLS/ALS/AED training (scenario’s)   in

skillslab HOO en reanimatieruimte tussendoor lunch aan de vergadertafel in
restaurant. 
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1.4.1.2 0-6 maanden

Het programma voor de eerste 6 maanden is als volgt:

dag 1 t/m 5: introductiedagen
3 maanden SEH stage
3 maanden afdeling

De opleiding Heelkunde in het Spaarne Gasthuis kent de volgende modules/stages:

· SEH (1ste jaar)
· ICU(2de jaar)
· Consulten
· Vaatchirurgie
· Traumachirurgie
· Chirurgische oncologie
· Gastro-intestinale chirurgie
· Longchirurgie (De longchirurgie zal in zijn volledigheid in combinatie met de differentiatie

chirurgische oncologie gedaan kunnen worden)
· Endocriene chirurgie (als onderdeel van de stage chirurgische oncologie/Longchirurgie)
· Chirurgie bij kinderen (3 maanden facultatief)

De SEH stage en de ICU stage kennen een vast moment in de opleiding. De overige stages
worden in overleg met de aios ingevuld. De SEH en ICU stage kennen een duur van 3
maanden, de overige stages duren 4 maanden. Indien de SEH en/of IC stage voor de
opleiding heeft plaatsgevonden in het Spaarne Gasthuis en deze met goed resultaat is
afgerond hoeft de stage niet te worden herhaald. 

Per stage of module is aangegeven welke leden van de opleidersgroep verantwoordelijk
zijn voor de inhoud van deze stage en in overleg met de opleider een EPA (Entrusted
Professional Activity) mogen geven.

Zie verder onder het hoofdstuk Stagebeschrijvingen volgens Scherp.
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1.5 Toevertrouwde handelingen
Tijdens de implementatieperiode van het landelijk opleidingsplan SCHERP is gebleken dat
het een compleet overzicht biedt van de inhoud en activiteiten van de Chirurgie. SCHERP is
een goed fundament voor de opleiding. Echter, de kunstmatige scheiding tussen de
verschillende competenties sluit niet direct aan bij de dagelijkse chirurgische praktijk.

Toevertrouwde handelingen
Er is daarom gezocht naar een systeem dat het dagelijkse werk op de werkvloer en de
daarbij behorende verantwoordelijkheden volgt. Een opleider en opleidingsgroep willen
weten wat een aios kan en welke handelingen aan hem/haar toevertrouwd kunnen
worden. Datgene dat je wilt toevertrouwen hebben we "toevertrouwde handelingen"
genoemd.

Observeerbaar gedrag
Wanneer en hoe je die handelingen toekent is van groot belang. Dit moet komen uit
observaties die de opleidersgroep direct of indirect (bijvoorbeeld via de verpleging) doet:
"observeerbaar gedrag". Hiertoe zal dan wel geregeld een feedback gesprek met de aios
nodig zijn en dit gesprek zal vastgelegd moeten worden in het portfolio.  

Kennis en vaardigheden
Voor alle toevertrouwde handelingen geldt dat de gedragingen onderbouwd moeten zijn
met kennis  die praktisch klinisch getoetst kan worden en middels de kennistoets (ABSITE).
Voor toevertrouwde handelingen zijn technische vaardigheden nodig. De vaardigheden
worden zoals in SCHERP getoetst OSATS. Voor de handeling kan worden toevertrouwd
dienen de daarbij behorende vaardigheden op orde te zijn.

Ontwikkeling en voortgang
De aios die nog geen toevertrouwde handelingen toegekend hebben gekregen kunnen wel
bepaalde handelingen uitvoeren mits de supervisie of toezicht goed geregeld is en de
patiëntenzorg niet in gevaar komt. Het oordeel is aan de opleidersgroep.
Er worden geen strikte periodes anders na jaar 1 of jaren 2-4 vastgesteld voor het behalen
van toevertrouwde handelingen aangezien de patiëntenpopulatie waaraan de aios wordt
blootgesteld afhankelijk is van de kliniek waar de aios op dat moment in opleiding is.

De aios vraagt zelf bij de opleider aan om bepaalde handelingen vertrouwd te krijgen. De
aios ondersteunt het verzoek met verslagen van feedback (KPB, OSATS, 360 graden) in het
portfolio waaruit blijkt dat de kennis, vaardigheden en gedrag op een zodanig niveau is dat
de handeling toevertrouwd kan worden. Om te bepalen of iets wel of niet op niveau is
worden geen exacte criteria geformuleerd. Het wordt overgelaten aan de opleidersgroep.
De opleidersgroep is verantwoordelijk.
De opleider raadpleegt in dit proces de opleidersgroep en eventueel anderen. In alle
gevallen blijft de opleider in the lead. Het is niet zo dat individuele leden van de
opleidersgroep toevertrouwde handelingen kunnen accorderen. 

Toekomst
Het werken met toevertrouwde handelingen is in ontwikkeling. Zo zijn de handelingen voor
het niveau 5-6, de differentiatiefase, nog onderwerp van gesprek binnen de
subverenigingen. In de komende jaren zullen er derhalve aanpassingen doorgevoerd
worden
SCHERP blijft bestaan als naslag van de competenties die een aios moet ontwikkelen op de
verschillende thema's.
De lijst met keyprocedures is zoveel mogelijk in de toevertrouwde handelingen beschreven
maar blijft wel apart als naslag bestaan.
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1.5.1 Opleidingsjaar 1
Dit betreft de belangrijkste elementen van zorg die toevertrouwd moeten worden omdat
het voor het kunnen functioneren in de kliniek essentieel is. De meeste kunnen behaald
worden in het eerste halfjaar en waarschijnlijk eerder voor arts-assistenten die 1 of 2 jaar
anios zijn geweest. Het niet behalen van de toevertrouwde handelingen aan het einde van
het eerste jaar kan aanleiding zijn om vraagtekens te plaatsen bij de geschiktheid om de
opleiding voort te zetten.

De toevertrouwde handelingen en het te observeren gedrag voor het eerste jaar zijn:

1. Polikliniek
a. Communicatie met patiënt en familie is goed
b. Past ‘shared decision making’ toe
c. Herkent en bespreekt complicaties
d. Kan een slecht nieuws gesprek voeren
e. Bereidt het spreekuur voor en handelt nadien correct af
f. Tijdig en goed gedoseerd verzoeken om supervisie 
g. Goede afstemming met ondersteunend personeel
h. Spreekuur start en loopt volgens afgesproken schema
i. Past adequate verslaglegging toe (EPD, DOT etc.) 

2. Zelfstandige zorg voor een verpleegafdeling
a. Correcte bejegening van patiënten
b. Concrete en effectieve communicatie met verpleegkundige
c. Kan zelfstandig beleid voeren in samenwerking met verpleegkundigen 
d. Herkent de vitaal bedreigde patiënt en biedt juiste hulp
e. Stelt juiste prioriteiten op de afdeling
f. Correcte administratieve afwerking inclusief complicatieregistratie
g. Vraagt tijdig supervisie
h. Vraagt tijdig intercollegiale hulp en is adequaat in de consultvraag
i. Is correct en volledig in de informatievoorziening naar de patiënt: zowel gunstig als

ongunstig beloop wordt besproken
j. Zorgt voor prospectieve registratie wat betreft complicaties
k. Herkennen van problematiek van kwetsbare ouderen

3. Consultatie acute patiënt op de SEH (trauma, buikbeoordeling, complexe wond)
a. Herkent de vitaal bedreigde patiënt en zet juiste beleid in, onafhankelijk van oorzaak
b. Triage: Weet op juiste moment supervisie te vragen
c. Respondeert tijdig en vlot op zorgvraag en is oplossingsgericht
d. Onderzoekt vlot en correct patiënt en zet beleid in
e. Neemt leiding, overlegt efficiënt en correct met verpleegkundigen
f. Kan correct en overtuigd consultatie verzoeken van aanpalend specialist
g. Weet probleem door telefoon compact, coherent en met voorstel voor behandelplan

te presenteren
h. Handelt administratie goed af en regelt eventuele opname in huis 

  
4. Weekend- /avonddienst (mogelijk) alleen in huis
a. Moet Toevertrouwde Handeling 3 hebben gehaald
b. Reageert vlot op hulp-, consultvraag
c. Weet algemene heelkundige problemen zelfstandig af te handelen, kent gangbare

protocollen
d. Vraagt op het juiste moment supervisie bij problemen
e. Overlegt compact met supervisor met coherent verhaal en voorstel tot behandelplan 
f. Overlegt respectvol en compact met coherent verhaal naar andere disciplines / 1e lijn
g. Weet tijdig hulp te vragen bij teveel werk als patiëntenzorg in gedrang komt
h. Verricht juiste triage
i. Aandacht voor SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)
j. Adequate statusvoering en dienstoverdracht

5. Chirurgische interventie (op POK, op OK of elders)
a. Treft de juiste voorzorgsmaatregelen:

I.   Organiseert indien nodig supervisie
II.   Bereidt procedure medisch inhoudelijk voor
III.  Organiseert en doet de briefing / sign in / time out

b. Kent de benodigdheden voor de procedure en heeft deze klaar
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c. Runt het POK programma efficiënt en veilig
I.   Verricht debriefing / sign out compleet
II.   Bewaakt de voortgang en de tijdsplanning

d. Kent eigen grenzen en vraagt tijdig supervisie
e. Houdt zich aan regels betreffende kleding en hygiëne
f. Zorgt voor duidelijke aanvraag in geval van PA of kweek
g. Communicatie:

I.   Stelt patiënt en familie op de hoogte van verloop van de procedure
II.   (Regelt) vervolg patiënt op resultaat van de interventie
III.  Correcte en effectieve samenwerking met verpleegkundigen
IV.   Verslaglegging
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1.5.2 Opleidingsjaar 2-4
Deze onderdelen zijn vooral gebaseerd op her rapport "algemene chirurgie" waarin
aangegeven wordt wat de NVvH verwacht dat door alle chirurgen gecoverd kan worden en
wat verder i overleg met de vakgroep verdeeld moet worden. Kortom: alle chirurgen
moeten deze handelingen toevertrouwd hebben gekregen.
Van de aios wordt verwacht dat hij/zij voldoende kennis heeft van ziektebeelden en de
betreffende richtlijnen.

De toevertrouwde handelingen en het te observeren gedrag voor het jaren 2-4 zijn:

1. Acuut ischemisch bedreigd been
a. Adequate anamnese en lichamelijk onderzoek
b. Adequate inschatting van ernst en urgentie van het probleem en handelt daarna
c. Koppelt de snelheid van overleg (met vaatchirurg/(wanneer van toepassing)

traumachirurg/radioloog) aan de mate van de ischemie
d. Doelmatige inzet van aanvullende diagnostiek
e. Inzicht in chirurgische en endovasculaire behandelingsmogelijkheden; zich vertalend

in concreet behandelplan
f. Verricht onderbeenamputatie en vrij leggen van de lies arteriën zelfstandig

2. Diagnostiek en behandeling appendicitis acuta
a. Adequate anamnese en lichamelijk onderzoek
b. Medisch en ethisch juiste keuze van vervolgdiagnostiek (kennis richtlijn)
c. Adequaat medisch handelen (bijv. AB, extra infuus, etc.)
d. Organisatie opname en OK waarbij juiste communicatie en afspraken i.s.m. andere

zorgprofessionals worden vastgelegd
e. Chirurgisch correct uitvoeren van de procedure op D niveau
f. Voorkomt in samenwerking met operatieteam onveilige situaties
g. Roept, wanneer nodig, tijdig hulp in
h Maakt de juiste post-operatieve afspraken en vervolgt de patiënt in het post-

operatieve beloop
 

3. Symptomatisch galsteenlijden
a. Kent symptomatologie en differentiaal diagnostiek
b. Heeft regie bij de opvang
c. Past kennis van prioritering van behandeling en diagnostiek toe
d. Herkennen galwegprobleem en adequate consultatie MDL
e. Kent de conservatieve en alternatieve behandeling, inclusief adequate pijnstilling
f. Kan electief een cholecystectomie verrichten van een ongecompliceerde galblaas op D

niveau
g. Adequate diagnostiek en behandeling van complicaties van een cholecystectomie
h Juiste omgang met gecompliceerd beloop van een cholecystectomie

4. Basale huidmaligniteiten
a. Is bekend met de biologie en daarmee gepaard gaande behandelconsequenties van

de verschillende huidkankers 
b. Is in staat een slecht nieuws gesprek te voeren
c. Doelmatige inzet van aanvullende diagnostiek
d. Is in staat tot het maken van (evt. multidisciplinair) behandelplan (pre- en

postoperatief)
e. Zelfstandig verrichten van een re-excisie, SN procedure, SSG, huidtranspositie

 
5. Chirurgische wondbehandeling
a. Adequate anamnese en lichamelijk onderzoek
b. Herkennen van risicofactoren en eventueel onderliggend lijden
c. Inzicht in verschillende behandelingsmogelijkheden en rekening houdend met

maatschappelijke (o.a. kosten) en patiëntfactoren
d. Zelfstandig necrotectomie, sluiten wond op OK, SSG en VAC behandeling correct

uitvoeren (inclusief adviezen voor post-operatieve wondzorg)
e. Goede samenwerking met andere zorgverleners

 
6. Vasculaire toegangsweg chirurgie
a. Kennis van verschillende indicaties en technieken
b. Gerichte/gepaste inzet van pre-operatieve diagnostiek
c. Gepaste communicatie met patiënt over procedure/complicaties
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d. Zelfstandig verrichten van CVL, PAC, PICC-lijn
e. Adequaat herkennen/behandelen van specifieke complicaties
f. Controle op resultaat inclusief eventuele complicaties

 
7. Behandeling fracturen
a. Adequate anamnese en lichamelijk onderzoek 
b. Bepalen van de urgentie en volgorde van de diagnostiek en behandeling
c. Adequaat inspelen op teken van (kinder)mishandeling of risico hierop
d. Basale kennis van indicaties en technieken
e. Gepaste communicatie met patiënt en familie over procedure/complicaties
f. Correcte en effectieve samenwerking met verpleegkundigen
g. Zelfstandig verrichten van onbloedige repositie en gipsimmobilisatie
h. Adequaat herkennen/behandelen van specifieke complicaties

8. Primaire opbang en triage traumapatiënt
a. Aandacht voor MIST (Mechanisme, Injuries, Signs, Treatment)/ adequate overdracht

vanuit ambulance
b. Past primaire opvang volgens ATLS principes toe
c. Heeft regie bij opvang
d. Roept tijdig hulp in
e. Kennis van prioritering van behandeling en diagnostiek

9. Superviseren van jongerejaars zowel SEH, afdeling en eenvoudige operaties
a. Juiste inschatting kwaliteiten en ervaring jongerejaars
b. Kent eigen grenzen en schakelt passend zelf supervisie in
c. Weet bij welke casuïstiek patiënt mede-beoordeeld moet worden
d. Stelt zich toegankelijk op met aandacht voor leerproces jongerejaars door middel van

doorvragen en het bespreken van alternatieven
e. Superviseert opbouwend bij ‘minor surgery’ ( bijv. appendix, peri-anaal abces, POK)
f. Geeft de jongerejaars feedback op zijn/haar handelen (OSATS, KKB, etc.)

 
10. Leiderschap in (multidisciplinaire) besprekingen
a. Geeft blijk van adequate voorbereiding
b. Respectvolle bejegening alle betrokkenen
c. Stimuleert interactie tussen betrokken disciplines
d. Structureert en bewaakt voortgang
e. Vat adequaat samen en kan conclusie formuleren

 
11. Onderwijs geven / klinische les geven
a. ‘Teach the teacher’ of vergelijkbare cursus gevolgd
b. Is in staat om op een goede wijze een CAT/PICO te doen

I.   Juiste bronnen gebruikt
II.   Correcte synthese van gegevens
III.  Duidelijke en interactieve presentatie
IV.   Is in staat een boodschap te formuleren en over te brengen
V.   Geeft blijk van beheersing van de materie

c. Kent eigen grenzen in kennis en vraagt zo nodig hulp

12. Chirurgische consultatie patiënt op de IC
a. Verricht juiste triage: kan urgentie van problemen bepalen
b. Kan de vitaal bedreigde patiënt systematisch en volledig in kaart brengen; zorgt voor

een correcte toepassing van aanvullende diagnostiek
c. Kent eigen grenzen en schakelt tijdig hulp in
d. Herkent de specifieke chirurgische en niet-chirurgische aandoeningen bij IC patiënten
e. Weet probleem door de telefoon compact, coherent en met voorstel voor

behandelplan te presenteren
f. Is in staat het behandelplan te communiceren met de overige

zorgverleners/behandelaren en tijdens multidisciplinair overleg
g. Kent specifieke chirurgische wond- en drainage behandeling



27

© 2017 dr. H. Rijna, chirurg opleider

Opleidingsplan Chirurgie Spaarne Gasthuis

1.6 Keyprocedures
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2 Stagebeschrijvingen volgens SCHERP
2.1 Afdelingsstage

Na de introductiedagen wordt de aios ingedeeld op één van de volgende chirurgische
verpleegafdelingen in Haarlem zuid of Hoofddorp:

Haarlem zuid
Afdeling 1.6 Vaatchirurgie en traumachirurgie (24 bedden) 
Afdeling 1.7 Vaatchirurgie en traumachirurgie (24 bedden) 
Afdeling 2.7 Acute Opname Afdeling (AOA) (18 bedden)

Hoofddorp
Afdeling D2 Chirurgie: GE/oncologische chirurgie en traumachirurgie (42 bedden)

· De aios heeft (onder supervisie) samen met de zaalarts de verantwoordelijkheid voor
de patiënten op de afdeling. Hij loopt dagelijks ’s ochtends visite, houdt op juiste wijze
de status bij en zorgt dat bij elke patiënt duidelijk is welk beleid gevoerd wordt. Hij
communiceert duidelijk met patiënten/familie en verpleegkundigen, supervisoren en
andere specialisten of zorgverleners en overlegt met zijn supervisor.

· De aios bereidt samen met de zaalarts en de oudste coassistent de patiënten voor de
dagelijkse papieren visite voor, presenteert de patiënten hier en voert vervolgens het
gemaakte beleid uit.

· Bij ontslag van de patiënt zorgt de aios voor een correcte en vlotte (de dag van
ontslag) verslaglegging aan de 1ste lijn en eventuele consulenten of andere
betrokkenen.

· De aios zorgt iedere dag voor een adequate overdracht van de afdeling aan de
dienstdoende aios/anios en chirurg.

Op de verpleegafdelingen komen met name de volgende thema’s van SCHERP / de Score
website aan bod:

Thema 4 perioperatieve zorg en postoperatieve complicaties SCORE
evaluation of surgical risk 240
intraoperative monitoring and common intraoperative
problems

375

common postoperative problems 159
perioperative management (steroids, coagulation,
delirium, pain, cardial, geriatric)

521-423, 552-553,
557-560

effect of surgery, iIllness and injury on nutritional
requirements

206

Thema 5 vastleggen en overdragen SCORE
use of the internet and e-mail for communication with
patients, families, and other physicians

698, 699

working with professionals around you - team
communication and respect

728

informed consent 360

Thema 8 wondbehandeling SCORE
complex wound closure 162
decubitus ulcer 180
evaluation of ongoing bleeding and laboratory
assessment of coagulation

239

wound care and closure 162, 180, 537, 729-
732
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Thema 9 chirurgische infecties SCORE
infections 322, 326, 356-359,

436, 467, 566, 622,
647-648

cellulitis 115
animal and insect bites and stings 41
enteric infections / blind loop syndrome 215
hidradenitis 318
pelvic inflammatory disease 511

Daarnaast wordt afhankelijk van de afdeling waar de aios werkt, kennis vergaard van
meerdere orgaanspecifieke thema’s.
Naast de afdeling wordt de aios afwisselend ingepland voor de excisie- en behandelpoli,
poliklinische operatiekamers (POK)  operatiekamer en of spreekuur.
Als de aios ingedeeld staat voor het spreekuur superviseert hij tevens de gipspoli.
Als de aios ingepland staat op de POK / exc / beh poli of  operatiekamer zorgt hij/zij ervoor
dat hij/zij op de hoogte is van de ingreep die hij moet verrichten en heeft hij de patiënt van
te voren gezien, gesproken en het operatiegebied aangetekend.
De aios vraagt zo vaak mogelijk feedback. Voor de operatieve verrichtingen betekent dit
een OSATS, voor het functioneren op de afdeling en het spreekuur een  KPB.

De thema’s die hier onder andere aan bod komen zijn:

Thema 1 zwelling of defect buikwand spreekuur/POK
abdominal wall, inguinal, ventral umbilical hernia's 7, 8, 255, 363-368,

423-424, 651, 687-
689, 717-719

rectus sheath hematoma 582

Thema 8 wondbehandeling wondpoli
complex wound closure 162
decubitus ulcer 180
evaluation of ongoing bleeding and laboratry assessment
of coagulation

239

wound care and closure 162, 180, 537, 729-
732

Thema 9 chirurgische infecties wondpoli
infections 322, 326, 356-359,

436, 467, 566, 622,
647-648

cellulitis 115
animal and insect bites and stings 41
enteric infections / blind loop syndrome 215
hidradenitis 318
pelvic inflammatory disease 511

Thema 12 kleine niet-complexe chirurgie POK
paronychia 505

Thema 16 galsteenlijden en icterus spreekuur
bile duct -injury / cancer / atresia 75-80, 157-158
cholangitis / cholecystitis / galblaaspoliep, gall stone ileus,
cancer

122-134, 265-270

chronic visceral disease 135
liver: cirrose, abces, tumor, budd chiari, liver failure 102, 136, 304-307,

311-316
jaudice - obstructive 384
pancreas - infection, neoplasm, cystst 480-484, 487-498
primary sclerosing cholangitis 561
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Thema 18 (peri-) anale klachten spreekuur/POK
anal - cancer, dysplasia, fussure, hemorrhoids, sinus
pilonidalis, prolaps

32-37, 70, 250, 299-
301, 518-519, 538-
539, 580-581

imperforate anus 349-350
anorectal abcess and fisulae 42-44

Thema 36 het groeiend skelet en de oudere patient gipspoli
geriatric trauma 291
natural and clinical impact of physiologic effects assiciated
with aging

433

Thema 37 brandwonden wondpoli
burn debridement and grafting of major burns 103
burns - electrical and chemical 104
burns - flame and scald 105

2.1.1 Kennis
Kennis
De aios heeft kennis van de relevante ziektebeelden en richtlijnen (theoretische kennis uit
chirurgisch leerboek).

De aios kent de volgende richtlijnen (site NVvH).
· fracturen van het collum femoris bij volwassenen
· galsteenlijden
· liesbreuk
· perioperatief voedingsbeleid
· preventie van perioperatieve cardiale complicaties bij niet-cardiale chirurgie
· preoperatief traject

o Corticosteroïd therapie bij ernstig sepsis en septische shock (2010), ontwikkeld door
NVIC

o Carpale-tunnelsyndroom (2005), ontwikkeld door NVN
o Operatieverslag (2003), ontwikkeld door NVvH 
o Perioperatief voedingsbeleid (2007), ontwikkeld door NVvH/NVA
o Vermijden verkeerde kant operatie (2004), ontwikkeld door NVvH/NOV 
o Bloedtransfusie (2011), ontwikkeld door CBO
o Peroperatief traject, ontwikkeld door NVvH/ NVA 
o Chronische achilles tendiopathie (2007), ontwikkels door VSG 
o Intensive Care voor volwassenen (2006), ontwikkeld door NVA 
o Schildklierfunctiestoornissen (2007), ontwikkeld door NIV 
o Ziekte van Dupuytren (2012), ontwikkeld door NVPC 
o Analgesie en sedatie voor volwassenen op de IC (2012), ontwikkeld door NVA
o Analgesie en sedatie voor kinderen op de IC (2012), ontwikkeld door NVA
o Preoperatief traject (2010), ontwikkeld door NVvH/NVA 
o Wondzorg (NVvH)
o Liesbreuk, ontwikkeld door EHS
o Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling
o WIP -richtlijn Luchtbehandeling in de operatiekamer en opdekruimte op de

operatiekamer klasse 1 
o Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1 

Aanwezig is het handboek Chirurgie (medische protocollen).
Via het Gasthuisnet - Protocollen 360 - zorgproces specialisten, krijgen de arts-assistenten
toegang tot de SCORE website.

Competenties: medisch handelen, communicatie, samenwerking, organisatie,
professionaliteit.

Toetsingsinstrumenten: KPB, OSATS, 360º beoordeling, zelfreflectie, kennistoets SCORE,
toets basiscursus heelkundige specialismen.
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2.2 Chirurgische oncologie
2.2.1 Algemene gegevens

Stage Chirurgische oncologie
Setting Spaarne Gasthuis
Duur stage vier maanden
Supervisie dr. Q.A.J. Eijsbouts

dr. G. Heuff
B.A. Kortmann
dr. N. de Korte
dr. S.J. Oosterling
dr. H. Rijna
dr. R. Silvis
dr. H.B.A.C. Stockmann
dr. R.J.C.L.M. Vuylsteke

Kernachtige beschrijving van de inhoud
Thema’s Chirurgische oncologie thema’s SCHERP:

01 zwelling hoofd/halsgebied (volw)
15 zwelling in de buik
19 passageklachten bovenste tr digestivus
20 passageklachten onderste tr digestivus
21 bloedverlies tr digestivus
23 zwelling extremiteit (weke delen tumor)
24 mammatumor
25 huidtumoren
39 maligne longpathologie
40 zwelling thoraxwand/pleura/mediastinum
43 zwelling hoofd/halsgebied (kind)

Leerdoelen Zie per Thema kant A:
· medisch handelen door fase van opleiding

· keyprocedures voor fase van opleiding (zie SCHERP)

· algemene competenties met aandacht voor specifieke
competenties, die getoetst kunnen worden 

Thema 2 zwelling hoofd/halsgebied (volwassenen) SCORE
branchial cleft anomaly 87-88
thyroid - cancer, nodule, background 667-671, 334, 340,

685
head-neck 173-174, 434-435,

468, 666
tracheal pathology 674-676
parotidectomy 506

Thema 15 zwelling in de buik (SCHERP) SCORE
principles and techniques of abdominal access 562
small Intestines - carcinoid, adenocarcinoma, GIST,
lymphoma, M. Crohn. 

611-616

spleen: splenectomie, infection, injury 628-633
sprains, strains, and dislocations 634



34

© 2017 dr. H. Rijna, chirurg opleider

Opleidingsplan Chirurgie Spaarne Gasthuis

Thema 19 passageklachten bovenste tractus digestivus SCORE
oesophagus - hernia diafragmatica/reflux 10, 46-47, 168-169,

188-189, 317, 500-
501

duodenal perforation 200, 202
enteral Feeding Tube Placement 214
enterocutaneous Fistula 216
dysphagia 203
oesophagus - atresie, divertikel, neoplasma, perforatie
etc.

219-236

feeding Jejunostomy - Laparoscopic and open 251-252
maag: reflux, parese, tumoren 271-280, 285, 288
hypersplenism - Secondary and Splenomegaly 333
hypertrophic Pyloric Stenosis 335-336
intestinal Atresia 370-371
Mallory-Weiss syndrome 400
stress gastritis 637
stricture 638
peptic ulcer disease 513-515

Thema 20 passageklachten onderste tractus digestivus SCORE
adhesiolysis 19
ampullary resection for tumor 30
appendiceal neoplasms 54
clostridium difficile-associated diarrhea 141
colectomy 144-145
inflammatory colon diseases 146, 150, 167, 319-

320, 682
colon and rectal Injury 147
colon cancer 148-149
colonic polyps 151
colonic volvulus 152
colonoscopy 153, 154
colostomy 155
colostomy closure 156
constipation 171
duodenal atresia, stenosis, webs, and annular pancreas 197-198
gastrointestinal failure 283
ileostomy 344-345
pseudomyxoma - operation 568
ilioinguinal-femoral lymphadenectomy 346
intra-abdominal abscess 372-373
irritable bowel syndrome 383
Meckel's diverticulum 410-411
mesenteric cyst 419
nutrition 452-457
obstruction 463
paralytic ileus 502
periampullary neoplasms 517
peritoneal lesion 527-529
postgastrectomy syndromes 549-550
radiation enteritis 575-576
rectal cancer 577-579
short bowel syndrome 607
small intestinal 617-619
stricturoplasty for Crohn's Disease 639
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Thema 21 bloedverlies tractus digestivus SCORE

diverticular bleeding 191

gastrointestinal bleeding 281-282

Thema 23 zwelling extremiteit (weke delen tumor) SCORE

soft tissue masses 623-626

Thema 24 mamatumor SCORE

atypical ductal hyperplasia 66

lymph node biopsy 395

axillary lymphadenectomy 67

axillary sentinel lymph node biopsy 68

mamma: benigne, maligne, abces, cyste, operaties

72-74, 89-99, 195-
196, 258-259, 264,
374, 392, 407-409,
551

Mondor disease 428

Thema 25 huidtumoren SCORE

skin neoplasms: BCC, dermatofibrosarcoma, PCC,
melanoma, merkel cell

71, 184-185, 218,
416-418, 446, 604,
635

Thema 39 maligne longpathologie SCORE

lung cancer 393

metastatic tumors of the lung 421

partial pulmonary pesections 507, 602-603

screening and piomarkers 601

mmoke inhalation injury and carbon monoxide poisoning 620

Thema 40 zwelling thoraxwand / pleura / mediastinum SCORE

mediastinal tumors and cysts 412

modified neck dissection 426

mediastinitis 413

parathyroid cancer 503

parathyroidectomy 504

Thema 43 zwelling hoofd / halsgebied (kind) SCORE

neuroblastoma 442-443
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2.2.2 Korte beschrijving stage
· De aios zal tijdens deze stage kennis verwerven over de pathofysiologie en etiologie

van de verschillende oncologische ziektebeelden. Hij kent de verschillende
diagnostische mogelijkheden en de waarde ervan voor de verschillende ziektebeelden.
Hij zal leren de juiste diagnostiek in te zetten en een behandelplan te maken.
Uitgebreide kennis van de anatomie is noodzakelijk, daarnaast kennis van de
relevante algemene specifieke richtlijnen.

· De aios is (mede) verantwoordelijk voor afdeling D2. Dagelijks wordt ’s ochtends visite
gelopen en beleid gemaakt. Dit wordt goed gedocumenteerd in de status. De aios
loopt alle dagen de visite mee.

· De aios is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire besprekingen. Hij bereidt deze
voor en presenteert de patiënten daar. Daarna zorgt hij voor correcte verslaglegging
van het besprokene en is verantwoordelijk voor de communicatie met de 1e lijn en
andere zorgverleners.

· De aios is op de hoogte van de verschillende samenwerkingsverbanden en kent de
zorgketen. Wekelijks draait de aios een spreekuur met de oncologisch chirurg. 

· De aios is op de hoogte van de bestaande richtlijnen en volgt deze daar waar nodig
en mogelijk.

o Melanoom van de Huid (20162), ontwikkeld door IKNL 
o Mammacarcinoom (2014), ontwikkeld door IKNL 
o Plaveiselcelcarcinoom van de huid (2011), ontwikkeld door NVDV 
o Schildkliercarcinoom (2015), ontwikkeld door NVE/NVNG 
o Beentumoren (2008), ontwikkeld door IKNL
o Weke delen tumoren (2011), onwikkeld door NWWDT 
o Oncologische revalidatie (2011), ontwikkeld door IKNL 
o Primaire tumor onbekend (2012) ontwikkeld door NVALT 
o Hepatocellulair Carcinoom (2013), ontwikkeld door IKNL 
o Galgang- en galblaascarcinoom (2013), ontwikkeld door IKNL
o Neuroendocrienen Tumoren, ontwikkeld door IKNL (2013)
o Neuro-endocriene Tumoren (NET), ontwikkeld door IKNL
o Colorectaal Carcinoom, ontwikkeld door IKNL (2014)

Zie ook: www.oncoline.nl of www.richtlijnendatabase.nl 

Weekschema chirurgische oncologie (Hoofddorp)
ochtend middag overig

maandag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 16.00 overdracht
- spreekuur

dinsdag - 07.40 overdracht; - OK - 12:30 GE/onco bespreking
- Visite afdeling - Spreekuur - 17:00 MDO mamma

bespreking preop.
- OK - 16.00 overdracht - 17:30 MDO mamma

bespreking postop.
- spreekuur

woensdag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 16.00 overdracht
- spreekuur

donderdag - 07.40 overdracht; - OK - 12:30 MDO mamma
bespreking

- Visite afdeling - Spreekuur - 16:30 Longbespreking
- OK - 16.00 overdracht - 17:00 MDO preoperatief

MDO - spreekuur - 17:30 MDO postoperatief
vrijdag - 07.40 overdracht; - OK - 16:30 Complicatiebespreking

- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 16.00 overdracht
- spreekuur

http://www.oncoline.nl
http://www.richtlijnendatabase.nl
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Overzicht werkzaamheden tijdens de stage, feedback en toetsing
Opleidingsactiviteit en werkplek Feedback/comp

etenties
Toetsing en portfolio

Operatiekamer
- voorbereiding patiënt - M, C - OSATS/KPB
- operatie - M, S, P - OSATS/KPB
- nazorg patiënt - M, C - 360º samenwerking
- operatieverslag - M - operatieverslag

Afdeling
- opname nieuwe patiënten - M, C - KPB patiënt
- visite - C, S, P - KPB visite
- nabespreking met verpleging - S, O, P - KPB / 360º
- slecht nieuwsgesprek - C, P - KPB patiënt
- communicatie 1e lijn - C, S - 360º

Polikliniek
- consultatie nieuwe patiënten - M, C - KPB algemeen
- maken behandelplan / regelen

opname
- M, MH, O - KPB patiënt

- communicatie 1e lijn - C, S - 360º
Overigen

- dienst - M, O, S - KPB algemeen
- overdracht - S, O - KPB overdracht
- bespreking patiënten met

supervisor
- M, MH, P - stage/voortgangsgesprek

- verschillende MDO’s - C, O, S, KW - KPB algemeen, 360º
- onderwijs - KW - CAT, kennistoets
- klinische les verpleging - KW - beoordeling les

M = medisch handelen; C  = communicatie; KW = kennis  en wetenschap; S = samenwerking; O  = organisatie; MH =

maatschappelijk handelen; P  = profess ioneel gedrag

Gedurende de stages chirurgische oncologie kan de opleidersgroep, verantwoordelijk voor
de inhoud van de chirurgische oncologie, in overleg met de opleider de volgende EPA's
afgeven:

· mamma
· huid / melanoom
· longen
· HPB
· hoofd / hals
· colorectaal
· buik algemeen
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2.3 Gastro-intestinale chirurgie
2.3.1 Algemene gegevens

Stage Gastro-intestinale chirurgie
Setting Spaarne Gasthuis
Duur stage vier maanden
Supervisie dr. Q.A.J. Eijsbouts

dr. G. Heuff
dr. N. de Korte
dr. S.J. Oosterling
dr. H. Rijna
dr. R. Silvis
dr. H.B.A.C. Stockmann
dr. R.J.C.L.M. Vuylsteke

Kernachtige beschrijving van de inhoud
Thema’s Gastro-intestinale chirurgie thema’s SCHERP:

14 morbide obesitas
15 zwelling in de buik
16 galsteenlijden en icterus
17 chronische buikpijnklachten
18 (peri) anale klachten
19 passageklachten bovenste tr digestivus
20 passageklachten onderste tr digestivus
21 bloedverlies tr digestivus
22 acute buik

Leerdoelen Zie per Thema kant A:
· medisch handelen door fase van opleiding

· keyprocedures voor fase van opleiding (zie SCHERP)

· algemene competenties met aandacht voor specifieke
competenties, die getoetst kunnen worden (zie kant B van Thema)

 

Thema 14 morbide obesitas SCORE

morbid obesity 429-430

 
Thema 15 zwelling in de buik SCORE

principles and techniques of abdominal access 562

amall Intestines - carcinoid, adenocarcinoma, GIST,
lymphoma, M. Crohn. 

611-616

spleen: splenectomie, infection, injury 628-633

sprains, strains, and dislocations 634
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Thema 16 galsteenlijden en icterus SCORE

bile buct - injury/cancer/atresia 75-80, 157-158

cholangitis/cholecystitis/galblaaspoliep, gall steen ileus,
cancer

122-134, 265-270, 

chronic visceral disease 135

liver: cirrose, abces, tumor, budd chiari, liver failure 102,136, 304-307,
311-316

jaundice - obstructive 384

pancreas - infection, neoplasm, cystst 480-484, 487-498

primary sclerosing cholangitis 561

Thema 17 Chronische buikpijnklachten SCORE

abdominal pain - chronic 5

ascites - chylous 65

paracentesis 499

Thema 18 (peri)anale klachten SCORE

anal - cancer, dysplasia, fissure, hemorrhoids, sinus
pilonidalis, prolaps

32-37, 70, 250, 299-
301, 518-519, 538-
539, 580-581

imperforate anus 349-350

anorectal abscess and fistulae 42-44

Thema 19 passageklachten bovenste tractus digestivus SCORE

oesophagus - hernia diafragmatica/reflux 10, 46-47, 168-169,
188-189, 317, 500-
501

duodenal perforation 200, 202

enteral feeding tube placement 214

enterocutaneous fistula 216

dysphagia 203

oesophagus - atresie, divertikel, neoplasma, perforatie
etc. 

219-236

feeding jejunostomy - laparoscopic and open 251-252

maag: reflux, parese, tumoren 271-280, 285, 288

hypersplenism - secondary and splenomegaly 333

hypertrophic pyloric stenosis 335-336

intestinal atresia 370-371

Mallory-Weiss syndrome 400

stress gastritis 637

stricture 638

peptic ulcer disease 513-515
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Thema 20 passage klachten onderste tractus digestivus SCORE

Adhesiolysis 19

Ampullary Resection for Tumor 30

Appendiceal Neoplasms 54

Clostridium Difficile-associated Diarrhea 141

Colectomy 144-145

Inflammatory colon diseases 146, 150, 167, 319-
320, 682

Colon and Rectal Injury 147

Colon Cancer 148-149

Colonic Polyps 151

Colonic Volvulus 152

Colonoscopy 153, 154

Colostomy 155

Colostomy Closure 156

Constipation 171

Duodenal Atresia, Stenosis, Webs, and Annular
Pancreas

197-198

Gastrointestinal Failure 283

Ileostomy 344-345

Pseudomyxoma - Operation 568

Ilioinguinal-Femoral Lymphadenectomy 346

Intra-abdominal Abscess 372-373

Irritable Bowel Syndrome 383

Meckel's Diverticulum 410-411

Mesenteric Cyst 419

Nutrition 452-457

Obstruction 463

Paralytic Ileus 502

Periampullary Neoplasms 517

Peritoneal Lesion 527-529

Postgastrectomy Syndromes 549-550

Radiation Enteritis 575-576

Rectal Cancer 577-579

Short Bowel Syndrome 607

Small Intestinal 617-619

Stricturoplasty for Crohn's Disease 639

Thema 21 bloedverlies tractus digestivus SCORE

Diverticular Bleeding 191

Gastrointestinal Bleeding 281-282



41

© 2017 dr. H. Rijna, chirurg opleider

Opleidingsplan Chirurgie Spaarne Gasthuis

Thema 22 acute buik SCORE

Abdominal Compartment Syndrome 3

Abdominal Pain 4

Appendicitis 53, 55-56

Bacterial Peritonitis - Spontaneous 69

Blunt Trauma 83

Diagnostic Laparoscopy 187

Diverticulitis 192

Duodenal Trauma 201

Exploratory Laparoscopy 241-242

2.3.2 Korte beschrijving stage
· De aios zal tijdens deze stage kennis verwerven over de pathofysiologie en etiologie

van de verschillende Gastro-intestinale ziektebeelden. Hij kent de verschillende
diagnostische mogelijkheden en de waarde ervan voor de verschillende ziektebeelden.
Hij zal leren de juiste diagnostiek in te zetten en een behandelplan te maken.
Uitgebreide kennis van de anatomie is noodzakelijk, daarnaast kennis van de relevante
algemene specifieke richtlijnen. De aios is (mede)verantwoordelijk voor D2 Unit OncoGE.
Dagelijks wordt ’s ochtends visite gelopen en beleid gemaakt. Dit wordt goed
gedocumenteerd in de status.

· De aios loopt altijd de visite mee. De aios is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire
besprekingen. Hij bereidt deze voor en presenteert de patiënten daar. Daarna zorgt hij
voor correcte verslaglegging van het besprokene en is verantwoordelijk voor de
communicatie met de 1e lijn en andere zorgverleners. De aios is op de hoogte van de
verschillende samenwerkingsverbanden en kent de zorgketen.

· Wekelijks draait de aios een spreekuur met de Gastro-intestinaal chirurg.
· Tijdens de GE stage is de aios samen met de supervisor medeverantwoordelijk voor het

onderwijs over de GE chirurgie.
· De aios is op de hoogte van de bestaande richtlijnen en volgt deze daar waar nodig en

mogelijk.
Zie ook: www.richtlijnendatabase.nl

o Maagcarcinoom (2008), ontwikkeld door LWGIT 
o Oesophaguscarcinoom (2010), ontwikkeld door NG MDL 
o Rectumcarcinoom (2008), ontwikkeld door LWGIT 
o Inflammatoire darmziekten bij volwassenen (2009), NVMDL 
o Acute Appendicitis (2010), ontwikkeld door NVvH 
o Galsteen (2007), ontwikkeld door NVvH
o Coloncarcinoom (2011), ontwikkeld door VIKC
o Morbide Obesitas (2011), ontwikkeld door NVvH 
o Colorectale levermetastasen, diagnostiek in behandeling (2010), ontwikkeld door VIKC
o Erfelijke darmkanker (2008), ontwikkeld door VKGN 
o Leverfalen, acuut (2010) ontwikkeld door NIV
o Obesitas, diagnostiek en behandeling (2008), ontwikkeld door CBO
o Follow-up na poliepectromie (2002), ontwikkeld door CBO
o Pancreascarcinoom (2011), ontwikkeld door IKNL
o Anuscarcinoom (2012), ontwikkeld door IKNL
o Acute Diverticulitis van het colon (NVvH)
o Richtlijn Diagnostiek acute buikpijn bij volwassenen
o Morbide Obesitas, addendum 2.0. 
o Morbide Obesitas, addendum Anesthesie
o Coloscopie Surveillance (NVMDL)
o Prolaps (2015), ontwikkeld door NVOG

http://www.richtlijnendatabase.nl
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Weekschema Gastro-intestinale chirurgie (Hoofddorp)
ochtend middag overig

maandag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 16.00 overdracht
- spreekuur

dinsdag - 07.40 overdracht; - OK - 12:30 GE/onco bespreking
- Visite afdeling - Spreekuur - 17:00 MDO mamma preop.
- OK - 16.00 overdracht - 17:30 MDO mamma postop.
- spreekuur

woensdag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 16.00 overdracht
- spreekuur

donderdag - 07.40 overdracht; - OK - 12:30 GE/onco bespreking
- Visite afdeling - Spreekuur - 17:00 MDO preoperatief
- OK - 16.00 overdracht - 17:30 MDO postoperatief
- spreekuur

vrijdag - 07.40 overdracht; - OK - 16:30 Complicatiebespreking
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 16.00 overdracht
- spreekuur

Overzicht werkzaamheden tijdens de stage, feedback en toetsing
Opleidingsactiviteit en werkplek Feedback/comp

etenties
Toetsing en portfolio

Operatiekamer
- voorbereiding patiënt - M, C - OSATS
- operatie - M, S, P - OSATS
- nazorg patiënt - M, C - 360º samenwerking
- operatieverslag - M - operatieverslag

Afdeling
- opname nieuwe patiënten - M, C - KPB patiënt
- visite - C, S, P - KPB visite
- nabespreking met verpleging - S, O, P - KPB / 360º
- slecht nieuwsgesprek - C, P - KPB patiënt
- communicatie 1e lijn - C, S - 360º

Polikliniek
- consultatie nieuwe patiënten - M, C - KPB algemeen
- maken behandelplan / regelen

opname
- M, MH, O - KPB patiënt

- communicatie 1e lijn - C, S - 360º
Overigen
- dienst - M, O, S - KPB algemeen
- overdracht - S, O - KPB overdracht
- bespreking patiënten met

supervisor
- M, MH, P - stage/voortgangsgesprek

- BRIC/MDO CRC - C, O, S, KW - KPB algemeen
- onderwijs - KW - CAT, kennistoets
- klinische les verpleging - KW - beoordeling les

M = medisch handelen; C  = communicatie; KW = kennis  en wetenschap; S = samenwerking; O  = organisatie; MH =

maatschappelijk handelen; P  = profess ioneel gedrag
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Gedurende de stages Gastro-intestinale chirurgie kan de opleidersgroep, verantwoordelijk
voor de inhoud van de chirurgische oncologie, in overleg met de opleider de volgende EPA's
afgeven:

· Abdomen algemeen
o aanleggen stoma
o buikwand
o buikwand endoscopisch
o diagnostiek laparotomie / laparoscopie
o dunne darmresectie

· Colorectaal
· HPB
· Proctologie
· Upper GE
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2.4 Vaatchirurgie
2.4.1 Algemene gegevens

Stage Vaatchirurgie
Setting Spaarne Gasthuis
Duur stage vier maanden
Supervisie dr. G.J.M. Akkersdijk

A. van der Elst
dr. D. Nio
dr. R. Metz
dr. A. Rijbroek
dr. E.G.J. Vermeulen

Kernachtige beschrijving van de inhoud
Thema’s Vaatchirurgie thema’s SCHERP:

26 cerebrovasculaire pathologie
27 vasculaire toegangsweg
28 chronische veneuze insufficiëntie
29 ischemisch been
30 ischemische arm
31 aneurysmatisch vaatlijden
32 vasculaire varia

Leerdoelen Zie per Thema kant A:
· medisch handelen door fase van opleiding

· keyprocedures voor fase van opleiding (zie SCHERP)

· algemene competenties met aandacht voor specifieke
competenties, die getoetst kunnen worden (zie kant B van Thema)

Thema 26 cerebrovasculaire aandoeningen SCORE

Carotid Artery Injury 113-114, 117

Thema 27 vasculaire toegangsweg SCORE

venous access devices 711-712, 686, 704,
62, 116, 516

Thema 28 chronische veneuze insufficiëntie SCORE

sclerotherapy 600

thrombophlebitis 665

varicose Veins 702-703, 713-715
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Thema 29 Ischaemische been SCORE

acute limb ischemia 14-17

amputations - lower extremity 31

limb-threatening ischemia of the lower extremity 388

peripheral vascular disease and claudication 525

ultrasound in diagnosis of vascular diseases 683

compartment syndromes 161

embolectomy/Thrombectomy 207

infrapopliteal bypass 361

nonatherosclerotic occlusive diseases 448

peripheral arterial emboli 524

Thema 30 ischaemische arm

Thema 31 aneurysmatisch vaatlijden SCORE

abdominal aortic Aneurysm 2,362,644

arterial aneurysms 59-61

femoral aneurysm 254

popliteal aneurysm 546

pseudoaneurysm 567

Thema 32 Vasculaire varia SCORE

Abdominal Aorta or Vena Cava Injury 1

Acute Aortic Dissection 11

Diabetic Foot Infections 186
Mesenteric Ischemia - Acute (Arterial, Venous, and
Nonocclusive)

31

Retroperitoneal Hematoma 595

Acute Arterial Mesenteric Ischemia 12

Acute Arterial Thrombosis 13

Aortic Injury 48

Aortic Thrombosis 49

Aortofemoral Bypass 50

Aortoiliac Disease 51

Arterial Occlusive Disease - Endarterectomy 63

Arteriovenous Graft/Fistula 64

Endovascular - Therapeutic, Including Thrombolysis 213

Extra-anatomic Bypass 245

Fasciotomy for Injury 249

Graft-enteric Fistula - Management 293

Femoral-femoral Bypass 256-257

Superior Mesenteric Artery Embolectomy/Thrombectomy 642
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Thema 32 Vasculaire varia SCORE

Superior Vena Cava Syndrome 643

Thoracic Outlet Syndrome 661-662

Truncal and Peripheral Vessels 680

Vascular Graft Infections 705

Vascular Injury - Abdomen,extremities, neck and thorax 706-709

Vena Caval Filter - Insertion 710

Visceral Occlusive Disease - Operation 720

2.4.2 Korte beschrijving stage
· Tijdens de stage vaatchirurgie is de aios samen met de zaalarts verantwoordelijk voor

de patiënten op afdeling vaatchirurgie (1-6 en 1-7). Dagelijks wordt ’s ochtends visite
gelopen en de aios loopt alle dagen van de week de visite mee.

· De vaatchirurgische multidisciplinaire bespreking wordt door de oudste aios voorbereid
en voorgezeten.

· De aios is verantwoordelijk voor een goede verslaglegging en communicatie naar de
1ste lijn en anderen over het behandelplan en beloop bij de individuele patiënt.

· De aios doet minimaal 1x per week mee met het spreekuur van een van de
vaatchirurgen en staat hiervoor ook in het weekrooster duidelijk ingeroosterd.

· Tijdens de differentiatie zal de aios een beperkt eigen spreekuur draaien naast een
van de vaatchirurgen.

· De aios doet wekelijks mee met de wondpoli voor vaatpatiënten.
· Tijdens de vaatstage is de aios samen met de supervisor medeverantwoordelijk voor

het onderwijs over de vaatchirurgie. Afhankelijk van het aantal opleidingsjaren wordt
de aios geacht op het beschreven niveau kennis te hebben van de verschillende
ziektebeelden, de onderliggende pathofysiologie en het behandelplan. De aios wordt
verwacht kennis te hebben van de relevante richtlijnen, zowel van de
aandachtsspecifieke richtlijnen als van de algemene richtlijnen.

Zie ook: www.richtlijnendatabase.nl 

o Arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit (2005), ontwikkeld door NVvH/NVR 
o Veneuze trombo-embolie en sec. preventie arteriele trombose (2008), ontwikkeld door

CBO/NHG 
o Cardiovasculair risicomanagement (2011), ontwikkeld door CBO/NHG 
o Ulcus Cruris (2005), ontwikkeld door NVvH/NVDV 
o Lymfoedeem (2002), ontwikkeld door CBO/NVDV 
o Diabetische voet (2007), ontwikkeld door NIV 
o Claudicatio intermittens (2001), ontwikkeld door NVvV 
o Preventie van perioperatieve cardiale complicaties bij niet-cardiale chirurgie (2010),

ontwikkeld door NVA 
o Aneurysma van de abdominale aorta, diagnostiek en behandeling (AAA) (2009),

ontwikkeld door NVvH 
o Shuntchirurgie (2011), ontwikkeld door NVvH 
o Veneuze Pathologie (2014), ontwikkeld door NVvH en NVDV
o Neuraxisblokkade en antistolling (2015), ontwikkeld door NVA, NVvH, NIV en NZA 

http://www.richtlijnendatabase.nl
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Weekschema vaatchirurgie (Haarlem Zuid)
ochtend middag overig

maandag - 07.40 overdracht; - OK - 08:00 Grote visite
- Visite afdeling - Spreekuur 16:30 Vaatbespreking
- OK - 15.45 indicatie 17:00 vaat-neurobespreking
- spreekuur - 16.00 overdracht

dinsdag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

woensdag - 07.40 overdracht; - OK - 17:00 1e woensdag van de
maand

- Visite afdeling - Spreekuur Dialyse bespreking
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

donderdag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

vrijdag - 07.40 overdracht; - OK - 16:30 Complicatiebespreking
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

Overzicht werkzaamheden tijdens de stage, feedback en toetsing
Opleidingsactiviteit en werkplek Feedback/comp

etenties
Toetsing en portfolio

Operatiekamer
- voorbereiding patiënt - M, C - OSATS
- operatie - M, S, P - OSATS
- nazorg patiënt - M, C - 360º samenwerking
- operatieverslag - M - operatieverslag

Afdeling
- opname nieuwe patiënten - M, C - KPB patiënt
- visite - C, S, P - KPB visite
- nabespreking met verpleging - S, O, P - KPB / 360º
- slecht nieuwsgesprek - C, P - KPB patiënt

Polikliniek
- consultatie nieuwe patiënten - M, C - KPB algemeen
- maken behandelplan / regelen

opname
- M, MH, O - KPB patiënt

Overigen
- dienst - M, O, S - KPB algemeen
- overdracht - S, O - KPB overdracht
- bespreking patiënten met

supervisor
- M, MH, P - stage/voortgangsgesprek

- vaatbespreking - C, O, S, KW - KPB algemeen
- onderwijs - KW - CAT, kennistoets
- klinische les verpleging - KW - beoordeling les
- etc.

M = medisch handelen; C  = communicatie; KW = kennis  en wetenschap; S = samenwerking; O  = organisatie; MH =

maatschappelijk handelen; P  = profess ioneel gedrag
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Gedurende de stages Vaatchirurgie kan de opleidersgroep, verantwoordelijk voor de
inhoud van de chirurgische oncologie, in overleg met de opleider de volgende EPA's
afgeven:

· Aorta - iliaca - femoraal
· Cerebrovasculauir
· Extremiteit
· Toegansweg
· Veneus
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2.5 Traumachirurgie
2.5.1 Algemene gegevens

Stage Traumachirurgie
Setting Spaarne Gasthuis
Duur stage vier maanden
Supervisie R. den Boer

dr. M.J. Heetveld
dr. N. de Korte
N.L. Sosef
A.K.F. Tanka
dr. J. Vermeulen
G.A. Visser

Kernachtige beschrijving van de inhoud
Thema’s Traumachirurgie thema’s SCHERP:

33 primaire opvang en triage van traumapatiënten
34 polytrauma
35 extremiteitletsel
36 het groeiend skelet en de oudere patiënt
37 brandwonden

Algemene thema’s SCHERP:
8 wondbehandeling
9 chirurgische infecties

Leerdoelen Zie per Thema kant A:
· medisch handelen door fase van opleiding

· keyprocedures voor fase van opleiding (zie SCHERP)

· algemene competenties met aandacht voor specifieke
competenties, die getoetst kunnen worden (zie kant B van Thema)

Thema 33 primaire opvang en triage van traumapatienten SCORE

head injury - penetrating and closed 294

chest tube placement and management  

 

Thema 34 polytrauma SCORE

duodenal injury 199

focused abdominal sonography for trauma (FAST scan) 260

gastrointestinal tract injury - operation 284

hepatic injury 308-310

laryngeal and tracheal injury 385

pharyngeal and cervical esophageal injury 531

renal injury - repair/resection 591

penetrating trauma 512, 485-486, 

penetratring thoracic trauma 545, 190, 243-244

pulmonary contusionand laceration 570-571
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Thema 34 polytrauma SCORE

rib fractures 597

bowel injury 610, 615

sternal fractures 636

thoracoscopy for management of hemothorax 664

trauma in pregnancy 679

Thema 35 extremiteitenletsel SCORE

extremity fractures and traumatic amputations 247

pelvic fractures 510

posterior knee dislocation and popliteal injury 548

spine fracture 627

Thema 36 het groeiend skelet en de oudere patient SCORE

geriatric trauma 291

Thema 37 brandwonden SCORE

burn debridement and grafting of major burns 103

burns - electrical and chemical 104

burns - flame and scald 105

Thema 8 wondbehandeling SCORE

complex wound closure 162

decubitus ulcer 180

evaluation of ongoing bleeding and laboratory
assessment of coagulation

239

wound care and closure 162, 180, 537, 729-
732

Thema 9 chirurgische infecties SCORE

infections 322, 326, 356-359,
436, 467, 566, 622,
647-648

cellulitis 115

animal and insect bites and stings 41

enteric infections/blind loop syndrome 215

hidradenitis 318

pelvic inflammatory disease 511

2.5.2 Korte beschrijving stage
· De aios zal tijdens deze stage kennis verwerven over de pathofysiologie en etiologie

van de verschillende ongevalsmechanismen en letsels die daarbij kunnen ontstaan. Hij
zal leren de juiste diagnostiek in te zetten en een behandelplan te maken en uit te
voeren.
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· Operatieve behandeling van traumatische letsels (waaronder fracturen) vorm een
essentieel onderdeel van de stage. Uitgebreide kennis van de anatomie is noodzakelijk,
daarnaast kennis van de relevante algemene specifieke richtlijnen.

· De aios is (mede) verantwoordelijk voor afdeling 1-6 / 1-7 of de D2 Trauma-unit.
Dagelijks wordt ’s ochtends visite gelopen en beleid gemaakt. Dit wordt goed
gedocumenteerd in de status. De aios loopt alle dagen van de week de visite mee.

· De aios neemt deel aan wekelijkse de trauma-indicatiebespreking waar alle te opereren
patiënten voor de volgende week besproken worden. Tevens worden daarbij alle
patiënten van de afgelopen week gecontroleerd en besproken. De aios zorgt hij voor
correcte verslaglegging van het besprokene en hij is verantwoordelijk voor de
communicatie met de 1e lijn en andere zorgverleners.

· De aios is op de hoogte van de verschillende samenwerkingsverbanden en kent de
zorgketen.

· Wekelijks draait de aios een spreekuur met/naast de traumachirurg.
· Onderdeel van de stage is de gipskamer. De aios superviseert de gipspoli samen met

de traumachirurg.
Zie ook: www.richtlijnendatabase.nl 

o Wervelletsel (2009), ontwikkeld door NVN 
o Schouderluxatie (2005), ontwikkeld door NOV 
o Acute inversietrauma enkel (2010), ontwikkeld door VSG 
o Whiplash Associated Disorder I/II (2006), ontwikkeld door NVN 
o Triage op de spoed eisende hulp (2008), ontwikkeld door NVSHV 
o Complex Regionaal Pijn Syndroom I (CPRS-I) (2006), ontwikkeld door NVA
o Distale radius fracturen (2010), ontwikkeld door NVvH 
o Voorste kruisbandletsel (2010), ontwikkeld door NOV 
o Osteoporose (derde herziening) (2011), ontwikkeld door CBO 
o Femurfractuur bij de oudere mens, behandeling van de proximale (2010) ontwikkeld

door NVvH en NOV 
o Artroscopie van de knie: indicatie en behandeling (2010), ontwikkeld door NOV 
o Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit (NVvR/CBO)

Weekschema traumachirurgie (Haarlem Zuid en Hoofddorp)
ochtend middag overig

maandag - 07.40 overdracht; - OK - 16:30 Traumabespreking
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

dinsdag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

woensdag - 07.40 overdracht; - OK - 17:00 Traumabespreking
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

donderdag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

vrijdag - 07.40 overdracht; - OK - 16:30 Complicatiebespreking
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 16.00 overdracht
- spreekuur

http://www.richtlijnendatabase.nl
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Overzicht werkzaamheden tijdens de stage, feedback en toetsing
Opleidingsactiviteit en werkplek Feedback/compe

tenties
Toetsing en portfolio

Operatiekamer
- voorbereiding patiënt - M, C - OSATS
- operatie - M, S, P - OSATS
- nazorg patiënt - M, C - 360º samenwerking
- operatieverslag - M - operatieverslag

Afdeling
- opname nieuwe patiënten - M, C - KPB patiënt
- visite - C, S, P - KPB visite
- nabespreking met verpleging - S, O, P - KPB / 360º
- slecht nieuwsgesprek - C, P - KPB patiënt
- communicatie 1e lijn - C, S - 360º

Polikliniek
- consultatie nieuwe patiënten - M, C - KPB algemeen
- maken behandelplan / regelen

opname
- M, MH, O - KPB patiënt

- communicatie 1e lijn - C, S - 360º
Spoedeisende Hulp
- opvang multitrauma - M, C, S, O, P - KPB algemeen. 360º
- maken behandelplan / regelen

opname
- M. MH, O - KPB

- communicatie 1e lijn en andere
specialismen

- C, S, P - 360º

Overigen
- opvang multitrauma - M, O, S - KPB algemeen
- overdracht - S, O - KPB overdracht
- bespreking patiënten met

supervisor
- M, MH, P - stage/voortgangsgesprek

- BRIC/MDO CRC - C, O, S, KW - KPB algemeen
- onderwijs - KW - CAT, kennistoets
- klinische les verpleging - KW - beoordeling les

M = medisch handelen; C  = communicatie; KW = kennis  en wetenschap; S = samenwerking; O  = organisatie; MH =

maatschappelijk handelen; P  = profess ioneel gedrag

Gedurende de stages Traumachirurgie kan de opleidersgroep, verantwoordelijk voor de
inhoud van de chirurgische oncologie, in overleg met de opleider de volgende EPA's
afgeven:

· Letsel van de romp
· Letsel van het steun- en bewegingsapparaat
· Primaire opvang en behandeling (multi) traumapatiënt
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2.6 Spoedeisende hulp
2.6.1 Algemene gegevens

Stage Spoedeisende hulp
Setting Spaarne Gasthuis
Duur stage drie maanden
Supervisie medisch managers N.L. Sosef en dr. M.J. Heetveld

opleider SEH artsen M.F. Kok, SEH arts
gehele opleidingsgroep

Kernachtige beschrijving van de inhoud
Thema’s Thema’s SCHERP:

8 wondbehandeling
21 bloedverlies tr digestivus
22 acute buik
29 ischaemisch been
30 ischeamische arm
31 aneurysmatisch vaatlijden
33 primaire opvang en triage van traumapatiënten
34 polytrauma
35 extremiteitletsel
36 het groeiend skelet en de oudere patiënt
37 brandwonden

Leerdoelen Zie per Thema kant A:
· medisch handelen door fase van opleiding

· keyprocedures voor fase van opleiding (zie SCHERP)

· algemene competenties met aandacht voor specifieke
competenties, die getoetst kunnen worden (zie kant B van Thema)

Thema 8 wondbehandeling SCORE
complex wound closure 162
decubitus ulcer 180
evaluation of ongoing bleeding and laboratory
assessment of coagulation

239

wound care and closure 162, 180, 537, 729-
732

Thema 21 bloedverlies tractus digestivus SCORE

diverticular bleeding 191

gastrointestinal bleeding 281-282
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Thema 22 acute buik SCORE

Abdominal Compartment Syndrome 3

Abdominal Pain 4

Appendicitis 53, 55-56

Bacterial Peritonitis - Spontaneous 69

Blunt Trauma 83

Diagnostic Laparoscopy 187

Diverticulitis 192

Duodenal Trauma 201

Exploratory Laparoscopy 241-242

Thema 29 Ischaemische been SCORE

acute limb ischemia 14-17

amputations - lower extremity 31

limb-threatening ischemia of the lower extremity 388

peripheral vascular disease and claudication 525

ultrasound in diagnosis of vascular diseases 683

compartment syndromes 161

embolectomy/Thrombectomy 207

infrapopliteal bypass 361

nonatherosclerotic occlusive diseases 448

peripheral arterial emboli 524

Thema 30 ischaemische arm

Thema 31 aneurysmatisch vaatlijden SCORE

abdominal aortic Aneurysm 2,362,644

arterial aneurysms 59-61

femoral aneurysm 254

popliteal aneurysm 546

pseudoaneurysm 567

Thema 33 primaire opvang en triage van traumapatienten SCORE

head injury - penetrating and closed 294

chest tube placement and management  
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Thema 34 polytrauma SCORE

duodenal injury 199

focused abdominal sonography for trauma (FAST scan) 260

gastrointestinal tract injury - operation 284

hepatic injury 308-310

laryngeal and tracheal injury 385

pharyngeal and cervical esophageal injury 531

renal injury - repair/resection 591

penetrating trauma 512, 485-486, 

penetratring thoracic trauma 545, 190, 243-244

pulmonary contusionand laceration 570-571

rib fractures 597

bowel injury 610, 615

sternal fractures 636

thoracoscopy for management of hemothorax 664

trauma in pregnancy 679

Thema 35 extremiteitenletsel SCORE

extremity fractures and traumatic amputations 247

pelvic fractures 510

posterior knee dislocation and popliteal injury 548

spine fracture 627

2.6.2 Korte beschrijving stage
· De aios wordt in het eerste jaar (in principe het 2e kwartaal) gedetacheerd naar de

spoedeisende hulp (SEH), tenzij deze stage al voor de opleiding heeft
plaatsgevonden. Hier leert de aios omgaan met acute problematiek en keuzes maken.
De SEH kenmerkt zich door een grote groep ongedifferentieerde patiënten en een
kleine groep instabiele en dus bedreigde patiënten.

· De aios moet leren om snel en in de juiste volgorde een grote groep
ongedifferentieerde patiënten in kaart te brengen. Voor elke patiënt moet de urgentie
bepaald worden (triage) en de juiste middelen (anamnese aanvullend onderzoek)
ingezet worden. Daarnaast is uitgebreide kennis van de traumaopvang vereist. Het is
verplicht dat de aios zijn ATLS cursus al gedaan en gehaald heeft voordat hij begint
aan de SEH-stage Ook zal een intubatiestage moeten worden gevolgd noodzakelijk
om adequaat op de SEH te kunnen functioneren.

· Het doel van de SEH-stage is dat de aios (en de anios) aan het einde van de stage
deskundig is op het terrein van de 1ste opvang en behandeling van patiënten met een
spoedeisende hulpvraag met betrekking tot een acuut ontstane medische klacht.
Onnodige diagnostiek dient vermeden te worden en patiënten dienen snel en
adequaat behandeld te worden en zo nodig gericht doorverwezen.

· Er volgt na ieder contact een correcte en vlotte verslaglegging aan de 1e lijn.
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Weekschema Spoedeisende Hulp (Haarlem zuid en Hoofddorp)
ochtend middag overig

maandag - 07.40 overdracht; - 16.00 overdracht
- 08.00

röntgenbespreking
SEH

dinsdag - 07.40 overdracht; 16.00 overdracht
- 08.00

röntgenbespreking
SEH

woensdag - 07.40 overdracht; 16.00 overdracht - fractuurbespreking / 
- 08.00

röntgenbespreking
SEH

mutitraumabespreking

donderdag - 07.40 overdracht; 16.00 overdracht
- 08.00

röntgenbespreking
SEH

vrijdag - 07.40 overdracht; 16.00 overdracht
- 08.00

röntgenbespreking
SEH

Overzicht werkzaamheden tijdens de stage, feedback en toetsing
Opleidingsactiviteit en werkplek Feedback/competentie

s
Toetsing en portfolio

SEH
- consultatie nieuwe patiënt - M, C - KPB algemeen
- maken behandelplan - M, C, MH - KPB patiënt
- regelen opname - M, C, S, O - 360 fb samenwerking
- bespreken patiënt met

supervisor
- M, MH, P, C

- consultatie ander specialisme - C, M, S
- communicatie 1e lijn - S, C
- triage - O, M, C
- opvang traumapatiënt - M, C, S, O
- gesprek familie - C, P
- dienstoverdracht - S,O

M = medisch handelen; C  = communicatie; KW = kennis  en wetenschap; S = samenwerking; O  = organisatie;

MH = maatschappelijk handelen; P  = profess ioneel gedrag
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2.7 Longchirurgie
2.7.1 Algemene gegevens

Stage Longchirurgie
Setting Spaarne Gasthuis
Duur stage vier maanden
Supervisie dr. G.J. M. Akkersdijk

A. van der Elst
dr. H. Rijna

Kernachtige beschrijving van de inhoud
Thema’s Longchirurgische thema’s SCHERP:

38 benigne longpathologie
39 maligne longpathologie
40 zwellingen thoraxwand/pleura/mediastinum

Leerdoelen Zie per Thema kant A:
· medisch handelen door fase van opleiding

· keyprocedures voor fase van opleiding (zie SCHERP)

· algemene competenties met aandacht voor specifieke
competenties, die getoetst kunnen worden (zie kant B van Thema)

Thema 38 benigne longpathologie SCORE

larymgoscopie, bronchoscopie en bronchoalveolar lavage 100, 101, 386

empyema – management 208

hemothorax 302-303

lung physiology, pathophysiology, ventilators, and
pneumonia - pediatric/fellowship Level

394

pleural effusion/empyema 540

pleurodesis 541

pneumatosis 542

pneumonia - hospital acquired 543

pneumothorax 544

thoracentesis 660

tracheal and bronchial injury 672

tracheal/esophageal foreign bodies 673

Thema 39 maligne longpathologie SCORE

lung cancer 393

metastatic tumors of the lung 421

partial pulmonary resections 507, 602-603

screening and biomarkers 601

smoke inhalation injury and carbon monoxide poisoning 620

 
Thema 40 zwellingen thoraxwand/pleura/mediastinum SCORE

mediastinal tumors and cysts 412

modified neck dissection 426
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Thema 40 zwellingen thoraxwand/pleura/mediastinum SCORE

mediastinitis 413

parathyroid cancer 503

parathyroidectomy 504

2.7.2 Korte beschrijving stage
· De aios zal tijdens deze stage kennis verwerven over de pathofysiologie en etiologie

van de benigne en maligne longpathologie, de mediastinale tumoren, pleurale en
thoraxwandafwijkingen. Hij zal leren de juiste diagnostiek in te zetten en een
behandelplan te maken.

· Uitgebreide kennis van de anatomie is noodzakelijk, daarnaast kennis van de relevante
algemene en specifieke richtlijnen.

· De aios is medeverantwoordelijk voor de longchirurgische patiënten op afdeling
Longziekten. 

· De aios is aanwezig bij de multidisciplinaire longbespreking. De aios is op de hoogte van
de verschillende samenwerkingsverbanden en kent de zorgketen.

· Wekelijks draait de aios een spreekuur met/naast de longchirurg ziet daar de nieuwe
longchirurgische patiënten. 

· De differentiant wordt tijdens de stage een aantal dagdelen ingeroosterd op de
longfunctieafdeling en de endoscopie afdeling, waar hij zowel de bronchoscopieën als
de EUS en EBUS zal leren kennen. De aios zal 2 dagdelen op de radiotherapie meelopen
en kennis verwerven van de radiotherapie bij het bronchuscarcinoom.

· Naast de specifieke longchirurgische kennis zal de aios zich met name verdiepen in de
chirurgische oncologie. 

o Thoraxdrainage (2011), ontwikkeld door VALT 
o Niet kleincellig longcarcinoom (2011), ontwikkeld door IKNL
o Cystic Fibrosis (2007), ontwikkeld door CBO 
o Pleuravocht, niet maligne (2005), ontwikkeld door NVALT 

Weekschema longchirurgie (Haarlem Zuid)
ochtend middag overig

maandag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

dinsdag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

woensdag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

donderdag - 07.40 overdracht; - OK - 16:30 Longbespreking
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

vrijdag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht
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Overzicht werkzaamheden tijdens de stage, feedback en toetsing
Opleidingactiviteit en werkplek Feedback/comp

etenties
Toetsing en portfolio

Operatiekamer
- voorbereiding patiënt - M, C - OSATS
- operatie - M, S, P - OSATS
- nazorg patiënt - M, C - 360º samenwerking
- operatieverslag - M - operatieverslag

Afdeling
- opname nieuwe patiënten - M, C - KPB patiënt
- visite - C, S, P - KPB visite
- nabespreking met verpleging - S, O, P - KPB / 360º
- slecht nieuwsgesprek - C, P - KPB patiënt

Polikliniek
- consultatie nieuwe patiënten - M, C - KPB algemeen
- maken behandelplan / regelen

opname
- M, MH, O - KPB patiënt

Overigen
- dienst - M, O, S - KPB algemeen
- overdracht - S, O - KPB overdracht
- bespreking patiënten met

supervisor
- M, MH, P - stage/voortgangsgesprek

- longoncologiebespreking - C, O, S, KW - KPB algemeen
- onderwijs - KW - CAT, kennistoets
- klinische les verpleging - KW - beoordeling les

M = medisch handelen; C  = communicatie; KW = kennis  en wetenschap; S = samenwerking; O  = organisatie;

MH = maatschappelijk handelen; P  = profess ioneel gedrag



60

© 2017 dr. H. Rijna, chirurg opleider

Opleidingsplan Chirurgie Spaarne Gasthuis

2.8 Chirurgie bij kinderen
2.8.1 Algemene gegevens

Stage Chirurgie bij kinderen
Setting Spaarne Gasthuis
Duur stage drie of zes maanden
Supervisie A. van der Elst

dr. A. Rijbroek
dr. H. Rijna
A.K.F. Tanka
dr. J. Vermeulen
G.A. Visser

Kernachtige beschrijving van de inhoud
Thema’s Chirurgie bij kinderen thema’s SCHERP:

36 het groeiend skelet en de oudere patiënt
41 zwelling lies/externe genitalia kind
42 peri-operatieve zorg bij kinderen
43 zwelling hoofd/halsgebied (kind)
44 speciële kinderchirurgie

Leerdoelen Zie per Thema kant A:
· medisch handelen door fase van opleiding

· keyprocedures voor fase van opleiding (zie SCHERP)

· algemene competenties met aandacht voor specifieke
competenties, die getoetst kunnen worden (zie kant B van Thema)

2.8.2 Korte beschrijving van de stage
· De aios zal tijdens deze stage kennis verwerven over de pathofysiologie en etiologie

van de verschillende chirurgische ziektebeelden bij kinderen. Hij zal leren de juiste
diagnostiek in te zetten en een behandelplan te maken en te communiceren met de
ouders of verzorgers van de kinderen. 

· De aios is (mede) verantwoordelijk voor kinderen op de afdeling kindergeneeskunde
met een chirurgische aandoening of waar de chirurg in medebehandeling is. Dagelijks
wordt ’s ochtends visite gelopen en beleid gemaakt. Dit wordt goed gedocumenteerd
in de status. De aios loopt iedere ochtend visite op de kinderafdeling en zo nodig
beschikbaar voor consulten bij kinderen.

· De aios is op de hoogte van de verschillende samenwerkingsverbanden en kent de
zorgketen.

· Tweewekelijks draait de aios een spreekuur met/naast de kinderchirurg, ziet daar de
nieuwe patiënten en de controles.

· De aios zorgt voor een goede verslaglegging naar de 1ste lijn en aan de kinderartsen.
· Uitgebreide kennis van de anatomie is noodzakelijk, daarnaast kennis van de

relevante algemene specifieke richtlijnen.

o Imflammatoire darmziekten bij kinderen (2008), ontwikkeld door NVK
o Obesitas, Addendum overgewicht bij kinderen (2011), ontwikkeld door CBO 
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Weekschema chirurgie bij kinderen
ochtend middag overig

maandag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur 16.00 overdracht

dinsdag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

woensdag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

donderdag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

vrijdag - 07.40 overdracht; - OK
- Visite afdeling - Spreekuur
- OK - 15.45 indicatie
- spreekuur - 16.00 overdracht

Overzicht werkzaamheden tijdens de stage, feedback en toetsing
Opleidingactiviteit en werkplek Feedback/comp

etenties
Toetsing en portfolio

Operatiekamer
- voorbereiding patiënt - M, C - OSATS
- operatie - M, S, P - OSATS
- nazorg patiënt - M, C - 360º samenwerking
- operatieverslag - M - operatieverslag

Afdeling
- opname nieuwe patiënten - M, C - KPB patiënt
- visite - C, S, P - KPB visite
- nabespreking met verpleging - S, O, P - KPB / 360º
- gesprek ouders - C, P - KPB ouders / 360º
- slecht nieuwsgesprek - C, P - KPB ouders / 360º

Polikliniek
- consultatie nieuwe patiënten - M, C - KPB algemeen
- maken behandelplan / regelen

opname
- M, MH, O - KPB patiënt

Overigen
- dienst - M, O, S - KPB algemeen
- overdracht - S, O - KPB overdracht
- bespreking patiënten met

supervisor
- M, MH, P - stage/voortgangsgesprek

- onderwijs - KW - CAT, kennistoets
- klinische les verpleging KW beoordeling les

M = medisch handelen; C  = communicatie; KW = kennis  en wetenschap; S = samenwerking; O  = organisatie;

MH = maatschappelijk handelen; P  = profess ioneel gedrag
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2.9 Intensive Care stage
2.9.1 Algemene gegevens

Stage Intensieve stage
Setting Spaarne Gasthuis
Duur stage drie maanden
Supervisie P.M. Benner, intensivist

S. den Boer, intensivist
N.A.J. Fennema, intensivist
A. Corstjens, intensivist
C.W. van Gemeren, intensivist
M. de Groot, intensivist
J.M.H. Heij, intensivist
B.M. Kors, intensivist
W. Smit, intensivist
A.D. Sulzer - van Driel, intensivist
J. Wenink, intensivist

Kernachtige beschrijving van de inhoud
Thema’s SCHERP thema's die tijdens de intensieve stage aan de orde komen:

3 intensieve zorg
4 perioperatieve zorg en ppstoperatieve complicaties

Leerdoelen Zie per Thema kant A:
· medisch handelen door fase van opleiding

· keyprocedures voor fase van opleiding (zie SCHERP)

· algemene competenties met aandacht voor specifieke
competenties, die getoetst kunnen worden (zie kant B van Thema)

Thema 3 Intensieve zorg SCORE

airway management/ventilator management 28

anaphylaxis 38

bottlenecks and critical pathways 85

derangements of electrolytes and acid base balance 183

shock; hypovolemic, neurogenic, septic 341, 444, 606

invasive hemodynamic monitoring 382

oxygen administration devices 475

sepsis; pathofysiology, postsplenectomy 508, 554

pulmonary artery catheter placement 569

normal acid-Base regulation and acid-Base disorders 450

respiratory failure 594

transfusion - indications, risks, type and crossmatch, and
component therapy

677

upper airway obstruction 692

compartment pressures (abdomen, extremity) -
measurement

160
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Thema 4 perioperatieve zorg en postoperatieve complicaties SCORE

evaluation of surgical risk 240

intraoperative monitoring and common intraoperative
problems

375

common postoperative problems 159

perioperative management (steroids, coagulation,
delirium, pain, cardial, geriatric)

521-423, 552-553,
557-560

effect of surgery illness and injury on nutritional
requirements

206

2.9.2 Gedetacheerd naar de ICU
De aios wordt gedurende een periode van drie maanden in de eerste twee jaar
gedetacheerd naar de ICU.

Tijdens de ICU stage is de FCCS-cursus (Fundamental Critical Care Support) verplicht.
NB: De cursus dient te zijn gevolgd vóór de stage. 

Competenties: medisch handelen, communicatie, samenwerking, maatschappelijk
handelen, professionaliteit

Toetsing: KPB, beoordeling door intensivisten, toets FCCS





Deel

III
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3 Differentiaties
3.1 Differentiatie traumachirurgie

De opleidingsgroep traumachirurgie

R. den Boer dr. M.J. Heetveld dr. N. de Korte

N.L. Sosef A.K.F.Tanka dr. J. Vermeulen

G.A. Visser

In het Spaarne Gasthuis zijn alle chirurgen volledig gedifferentieerd en zo wordt er ook
gewerkt. De verschillende traumachirurgen hebben wel ieder hun eigen specifieke
aandachtsgebieden waardoor de gehele traumachirurgie gewaarborgd is. De spreekuren
zijn naast de algemene chirurgie voornamelijk aandachtsspecifiek.
De kennis en vaardigheden, zoals beschreven in het SCHERP opleidingsplan voor de eerste
4 jaren, worden aanwezig geacht.
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De duur van de differentiatie is 2 jaar. Bij aanvang zal in overleg met de differentiant een
persoonlijk opleidingsplan worden gemaakt. Onderstaande onderdelen zullen daarin
benoemd worden.

De differentiatie fase traumachirurgie is gericht de overgang van oudste aios naar het
zelfstandig functioneren van jonge klare gecertificeerde chirurg. Reeds bij het
entreegesprek wordt het profiel van de aios besproken en de gewenste toekomstige
werkomgeving met bijpassend profiel. De differentiatiefase in het Spaarne Gasthuis biedt
een goed exposure aan de opvang en behandeling van traumapatiënten. 

De aios verricht zelfstandig poli, stelt de operatie-indicatie en is voorzitter van de dagelijkse
röntgenbespreking op de SEH, de indicatiebespreking en de grote visite.
Daarnaast heeft de differentiant een voorbeeldfunctie voor de jongerejaars aios. 

De differentiant neemt deel aan onderwijstaken en participeert binnen het dagelijks aios
onderwijs, zoals weergegeven in het onderwijsschema, en wordt ingedeeld op een
traumatologisch chirurgisch onderwerp, voor zowel casuïstisch onderwijs als EBM onderwijs.
Daarnaast wordt de differentiant uitgenodigd om gedurende de differentiatie casus in te
brengen tijdens de regionale discipline gebonden refereeravonden Traumanight Noord-
Holland.

De differentiant wordt actief betrokken bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek.
Een wetenschappelijke bijdrage in de vorm van een artikel of een presentatie binnen de
differentiatie richting is een vereiste. Tijdens de researchbespreking wordt de differentiant
hierin gefaciliteerd.

In deze fase van de opleiding wordt de aios betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit
van de afdeling heelkunde Spaarne Gasthuis.

3.1.1 Operatieve vaardigheden
De differentiant opereert samen met de traumachirurgen. Naarmate de differentiatie
vordert zal de differentiant steeds meer zelfstandig opereren en jongerejaars superviseren.
Tijdens de differentiatie is er specifieke aandacht voor fractuurchirurgie bij kinderen en
intra-articulaire fracturen.
De key procedures en het minimale niveau van zelfstandigheid zijn beschreven in SCHERP.
De differentiant zal voortdurend feedback krijgen en ter vastlegging zullen KPB en OSATS
gebruikt worden.
De differentiatie traumachirurgie bestaat uit 1 academisch jaar en 1 jaar perifeer in
samenwerking met de VUMC. Er is plaats voor 2 differentianten.

3.1.2 Spreekuur
De differentiant heeft een trauma spreekuur samen met de  traumachirurgen. Tijdens dit
spreekuur komt de gehele traumachirurgie aan bod en van de differentiant wordt verwacht dat
hij aan het einde van de  differentiatie in staat is om op basis van anamnese en lichamelijk
onderzoek, keuze en interpretatie van aanvullend onderzoek een behandelvoorstel te  doen en
uit te  voeren.

3.1.3 Multidisciplinaire besprekingen
Indicatiebespreking: Van de differentiant wordt verwacht dat hij aan het einde van

zijn differentiatie hier de eigen patiënten presenteert om op
collegiale wijze met collegae te discussiëren over de te volgen
strategie om vervolgens een behandelvoorstel te formuleren.

Afdelingsbespreking: De differentiant is verantwoordelijk voor het juist bespreken van
de patiënten tijdens de afdelingsbesprekingen samen met de
zaalarts.

Regionale
traumabespreking
(Traumanight)

De differentiant zal zorgdragen voor casuïstiek op de 3
maandelijkse regionale traumabijeenkomst: Traumanights. De
sectie Traumachirurgie van het Spaarne Gasthuis heeft als doel
op elke bijeenkomst tenminste 1 interessante casus te
presenteren. De differentiant zal dit coördineren. 
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3.1.4 Afdeling
De differentiant is voor de zaalartsen het eerste aanspreekpunt en hij loopt alle dagen van
de week de visite mee. De differentiant is eerste aanspreekpunt voor de aios-consulent als
het traumachirurgie betreft.

3.1.5 Diensten
De differentiant rouleert in het aios dienstrooster.

3.1.6 Toetsing
De toetsing vindt plaats met behulp van:

o OSATS voor de chirurgische verrichtingen
o niet-patiëntgebonden KPB’s voor de verschillende leerdoelen
o 360 graden beoordelingen en zelfreflectie

 

Leerdoelen Module Competenties Toetsing Niveau

09 chirurgische infecties Behandelplan M,C,S,O,MH,P KPB D-E
10 chronische handafwijkingen Behandelplan M,C,S,O,MH KPB D-E
11 huidverplaatsing en -transplantatie Keyprocedure M,C,O KPB D-E
22 acute buik Keyprocedure M,C,S,O OSATS D-E
33 primaire opvang en triage Behandelplan M,C,S,O KPB D-E
34 traumapatiënten Behandelplan M,C,S,O KPB D-E
35 polytrauma Behandelplan M,C,S,O KPB D-E
36 extremiteitsletsel Keyprocedure M,C,S,O OSATS D-E
37 extremiteitsletsel Keyprocedure M,C,S,O OSATS D-E
38 het gr. skelet / oudere patiënt Behandelplan M,C,S,O,MH KPB D-E
Specifieke leerdoelen traumachirugie
afhandelen van eerdere stages en IOP
7  wetenschap KW
M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O =
organisatie; MH = maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

3.1.7 Procedures SCHERP

Hoofdgroep Subgroep Niveau

Primaire opvang en
behandeling (multi)
trauma patiënt

Veiligstellen ademweg E
Beoordeling ventilatie en uitvoeren thoraxdrainage E
Beoordeling circulatie, initiële bloedingscontrole, creëren
toegangsweg

E

Uitwendige stabilisatie bekken (sluitlaken/bekkenband) E
Beoordeling en immobilisatie wervelkolom E

Letsels van de romp Spoedthoracotomie C
Spoedlaparotomie trauma (o.a. packing, splenectomie,
darmresectie)

C

Letsels van het steun-
en bewegingsapparaat

Onbloedige repositie en immobilisatie fractuur luxatie D
Fasciotomie, debridement, split skin graft D
Primaire verzorging extern extremiteitsletsel D
Herstel achillespeesruptuur D
Osteosynthese distale radius fractuur D
Osteosynthese/prothese proximale femur fractuur D
Osteosynthese enkelfractuur D
Osteosynthese overige intra-articulaire/metafysaire
fracturen

D

Osteosynthese overige schachtfracturen D
Fracturen en luxaties bij kinderen D
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3.1.8 Cursussen en congressen
· Deelname aan CASH-3 met eventuele toets
· 1x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering NVT
· 1x per jaar bijwonen chirurgendagen en najaarsvergadering
· De aios moet een vervolgcursus fractuurchirurgie volgen, bij voorkeur de AO

vervolgcursus dan wel in overleg met de stagebegeleiders een vergelijkbare cursus
· Bijwonen 1 nationaal of internationaal congres traumachirurgie of specifieke

traumacursus

3.1.9 Traumaopvang
De differentiant is betrokken bij de traumaopvang van shockroompatiënten op de SEH als
Traumateamleider, al dan niet onder directe supervisie van de traumachirurg. In de laatste
fase van differentiatie zal de differentiant hierin tevens een superviserende rol kunnen
spelen.

3.1.10 Röntgenbespreking
Dagelijks is er na het ochtendrapport op de SEH een röntgenbespreking met de radiologie,
traumachirurgen en de poortartsen. Hier worden alle foto’s, die gemaakt zijn op de SEH de
dag en nacht voorafgaand aan de bespreking, opnieuw bekeken en beoordeeld. De
differentiant wordt geacht hierbij aanwezig te zijn en actief te participeren in deze
bespreking.

3.1.11 Gipspoli
De gipspoli is een dagelijkse poli waar traumapatiënten teruggezien worden. De
differentiant is het eerste aanspreekpunt van deze poli en bespreekt de patiënten zo nodig
met zijn supervisor.

3.1.12 Lidmaatschappen
De differentiant wordt geacht lid te zijn van de NVT.

3.1.13 Onderwijs
De differentiant participeert in het reguliere maandelijkse onderwijs van de
opleidingsassistenten. Daarnaast draagt hij actief bij aan het onderwijs voor coassistenten,
verpleegkundigen, SEH-medewerkers.
De differentiant zal zorgdragen voor casuïstiek op de driemaandelijkse regionale
traumabijeenkomst: Traumanights. De sectie Traumachirurgie van het Spaarne Gasthuis
heeft als doel op elke bijeenkomst tenminste 1 interessante casus te presenteren. De
differentiant zal dit coördineren. 

3.1.14 Wetenschap
Tijdens de differentiatie dient de differentiant minimaal eenmaal een voordracht te houden
op een congres. Bovendien moet er minimaal één artikel of case report worden geschreven.
Het initiëren van en participeren aan wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd en
gefaciliteerd.

3.1.15 Management
Het ontwikkelen van algemene managementvaardigheden wordt aangemoedigd. Deze
worden geëvalueerd aan de hand van de effectiviteit van de organisatie van de zorg
rondom de patiënt. De wijze van omgaan met en het aansturen van aios,
verpleegkundigen, OK-personeel en maatschapsleden zal ieder kwartaal worden
geëvalueerd. Het deelnemen aan commissies en het ontwikkelen van protocollen en
onderwijsmateriaal wordt gestimuleerd. De differentiant wordt geïntroduceerd in het reilen
en zeilen van een maatschap.
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3.2 Differentiatie vaatchirurgie
De opleidingsgroep vaatchirurgie

dr. G.J.M. Akkersdijk A. van der Elst dr. R. Metz

dr. D. Nio dr. A. Rijbroek dr. E.G.J. Vermeulen

Het Spaarne Gasthuis is een Topklinisch Ziekenhuis en als gecertificeerd vaatcentrum heeft
het een verwijsfunctie voor de gehele regio. Er is een zeer ruim aanbod aan vasculaire
pathologie, dat zich vertaalt naar een ruim aanbod in vasculaire ingrepen en procedures.
Dit grote aanbod van centrale reconstructies (open, EVAR en acute EVAR), perifere
vaatchirurgie, carotischirurgie, veneuze behandelingen (open en endovasculair) en
toegangschirurgie maakt een brede en gedegen opleiding mogelijk. De vaatchirurgie wordt
door de zes vaatchirurgen in de volle breedte van het vak uitgeoefend. Zij zijn zeer
opleidingsgericht en hebben ieder hun eigen aandachtsgebieden. Er is een nauwe
samenwerking met de interventieradiologen, vasculair geneeskundigen, nefrologen,
neurologen en specialisten in aanpalende vakgebieden.

De duur van de differentiatie is 2 jaar. Een deel van deze differentiatie kan, in overleg met
de aios, in het VU Medisch Centrum worden gevolgd. Bij aanvang van de differentiatie
wordt verondersteld dat de differentiant de kennis en vaardigheden bezit zoals beschreven
in SCHERP voor de eerste 4 jaren van de opleiding heelkunde.

De leerinhoud wordt weergegeven door de UEMS en de 7 geoperationaliseerde
competenties voor de chirurg, de thema’s 26 tot en met 32 van SCHERP, de daarmee
samenhangende klinische situaties en de Key-procedures vaatchirurgie, zoals beschreven
in bijlage 5 van SCHERP opleidingsplan Heelkunde en UEMS. Het leren vindt plaats in de
klinische setting en de differentiant zal als volwaardig lid deel uitmaken van de
vaatchirurgische groep.
Bij aanvang van de differentiatie zal in overleg met de differentiant een persoonlijk
opleidingsplan worden gemaakt.
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De differentiatie fase vaatchirurgie is gericht de overgang van oudste aios naar het
zelfstandig functioneren van jonge klare gecertificeerde chirurg. Reeds bij het
entreegesprek wordt het profiel van de aios besproken en de gewenste toekomstige
werkomgeving met bijpassend profiel. 
De aios verricht zelfstandig poli, stelt de operatie-indicatie en is voorzitter van het MDO. De
differentiant vaatchirurgie zit de vaatbespreking voor en participeert actief in de
shuntbespreking en het niertransplantatie overleg.

Daarnaast heeft de differentiant een voorbeeldfunctie voor de jongerejaars aios. 
De differentiant neemt deel aan onderwijstaken en participeert binnen het dagelijks aios
onderwijs, zoals weergegeven in het onderwijsschema, en wordt ingedeeld op een gastro-
intestinaal chirurgisch onderwerp, voor zowel casuïstisch onderwijs als EBM onderwijs.
Daarnaast wordt de differentiant uitgenodigd om gedurende de differentiatie casus in te
brengen tijdens de regionale discipline gebonden refereeravonden vaatchirurgie, de
Vascular Rounds, regio Noord-Holland.

De differentiant wordt actief betrokken bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek.
Een wetenschappelijke bijdrage in de vorm van een artikel of een presentatie binnen de
differentiatie richting is een vereiste. Tijdens de researchbespreking wordt de differentiant
hierin gefaciliteerd.
In deze fase van de opleiding wordt de aios betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit
van de afdeling heelkunde Spaarne Gasthuis. 

3.2.1 Operatieve vaardigheden
De differentiant opereert samen met de vaatchirurgen in het Spaarne Gasthuis tijdens de
vaatchirurgisch geoormerkte operatiesessies. Hierbij komt de gehele open en
endovasculaire vaatchirurgie aan bod. Naarmate de differentiatie vordert, zal de
differentiant steeds meer zelfstandig opereren en jongerejaars superviseren. De Key-
procedures en het minimale niveau van zelfstandigheid zijn beschreven. Specifieke
aandacht tijdens de differentiatie is er voor de endovasculaire chirurgie. In principe
participeert de differentiant in alle endovasculaire procedures.
Voor de ontwikkeling van de inmeetvaardigheden wordt van de differentiant verwacht dat
alle endovasculaire procedures van te voren worden ingemeten en de metingen
gecontroleerd met een van de vaatchirurgen alvorens tot bestelling van het materiaal over
te gaan. De veneuze chirurgie gebeurt vrijwel uitsluitend in locaties Noord en Heemstede
van het ziekenhuis.

3.2.2 Spreekuur
De differentiant zal tenminste één dag per week een vaatspreekuur houden samen met  de
vaatchirurgen. Tijdens dit spreekuur komt de gehele vaatchirurgie aan bod.
Van de differentiant wordt verwacht dat deze op het einde van de differentiatie het
volledige palet van anamnese, lichamelijk onderzoek, keuze en interpretatie van
diagnostiek, behandelingsvoorstel en cardiovasculair risicomanagement zelfstandig
uitvoert.

3.2.3 Multidisciplinaire besprekingen
Afdelingsbespreking: De differentiant is het primaire aanspreekpunt voor afdeling 1.5

/ vaatunit (D2) in het Spaarne Gasthuis voor zover het de
vaatchirurgische patiënt betreft. De differentiant superviseert
de zaalartsen en is aanwezig bij de multidisciplinaire
afdelingsbespreking. Bij deze bespreking zijn de differentiant
en de vaatchirurg aanwezig, evenals zaalartsen, coassistenten,
verpleegkundigen, en vertegenwoordigers van de afdelingen
diëtiek en fysiotherapie.

De multidisciplinaire vaat-
en accesbespreking:

De differentiant zit de bespreking voor en bereidt samen met
de afdelingsa(n)ios de casuïstiek voor, doet een voorstel voor
beleid en zorgt er voor dat het besprokene op een correcte
wijze en tijdig in de status van de patiënt komt. Tevens is de
differentiant verantwoordelijk voor een tijdige en correcte
berichtgeving aan de huisarts. Aan deze multidisciplinaire
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vaatbespreking nemen de afdelingen vaatchirurgie,
interventieradiologie, nefrologie, neurologie en vasculaire
geneeskunde deel.

3.2.4 Afdeling
De vaatchirurgische afdeling in het Spaarne Gasthuis wordt gemanaged door zaalartsen.
De differentiant is het primaire aanspreekpunt voor de zaalartsen van de vaatchirurgische
afdeling. In principe loopt de differentiant iedere dag met de visite mee. Iedere dag is er
een vaatchirurg beschikbaar voor het meelopen van de visite op de afdeling en/of voor
overleg. Ook voor vasculaire consulten is de differentiant het eerste aanspreekpunt voor de
jongerejaars consulent. Voor supervisie is er altijd een vaatchirurg beschikbaar. Op
maandagmiddag is de differentiant aanwezig bij de multidisciplinaire
afdelingsbespreking/visite.

3.2.5 Diensten
De differentiant rouleert in het aios dienstrooster. In de laatste maanden van de
differentiatie kan de differentiant bij gebleken competenties achterwacht diensten draaien
met op de achtergrond gedifferentieerde chirurgen.

3.2.6 Stages
De differentiant loopt stage op de afdeling interventieradiologie en op het
vaatlaboratorium. Het doel van deze stages is het zelfstandig leren te verrichten van
percutane interventie procedures en het zelfstandig uitvoeren en interpreteren van
doppler- en duplexonderzoek.

· Percutane interventie radiologie stage: De differentiant zal gedurende zijn differentiatie
 tweewekelijks een dag stage lopen op de vaatinterventiekamer. Concrete afspraken
over invulling en supervisie zullen met iedere differentiant afzonderlijk worden
gemaakt. Een en ander is afhankelijk van de aanwezigheid van de
interventieradiologen en het persoonlijk opleidingsplan van de differentiant. Streven is
om in ieder geval te voldoen aan de basis eisen van de UEMS, namelijk 80 interventies.

3.2.7 Toetsing
De toetsing vindt plaats met behulp van:

o OSATS voor de chirurgische verrichtingen
o 37 niet-patiëntgebonden KPB’s voor de verschillende leerdoelen
o 360 graden beoordelingen en zelfreflectie

 

Leerdoelen Opleidings-
activiteit

Competenties Toetsing Niveau

26 cerebrovasculaire pathologie Behandelplan M,C,S,O,MH,P KPB D-E
28 chronische veneuze insufficiëntie Keyprocedure M,C,S,O,MH OSATS D-E
29 ischemisch been Keyprocedure M,C,O OSATS D-E
30 ischemische arm Keyprocedure M,C,S,O OSATS D-E
31 aneurysmatisch vaatlijden Behandelplan M,C,S,O KPB D-E
32 vasculaire varia Behandelplan M,C,S,O KPB D-E
Specifieke leerdoelen vaatchirurgie
i.o.m. aios
7  wetenschap KW
M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O =
organisatie; MH = maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag
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3.2.8 Congressen
Verplichte cursussen en congressen:

· 1 x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering NVvV
· 1 x per jaar bijwonen Chirurgendagen of Najaarsdag NVvH
· 1 x in differentiatie bijwonen nationaal of internationaal congres Vaatchirurgie of

specifieke Vaatcursus
· 1 x per jaar CAT over onderwerp uit differentiatie
· 1 voordracht en publicatie in gehele opleiding
· CASH 1 42

I. Basic Vaatnaden
· CASH 2

I. Basic endovasculair
II. Basic Veneus
III.Basic Echo-Doppler CASH 3
IV. 7 vasculaire thema’s SCHERP met gestructureerde beoordeling

De vaatdifferentiant kan de volgende congressen bezoeken:

· Regionale Vascular Rounds, VU, Amsterdam (verplicht)
· Vaatdagen, Noordwijkerhout
· Chirurgendagen, Veldhoven
· Charing Cross, Londen
· Veith, New York
· Najaarsvergadering vaatchirurgie, Ede
· LINC, Leipzig
· ESVS, wisselende locatie in Europa
· EVC, Maastricht

Keuzes zullen met de opleider heelkunde Spaarne Gasthuis en de stagebegeleider
vaatchirurgie gemaakt worden.

3.2.9 Cursussen
De volgende cursussen zijn een waardevolle aanvulling:

· Basiscursus Endovasculaire technieken, Crossroads Institute Brussel
· Vascular Access, dr Tordoir, Maastricht
· Peritoneaal Dialyse katheterimplantatie workshop, dr Tordoir, Maastricht
· Core Skills in Vascular Surgery, The Royal College of Surgeons of England, Londen
· CHIVO-dagen, Gore, wisselende locatie
· Vasculaire themadag Medtronic, wisselende locatie

3.2.10 Tijdschriften
· Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
· Journal of Vascular Surgery
· European Journal of Vascular and Endovascular Surgery
· Endovascular Today
· Vascular

3.2.11 Lidmaatschappen
De differentiant wordt geacht lid te zijn van de NVvV.
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3.2.12 Wond- en diabetische voeten polikliniek
De differentiant zal wekelijks de specifieke vasculaire wondpolikliniek verzorgen. Hier
verschijnt voornamelijk de vaatchirurgische en diabetische wondproblematiek. Deze
wondpolikliniek zal samen met een supervisor worden verricht en later ook zelfstandig
waarbij supervisie wordt gegeven aan jongerejaars aios.

3.2.13 Onderwijs
De differentiant participeert in het reguliere maandelijkse onderwijs van de
opleidingsassistenten. Daarnaast draagt hij actief bij aan het onderwijs voor coassistenten,
verpleegkundigen, SEH-medewerkers. Tijdens de vasculaire-thema-onderwijsdagen heeft
de differentiant een actieve en organiserende rol.

3.2.14 Wetenschap
Tijdens de 2 jaar durende differentiatie zal de differentiant in overleg aan een aantal
vaatchirurgische congressen deelnemen en aan minimaal 3 vasculaire cursussen. Tijdens de
differentiatie dient de differentiant minimaal eenmaal 1 voordracht te houden op een
vaatchirurgisch congres. Bovendien moet er minimaal 1 artikel of case report worden
geschreven. Het initiëren van en participeren aan wetenschappelijk onderzoek wordt
gestimuleerd en gefaciliteerd.

3.2.15 Management
Het ontwikkelen van algemene managementvaardigheden wordt aangemoedigd. Deze
worden geëvalueerd aan de hand van de effectiviteit van de organisatie van de zorg
rondom de vaatpatiënt. De wijze van omgaan met en het aansturen van aios,
verpleegkundigen, OK-personeel, vaatchirurgen en maatschapsleden zal ieder kwartaal
worden geëvalueerd. Het deelnemen aan commissies en het ontwikkelen van protocollen
en onderwijsmateriaal wordt gestimuleerd. De differentiant wordt geïntroduceerd in het
reilen en zeilen van een maatschap.

3.2.16 Formatieve toetsing
Na de 2 jaar differentiatie vindt de definitieve toetsing plaats met de opleider heelkunde en
de stagebegeleider vaatchirurgie van het Spaarne Gasthuis. De differentiatie zal worden
afgesloten met het Europees UEMS examen. Tijdens de differentiatieperiode in het Spaarne
Gasthuis zal er driemaandelijks een evaluatiegesprek plaatsvinden met de opleider
heelkunde en stagebegeleider vaatchirurgie. De differentiant houdt zijn VREST
opleidingsportfolio nauwkeurig bij. Tijdens de differentiatie zullen aan de volgende
verplichtingen moeten worden voldaan:

· 4 x voortgangsgesprek
· 4 x zelfreflectie
· 1 x CAT presentatie
· 1 x Case Based Discussion
· 4 KPB’s
· minimaal 20 OSATS
· 1 x voordracht congres
· 1 x wetenschappelijke publicatie
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3.2.17 Operatieve eisen voor het slagen van de vaatdifferentiant
(voor verdere specificering zie Key procedures SCHERP)

Keyprocedures SCHERP verwacht
niveau A-E

Thema Hooofdgroep Subgroep Y1-2 Y3-4 Y5-6
26 cerebrovasculair A A 3-D
31 aorta-iliaco-femoraal aorta-iliaco-femoraal AAA A B 3-D
29 aorta-iliaco-femoraal oblitererend A B 3-D
29-30 extremiteit A C 3-E
27 toegangsweg toegangsweg AV-fistel A C 3-E

Veneus Varices - ablatief/lokaal 
28 veneus convoluten B C 3-E
28 veneus varices - invasief 3-D D E
29 amputatie amputatie boven- of onderbeen C 3-D E

Operatieve eisen voor het UEMS examen (voor verdere specificering zie:
Specificering indeling procedures voor UEMS examen Open procedures)

3.2.17.1 Operatieve eisen voor het UEMS examen

(voor specificering zie Specificering indeling procedures voor UEMS examen Open
procedures) 

Open Chirurgie Vereist Endovasculaire ingrepen Vereist
Niveau I 20 Niveau I 20
Niveau II 40 Niveau II 20
Niveau III 20 Niveau III 10

3.2.17.2 Vasculaire thema’s en competenties SCHERP

Vasculaire thema’s:

Thema 26: cerebrovasculaire pathologie
Thema 27: vasculaire toegangsweg
Thema 28: chronische veneuze insufficiëntie
Thema 29: ischemisch been
Thema 30: ischemische arm
Thema 31: aneurysmatisch vaatlijden
Thema 32: vasculaire varia

7 competenties

1. medisch handelen
-pathofysiologie en etiologie
-diagnostiek
-behandelplan
-vaardigheden

2. communicatie
3. kennis en wetenschap
4. samenwerking
5. maatschappelijk handelen
6. professionaliteit
7. organisatie
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3.2.17.3 Key procedures SCHERP

Key procedure SCHERP
verwacht

niveau
Hoofdgroep Subgroep Y1-2 Y3-4 Y5-6

cerebrovasculair CV inclusief subclavia origo - operatief A A 3-D

cerebrovasculair CV inclusief subclavia origo - endovasculair - - A

cerebrovasculair CV inclusief subclavia origo - complex - - A

thoracaal thoracaal operatief - - A

thoracaal thoracaal endovasculair - - A

visceraal visceraal operatief - - A

visceraal visceraal endovasculair - - A

aorta-iliaco-femoraal aorta-iliaco-femoraal AAA - niet geruptureerd - operatief A B 3-D

aorta-iliaco-femoraal aorta-iliaco-femoraal AAA - niet geruptureerd - endo A B 3-D

aorta-iliaco-femoraal aorta-iliaco-femoraal AAA - geruptureerd - A 3-D

aorta-iliaco-femoraal aorta-iliaco-femoraal oblitererend - operatief A B 3-D

aorta-iliaco-femoraal aorta-iliaco-femoraal oblitererend - endovasculair A B 3-D

aorta-iliaco-femoraal aorta-iliaco-femoraal centraal - complex - - B

extremiteit extremiteit operatief A C 3-E

extremiteit extremiteit endovasculair - - 3-D

extremiteit extremiteit complex C

toegangsweg toegangsweg AV-fistel - primair A C 3-E

toegangsweg toegangsweg AV-fistel - gecompliceerd / redo - B 3-E

toegangsweg toegangsweg CAPD B C 3-E

toegangsweg toegangsweg veneuze toegang - overige C 3-D E

veneus veneus varices - ablatief / lokaal convoluten B C 3-E

veneus veneus varices - invasief primair 3-D D E

veneus veneus varices - complex B 3-D E

veneus veneuze reconstructie - complex - - -

amputatie amputatie boven- en onderbeen C 3-D E

amputatie amputatue overig C 3-D E

overige 1e rib resectie - - B

overige diagnostiek - - -

overige overig vasculair - A A-D

overige overig endovasculair - - -

A  = ass is teert; B = onder s trikte supervis ie; C  = onder beperkte supervis ie; D = zelfs tandig; E  = superviseert
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3.2.18 Specificering indeling procedures voor UEMS examen Open
procedures
1. Basis niveau
- embolectomie/thrombectomie met of zonder patch (exclusief mesenteriaal en renale

vaten)
- elementen van arteriële operatie: arteriële expositie, naad aanleggen etc.
- primair sluiten (vals aneurysma etc.)
- diversen
2. Gemiddeld niveau
- alle arteriële procedures die niet zijn gespecificeerd bij niveau I of II, inclusief:

- bypass (anatomisch en extra-anatomisch), endarterectomie (open en remote),
patch, interpositie, of andere reconstructie van stenotisch, occlusief of
aneurysmatisch vaatlijden op de volgende niveaus: iliacaal, femoraal of popliteaal
(of iedere combinatie van deze niveaus)

- access chirurgie (cimino, gracz, loop shunt, exclusief katheters)
3. Gevorderd niveau
- bypass (anatomisch en extra-anatomisch), endarterectomie, patch, interpositie, of

andere reconstructie van stenotisch, occlusief of aneurysmatisch vaatlijden op de
volgende niveaus: supra-aortaal, arm, hand, thoracale aorta, juxta/supra/infrarenale
abdominale aorta, tibiale of pedale arteriële reconstructie of bypass en iedere
combinatie van de boven genoemde niveaus

- carotis endartectomie of andere carotis chirurgie (glomus caroticum tumoren).
Mesenteriaal of renale arteriële procedures (inclusief embolectomie/trombectomie)

- veneuze reconstructie (exclusief alle superficiële veneuze en perforans insufficiëntie
procedures)

- vasculaire reconstructies voor geïnfecteerde prothese
- microvasculair herstel van kleine vaten
- nier, lever of pancreas transplantatie

3.2.19 Endovasculaire procedures
1. Basis niveau
- Diagnostische (percutane) angiografie (exclusief intra-operatieve bypass angiogram).
- PTA met of zonder stent van stenotische (niet occlusieve) leasies op de volgende

niveaus: infrarenaal, aortaal, iliacaal, femoraal, popliteaal, tibiaal of pedaal (of transitie
zones).

- Diversen: vena cava filter, etc.
2. Gemiddeld niveau
- PTA met of zonder stent van stenotische leasies op alle hierboven niet genoemde

niveaus (geen carotis).
- PTA met of zonder stent van occlusieve leasies op alle niveaus, behalve tibiale of

pedale arteriën.
- PTA met of zonder stent van access chirurgie.
- Met doorlichting verrichte thrombectomie (open of percutaan).
- Thrombolyse.
- Diversen: coilembolisatie, ballon plaatsen, vena cava filter verwijderen.
3. Gevorderd niveau
- PTA met of zonder stent van occlusieve leasies van de tibiale of pedale arteriën.
- Carotis stenting.
- Stent plaatsing in het kader van: EVAR, fEVAR, TEVAR, gecoverde stent voor AFS

occlusie, etc.
- Diversen: TIPPS, neuro interventies.

3.2.20 Vasc. ingrepen vaatchirurgie en interventie radiologie 2011
Cerebrovasculair 46
Aorto-iliacaal 104
Extremiteit ischemie 132
Toegangsweg 125
Overige 24
Veneus 112
Percutane interventies radiologie 325
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3.3 Differentiatie chirurgische oncologie
De opleidingsgroep chirurgische oncologie

dr. Q.A.J. Eijsbouts dr. G. Heuff B.A. Kortmann

dr. N. de Korte dr. S.J. Oosterling dr. H. Rijna

dr. R. Silvis dr. H.B.A.C. Stockmann dr. R.J.C.L.M. Vuylsteke

Binnen het Spaarne Gasthuis zijn alle chirurgen volledig gedifferentieerd en zo wordt ook
gewerkt. De differentiatie chirurgische oncologie vindt plaats in het oncologisch centrum in
Hoofddorp uitgezonderd de module longchirurgie (Haarlem Zuid). De spreekuren zijn
aandachtsspecifiek. De duur van de differentiatie is 2 jaar.

De differentiatie fase oncologische chirurgie is gericht op de overgang van oudste aios naar
het zelfstandig functioneren van een jonge klare gecertificeerde chirurg. Reeds bij het
entreegesprek
wordt het profiel van de aios besproken en de gewenste toekomstige werkomgeving met
bijpassend profiel. Een persoonlijk opleidingsplan wordt gemaakt en in VREST opgenomen.
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Onderstaande onderdelen (modules) zullen daarin benoemd worden. De aios verricht
zelfstandig poli, stelt de operatie-indicatie en is voorzitter van het MDO.

3.3.1 Modules chirurgische oncologie
· Mamma
· Colorectaal (open en laparoscopisch)
· Endocriene chirurgie
· Weke delentumoren en huid
· Thorax en longoncologie
· Upper GI
· HPB

Pancreas- en oesophaguschirurgie worden niet in het Spaarne Gasthuis uitgevoerd. Deze
modules van de chirurgische oncologie kan de differentiant indien gewenst in het VU
Medisch Centrum lopen. Bij aanvang van de differentiatie wordt verondersteld dat de
differentiant de kennis en vaardigheden bezit zoals beschreven in SCHERP voor de eerste 4
jaren van de opleiding heelkunde.
De leerinhoud wordt weergegeven door de 7 geoperationaliseerde competenties voor de
chirurg, de thema’s 2, 15, 19 t/m 21, 23 t/m 25 van SCHERP, de daarmee samenhangende
klinische situaties en de Key-procedures zoals beschreven in het opleidingsplan Heelkunde
SCHERP. Het leren vindt plaats in de klinische setting en de differentiant zal als volwaardig
lid deel uitmaken van de oncologische groep.

In overleg met de differentiant zal een keuze uit de verschillende modules gemaakt
worden. De modules Colorectaal of Mamma en tenminste 1 van de modules weke
delen/huid, Upper GI, hoofd/hals of thorax zijn verplicht voor de differentiatiejaren
Chirurgische Oncologie. Er dienen tenminste 3 modules te worden gevolgd.

3.3.2 Leermiddelen en opleidingsactiviteiten
· afdeling
· operatiekamers
· polikliniek oncologisch centrum
· overdracht
· diensten
· lokaal cursorisch onderwijs en andere lokale onderwijs activiteiten
· eventueel discipline overstijgend onderwijs
· opvang nieuwe patiënten
· statusvoering
· ontslagbrief
· communicatie familie
· voorlichting
· slecht nieuws gesprek
· supervisie indicatiebespreking
· organisatie mortality en morbity meeting
· bijdrage PA bespreking
· thematische complicatiebespreking organiseren
· verrichtingen volgens keyprocedures, afhankelijk van niveau en vorderingen aios
· multidisciplinair overleg bijwonen
· besprekingen zie weekschema verschillende modules, overeenkomstig met de

zorgpaden

3.3.3 Operatieve vaardigheden
De differentiant opereert samen met de oncologische chirurgen in het Spaarne Gasthuis,
zowel open als laparoscopisch. Naarmate de differentiatie vordert zal de differentiant
steeds meer zelfstandig opereren en jongerejaars superviseren.
De keyprocedures en het minimale niveau van zelfstandigheid zijn beschreven in SCHERP.
De differentiant zal voortdurend feedback krijgen en ter vastlegging zullen KPB en OSATS
gebruikt worden.
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3.3.4 Spreekuur
De differentiant heeft een zelfstandig oncologisch spreekuur in het oncologisch centrum in
Hoofddorp  naast een van de oncologisch chirurgen . Tijdens dit spreekuur  de gehele
oncologie aan bod en van de differentiant wordt verwacht dat hij aan het einde van de
differentiatie in staat is om op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek, keuze en
interpretatie van aanvullend onderzoek een behandelvoorstel te doen en uit te voeren.
Afhankelijk van de keuze welke modules de differentiant kiest zullen specifieke spreekuren
worden ingericht.

3.3.5 Afdeling en consulten
De aios superviseert de dagelijkse visite en de uitwerking hiervan. De differentiant is voor
de afdelingsartsen het eerste aanspreekpunt. De aios verricht consulten in overleg met een
supervisor. Wekelijks is er een grote visite. Het operatieprogramma is een week tevoren
beschikbaar, het dagrooster, met de poli indeling is 8 weken te voren beschikbaar  

3.3.6 Multidisciplinaire besprekingen
Binnen het Spaarne Gasthuis is een aantal tumorspecifieke MDO’s en wekelijks een
algemeen oncologisch MDO. Afhankelijk van de stage zal de differentiant de verschillende
MDO’s volgen, de patiënten hier presenteren en met regelmaat de voorzittersrol vervullen.

Van de differentiant wordt verwacht dat hij aan het einde van zijn differentiatie hier de
eigen patiënten presenteert en op collegiale wijze met collegae discussieert over de te
volgen strategie om vervolgens een behandelvoorstel te formuleren.

· MDO mammacarcinoom (2x per week)
· MDO Gastrointestinale tumoren(2x per week)
· algemene oncologiebespreking waaronder MDO melanoom, weke delen  en

endocriene chirurgiebespreking
· MDO longoncologiebespreking

3.3.7 Diensten
De differentiant rouleert in het aios dienstrooster. In de laatste maanden van de
differentiatie kan de differentiant bij gebleken competenties achterwacht diensten draaien 
met op de achtergrond gedifferentieerde chirurgen.

3.3.8 Stages
· Radiotherapie De differentiant kan een aantal dagdelen meelopen op de afdeling

radiotherapie.
· Oncologie De differentiant kan een dag met een van de oncologen meelopen

op de afdeling oncologie en dagbehandeling oncologie.
· Mammacare De differentiant kan een dagdeel met de

mammacareverpleegkundige meelopen.
· Stomazorg De differentiant kan enkele malen met de stomaverpleegkundigen

meelopen, en zowel klinische als poliklinische patiënten zien.
· Pathologie
· Nucleaire geneeskunde
· MDL
· Dermatologie
· Plastische Chirurgie

De differentiant is verplicht tijdens de differentiatie 20 dagdelen in te vullen met de
bovenstaande stages. De stages radiotherapie, interne oncologie, pathologie en radiologie
zijn verplicht. De overige stages kunnen op basis van de gekozen modules gekozen worden
in overleg met de opleider 
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3.3.9 Toetsing
De toetsing vindt plaats met behulp van:

o OSATS voor de chirurgische verrichtingen
o niet-patiëntgebonden KPB’s voor de verschillende leerdoelen
o 360 graden beoordelingen en zelfreflectie

 

Leerdoelen Module Competenties Toetsing Niveau

2   zwelling hoofd/halsgebied Endocrien M,C,S,O,MH,P KPB D-E
15 zwelling in de buik GE M,C,S,O,MH, P KPB D-E
16 galstenen en icterus HPB M,C,S,O,MH,P OSATS D-E
17 chronische buikpijnklachten GE M,C,S,O,MH,P KPB D-E
18 (peri-) anale klachten GE M,C,S,O,MH,P OSATS D-E
19 passage klachten bovenste tr. dig. Upper GE M,C,S,O,MH,P KPB D-E
20 passage klachten onderste tr. dig. GE M,C,S,O,MH,P KPB D-E
21 bloedverlies tr. digestivus GE M,C,S,O,MH,P KPB D-E
23 zwelling extremiteiten Weke delen

tumoren/huid
M,C,S,O,MH,P KPB D-E

24 mammatumor Mamma M,C,S,O,MH,P OSATS D-E
25 huidtumoren Weke delen

tumoren/huid
M,C,S,O,MH,P OSATS D-E

39 maligne longpathologie Long M,C,S,O,MH,P KPB D-E
40 zwelling thoraxwand Long M,C,S,O,MH,P KPB D-E
Specifieke leerdoelen GE-Onco
aios poli en verder aandacht voor het afronden van alle opleidingseisen D-E
7  wetenschap KW
M = medisch handelen; C = communicatie; KW = kennis en wetenschap; S = samenwerking; O =
organisatie; MH = maatschappelijk handelen; P = professioneel gedrag

3.3.10 Procedures SCHERP

Hoofdgroep Subgroep Niveau

Mamma Maligne, mammasparend D
Maligne, ablatio D
Maligne, okselklierdissectie D
Mammareconstructie, eenvoudig D

Colorectaal Dunnen dramresectie D
Aanleggen/opheffen stoma D
Lapaoscopische (segmentele) colectomie D
Laparoscopische rectumresectie C

Upper GI Oesophagusresectie C
Totale maagresectie C
Nissen fundoplicatie C

HPB Pancreasresectie C
Hemihepatectomie C

Weke delen/huid Melanoom, (re-)excisie en SNP D
Melanoom, regionale klierdissectie D
Sarcoom/weke delen eenvoudig D
Sarcoom/weke delen complex C

Endocrien Hemithyreoïdectomie D
Parathyreoïdectomie D
Resectie bijniertumor C

Long Mediastinoscopie C
Wigexcisie longtumor C
Lobectomie C
Pneumonectomie C
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3.3.11 Cursussen & congressen
· De differentiant zal deelnemen aan de CASH-3 met evt toets
· 1x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering NVCO / NVGIC / NvvL  
· 1x per jaar bijwonen chirurgendagen (verplicht) en najaarsvergadering (verplicht)
· 1x per jaar bijwonen nationaal of internationaal congres Chirurgische oncologie

specifieke cursus in overleg met opleider en supervisor differentiatie
· Tijdens de differentiatie wordt de differentiant in de gelegenheid gesteld de

oncologieweek in het NKI- AvL te volgen
· 5 daagse NVVO cursus (verplicht)
· ESSO of SSO congres (verplicht)
· NVCO scholingscursus (verplicht)

3.3.12 Lidmaatschappen
De differentiant wordt geacht lid te zijn/worden van de NVvH, NVCO en eventueel de
verschillende IKNL tumorspecifieke werkgroepen.

3.3.13 Onderwijs
De differentiant participeert in het reguliere wekelijkse onderwijs van de
opleidingsassistenten. Daarnaast draagt hij actief bij aan het onderwijs voor coassistenten,
verpleegkundigen, eerste-hulp-medewerkers. 
Tijdens de gastro-intestinale, oncologische  en long-oncologie thema-onderwijsdagen heeft
de differentiant een actieve en organiserende rol. Tijdens deze thema onderwijsdagen
komen de volgende onderdelen aan de orde:

o Mortality /Morbidity (o.a. aan de hand van de DICA met PDCA cyclus)
o 1 Referaat
o 1 CAT
o 1 Battle pro/contra
o Thematische complicatie bespreking (met PDCA cyclus)
o Researchbespreking

3.3.14 Wetenschap
Tijdens de differentiatie dient de differentiant minimaal eenmaal een voordracht te houden
op een congres. Bovendien moet er minimaal één artikel of case report worden geschreven.
Het initiëren van en participeren aan wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd en
gefaciliteerd. Tijdens de themadagen heeft de differentiant een belangrijke rol in de
research bespreking

3.3.15 Management
Het ontwikkelen van algemene managementvaardigheden wordt aangemoedigd. Deze
worden geëvalueerd aan de hand van de effectiviteit van de organisatie van de zorg
rondom de patiënt. De wijze van omgaan met en het aansturen van aios,
verpleegkundigen, OK-personeel en maatschapsleden zal ieder kwartaal worden
geëvalueerd.
Het deelnemen aan commissies en het ontwikkelen van protocollen en onderwijsmateriaal
wordt gestimuleerd. De differentiant wordt geïntroduceerd in het reilen en zeilen van een
maatschap.
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3.4 Differentiatie Longchirurgie
De opleidingsgroep longchirurgie

dr. G.J.M. Akkersdijk A. van der Elst dr. H. Rijna 

De differentiant chirurgische oncologie kan ervoor kiezen om 1 jaar te besteden aan de
differentiatie longchirurgie.
Longchirurgie is tijdens de opleiding gedurende minimaal 1 jaar onderdeel van de
differentiatie chirurgische oncologie.

De differentiatie fase longchirurgie is gericht de overgang van oudste aios naar het
zelfstandig functioneren van jonge klare gecertificeerde chirurg. Reeds bij het
entreegesprek wordt het profiel van de aios besproken en de gewenste toekomstige
werkomgeving met bijpassend profiel. De differentiatiefase in het Spaarne Gasthuis biedt
een goed exposure aan de opvang, diagnostiek en behandeling van patiënten met een
chirurgische longaandoening.

De aios verricht zelfstandig poli, stelt de operatie-indicatie en zit de MDO’s afwisselend voor
met de assistent in opleiding tot longarts.
Daarnaast heeft de differentiant een voorbeeldfunctie voor de jongerejaars aios. 

De differentiant neemt deel aan onderwijstaken en participeert binnen het dagelijks aios
onderwijs, zoals weergegeven in het onderwijsschema, en wordt ingedeeld op een
longchirurgisch onderwerp, voor zowel casuïstisch onderwijs als EBM onderwijs. Daarnaast
wordt de differentiant uitgenodigd om gedurende de differentiatie casus in te brengen
tijdens de regionale discipline gebonden refereeravonden Longkring Noord Holland

De differentiant wordt actief betrokken bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek.
Een wetenschappelijke bijdrage in de vorm van een artikel of een presentatie binnen de
differentiatie richting is een vereiste. Tijdens de researchbespreking wordt de differentiant
hierin gefaciliteerd.

In deze fase van de opleiding wordt de aios betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit
van de afdeling heelkunde Spaarne Gasthuis.

3.4.1 Operatieve vaardigheden
De differentiant opereert samen met een van de longchirurgen in principe alle long- en
thoraxoperaties. Naarmate vaardigheden toenemen zal de differentiant steeds vaker
zelfstandig opereren en ook gaan superviseren. Zowel open als scopische procedures
zullen worden geleerd. De key procedures en het minimale niveau van zelfstandigheid zijn
beschreven in SCHERP. De differentiant zal voortdurend feedback krijgen en ter vastlegging
zullen KPB en OSATS gebruikt worden.
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3.4.2 Spreekuur
De differentiant zal  samen met een van de longchirurgen een spreekuur houden en hij zal
in principe alle nieuwe en controle longpatiënten zien. Tijdens dit spreekuur komt de gehele
longchirurgie aan bod en van de differentiant wordt verwacht dat hij aan het einde van de
differentiatie in staat is om op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek, keuze en
interpretatie van aanvullend onderzoek een behandelvoorstel te doen en uit te voeren, en
dit op juiste wijze met de patiënt te bespreken.

3.4.3 Multidisciplinaire bespreking
Wekelijks participeert de differentiant in de oncologische longchirurgische bespreking.
Aanwezig hierbij zijn longartsen, longchirurgen, radiologen, pathologen, nucleair genees-
kundigen, radiotherapeuten. Hier worden alle oncologische patiënten gepresenteerd en
wordt het al dan niet chirurgische beleid vastgesteld. Van de differentiant wordt verwacht
mee te oordelen over resectabiliteit van de tumor en operabiliteit van de patiënt. Wekelijks
is er middels videoconferentie een gezamenlijke bespreking met het AvL/VUMC.

3.4.4 Afdeling
In het Spaarne Ziekenhuis liggen de longchirurgische patiënten op een deel van de
longafdeling en hier wordt dagelijks samen met de longarts het beleid vastgesteld. Iedere
dag is er een longchirurg beschikbaar voor supervisie, overleg en eventueel het beoordelen
van patiënten. De differentiant is het eerste aanspreekpunt voor consulten op de
longafdeling of voor de aios-consulent als het long- of thoraxproblemen betreft.

3.4.5 Diensten
De differentiant rouleert in het aios dienstrooster. In de laatste maanden van de
differentiatie kan de differentiant bij gebleken competenties achterwacht diensten draaien.

3.4.6 Stages
· Longfunctie onderzoek De differentiant wordt geacht enkel dagdelen mee te kijken

tijdens het longfunctieonderzoek.
· Bronchoscopie De differentiant wordt geacht een aantal maal mee te kijken

met bronchoscopieonderz. en EUS/EBUS onderzoek.
· Radiotherapie
· Oncologie

3.4.7 Procedures SCHERP

Hoofdgroep Subgroep

Speciële longchirurgie (Bi)lobectomie D
Segmentresectie D
Pneumonectomie D
Sleeveresectie D
Decorticatie D

Thoracoscopie Thoraxdrainage D
Bullectomie D
Pleurectomie D
Longbiopsie D
Sympathectomie D

Thoraxwand/ Mediastinum Proefthoracotomie D
Empyeemdrainage D
Thoraxwandresectie D
Pectus behandeling D
Thoracoplastiek D

Thoraxwand/ Mediastinum Mediastinoscopie D
Mediastinumtumor D
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3.4.8 Cursussen & congressen
· deelname aan CASH 3 (= differentianten onderwijs) met evt. toets
· 1 x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering NVvL
· 1 x per jaar bijwonen chirurgendagen of najaarsvergadering NVvH
· 1 x in differentiatie bijwonen nationaal of internationaal congres Longchirurgie of

specifieke Longcursus

3.4.9 Lidmaatschappen
De differentiant wordt geacht lid te zijn van de NVvL.
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3.5 Differentiatie gastro-intestinale chirurgie
De opleidingsgroep chirurgische oncologie

dr. Q.A.J. Eijsbouts dr. G. Heuff B.A. Kortmann

dr. N. de Korte dr. S.J. Oosterling dr. H. Rijna

dr. R. Silvis dr. H.B.A.C. Stockmann dr. R.J.C.L.M. Vuylsteke

Bij aanvang van de differentiatie zal in overleg met de differentiant een persoonlijk
opleidingsplan worden gemaakt. Onderstaande onderdelen zullen daarin benoemd worden

3.5.1 Modules gastro-intestinale chirurgie
De differentiatiejaren Gastrointestinale Chirurgie zijn ingericht volgens het module model. Er
wordt een aantal modules onderscheiden die kenmerkend zijn voor delen van deze
chirurgie. 
Deze modules zijn:
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· Abdominaal algemeen
· Colorectaal
· Laparoscopische chirurgie
· Proctologie (waaronder TEM)
· Upper GI
· HPB
· Flexibele scopieën

De modules Colorectaal , Abdominaal algemeen en tenminste 1 van de modules
Bekkenbodem/Proctologie, Upper GI, HPB, Bariatrie en Flexibele scopieën, zijn verplicht voor
differentiatiejaren Gastrointestinale Chirurgie.  Andere modules zijn facultatief. Hiermee kan
de differentiant zijn ervaring en profiel uitbreiden.

3.5.2 Operatieve vaardigheden
De differentiant opereert samen met de Gastro-intestinaal chirurgen in het Spaarne
Gasthuis, zowel open als laparoscopisch. Het Spaarne Gasthuis is aangewezen als TEM
centrum evenals TAMIS centrum.
Naarmate de differentiatie vordert zal de differentiant steeds meer zelfstandig opereren en
jongerejaars superviseren.
De key procedures en het minimale niveau van zelfstandigheid zijn beschreven in SCHERP.
De differentiant zal voortdurend feedback krijgen en ter vastlegging zullen KPB en OSATS
gebruikt worden.

3.5.3 Spreekuur
De differentiant heeft wekelijks een eigen spreekuur samen met een van de gastro-
intestinale chirurgen. Tijdens dit spreekuur komt de gehele gastro-intestinale chirurgie aan
bod. Van de differentiant wordt verwacht dat hij aan het einde van de differentiatiejaren
het volledige pallet van anamnese, lichamelijk onderzoek, keuze en interpretatie van
aanvullende diagnostiek en behandeling zelfstandig kan uitvoeren.

3.5.4 Multidisciplinaire besprekingen
· Afdelingsbespreking 2.5 / GE-unit
· MDO Colorectaal Carcinoom
· Oncologiebespreking

Van de differentiant wordt verwacht dat hij hierbij aanwezig is en een actieve rol vervult bij
het bespreken van de patiënten, de verslaglegging en de eventuele terugkoppeling aan de
huisarts.

3.5.5 Afdeling
De differentiant is het primaire aanspreekpunt voor de zaalartsen van de afdeling GE/onco
voor zover het de gastro-intestinale patiënten betreft.
Hij is verantwoordelijk voor het visitelopen en is hierbij alle dagen aanwezig. Hij zorgt dat
de zaal arts de patiënten adequaat bespreekt tijdens de afdelingsbespreking. Iedere dag
is een gastro-intestinale chirurg beschikbaar voor het meelopen met de visite en/of overleg
en supervisie.
In geval van consulten betreffende gastro-intestinale problematiek is de differentiant in
principe eerste aanspreekpunt voor de aios-consulent.

3.5.6 Diensten
De differentiant rouleert in het aios dienstrooster. In de laatste maanden van de
differentiatie kan de differentiant bij gebleken competenties achterwacht diensten draaien 
met op de achtergrond gedifferentieerde chirurgen.
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3.5.7 Stages
· Stomazorg: de differentiant kan enkel malen met de stomaverpleegkundigen

meelopen, en zowel klinische als poliklinische patiënten zien.
· GI-functie onderzoeken: als de differentiant de module proctologie kiest, kan hij enkele

dagdelen mee kijken met manometrie onderzoek en endo-echo onderzoek.
· Endoscopie: de differentiant kan minimaal 2 dagdelen meekijken met de flexibele

scopie onderzoeken.

3.5.8 Procedures SCHERP

Hoofdgroep Subgroep Niveau

Abdomen algemeen Buikwandreconstructie D
Endoscopische liesbreuk D
Complexe galblaas (cholecystitis) D

Colorectaal Dunne darmresectie D
Aanleggen/opheffen stoma D
Laparoscopische (segmentele) colectomie D
Laparoscopische rectumresectie C

Upper GI Oesophagusresectie C
Totale maagresectie C
Nissen fundoplicatie C

HPB Pancreasresectie C
Hemihepatectomie C

Bekkenbodem / Proctologie Proctologie D
Complexe peri-anale fistelchirurgie C
Laparoscopische Rectovaginopexie D

Bariatrie Gastric bypass C
Sleeveresectie C
Maagbandje D

Flexibele Scopieën Colonoscopie D

3.5.9 Cursussen & congressen
· deelname aan CASH 3 (= differentianten onderwijs) met evt. toets 
· 1 x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering NVGIC
· 1 x per jaar bijwonen chirurgendagen of najaarsvergadering NVvH
· 1 x in differentiatie bijwonen nationaal of internationaal congres Chirurgische

Oncologie en/of Gastro-intestinale Chirurgie of specifieke oncologie/GI cursus
· 2 x per jaar bijwonen Dutch Digestive Disease Days (NVGE)

3.5.10 Proctologie behandelpoli
Ook als de differentiant niet de module proctologie kiest, wordt hij geacht meer dan alleen
basale kennis van de proctologie te hebben en te kunnen participeren in de behandelingen
die uitgevoerd worden op de proctologie behandelpoli. Deze behandelpoli zal samen met
een supervisor worden gedraaid en later ook zelfstandig.

3.5.11 Lidmaatschappen
De differentiant wordt geacht lid te zijn van de NVvH, NVGIC en de werkgroep
endoscopische chirurgie.

3.5.12 Onderwijs
De differentiant participeert in het reguliere onderwijs van de opleidingsassistenten.
Daarnaast draagt hij actief bij aan het onderwijs voor co-assistenten, verpleegkundigen,
eerste-hulp- medewerkers. Tijdens de gastro-intestinale, oncologische en long-oncologie
thema-onderwijsdagen (2 maal per jaar per aandachtsgebied) heeft de differentiant een
actieve en organiserende rol.
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3.5.13 Wetenschap
Tijdens de differentiatie dient de differentiant minimaal eenmaal een voordracht te houden
op een congres. Bovendien moet er minimaal één artikel of case report worden geschreven.
Het initiëren van en participeren aan wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd en
gefaciliteerd.

3.5.14 Management
Het ontwikkelen van algemene managementvaardigheden wordt aangemoedigd. Deze
worden geëvalueerd aan de hand van de effectiviteit van de organisatie van de zorg
rondom de patiënt. De wijze van omgaan met en het aansturen van aios,
verpleegkundigen, OK-personeel en maatschapsleden zal ieder kwartaal worden
geëvalueerd. Het deelnemen aan commissies en het ontwikkelen van protocollen en
onderwijsmateriaal wordt gestimuleerd. De differentiant wordt geïntroduceerd in het reilen
en zeilen van een maatschap.





Deel

IV
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4 Algemeen overzicht onderwijs Heelkunde
Spaarne Gasthuis
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4.1 Bijlage 1 - Overzicht onderwijs
4.1.1 Onderwijs assistenten heelkunde Spaarne Gasthuis “Scherp 3.0“

Vanaf 1 januari 2013 is een aantal aanpassingen doorgevoerd, aan de hand van het plan
“SCHERP” met betrekking tot het onderwijs. Het bijbehorende rooster voor 2015 (tot en
met september) is hieronder opgenomen. Het onderwijs is verdeeld in 20 blokken aan de
hand van thema’s zoals verwoord in het plan “SCHERP”. 

In 2 jaar zal het gehele curriculum zijn doorlopen. SCHERP benoemd acht hoofdgroepen:
Algemeen, Basiszorg, Traumatologie, Gastro- Intestinale en Oncologische Chirurgie,
Vaatchirurgie, Kinderchirurgie en Longchirurgie. De thema’s uit de groepen “algemeen” en
“basis zorg” worden verdeeld over de hoofdgroepen.

De stafleden verzorgen het inhoudelijke onderwijs. Hands-on en alternatieve
onderwijsvormen worden aanbevolen. De assistenten bereiden per onderwerp een
voordracht voor over een richtlijn/protocol/huisbeleid aangaande het onderwerp. Daarnaast
zal per onderwijssessie voor ieder thema door de assistenten alternerend in de vorm van
een PICO of een CAT het onderwerp worden besproken.

Scherp thema’s “Gastro-Intestinale of
Oncologische Chirurgie”

Scherp thema’s “Vaatchirurgie”:

1. Zwelling of defect buikwand 13. Diepe veneuze trombose

2. Zwelling hoofd/halsgebied 26. Cerebrovasculaire pathologie

14. Morbide obesitas 27. Vasculaire toegangsweg

15. Zwelling in de buik 28. Chronische veneuze insufficiëntie

16. Galsteenlijden en icterus 29. Ischemisch been

17. Chronische buikpijnklachten 30. Ischemische arm

18. (Peri-)anale klachten 31. Aneurysmatisch vaatlijden

19. Passageklachten bovenste tractus
digestivus

32. Vasculaire varia

20. Passageklachten onderste tractus
digestivus

21. Bloedverlies tractus digestivus

22. Acute buik

23. Zwelling extremiteit (weke delen tumor)

24. Mammatumor

25. Huidtumoren

Scherp thema’s “Longchirurgie”: Scherp thema’s “Traumatologie”:

38. Benigne longpathologie 10. Chronische handafwijkingen

39. Maligne longpathologie 11. Huidverplaatsing en –transplantatie

40. Zwellingen
thoraxwand/pleura/mediastinum

33. Primaire opvang, triage van
traumapatiënten

34. Polytrauma

35. Extremiteitsletsel

36. Het groeiende skelet en de oudere
patiënt

37. Brandwonden

Scherp thema’s “Kinderchirurgie”:

41. Zwelling lies/externe genitalia kind

42. Peri-operatieve zorg bij kinderen

43. Zwelling hoofd/halsgebied kind

44. Speciële kinderchirurgie
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4.2 Bijlage 2 - Spaarne Gasthuis Academie
4.2.1 "Gezonde nieuwsgierigheid: optimaal leren in de klinische

praktijk"
Met dit motto profileert de Spaarne Gasthuis Academie zich. Voor studenten en
onderwijsinstellingen is de Spaarne Gasthuis Academie het aanspreekpunt voor opleiding
en onderzoek op het gebied van ziekte en gezondheid. In nauwe samenwerking met
artsen en verpleegkundigen van het Spaarne Gasthuis staat de Spaarne Gasthuis
Academie voor optimaal leren in de klinische praktijk. Jonge talenten krijgen er de
begeleiding en uitdaging waarnaar ze op zoek zijn. Linnaeus Instituut biedt een aantal
opleidingszaken specifiek voor aios.

4.2.2 Coaching
De Spaarne Gasthuis Academie biedt individuele coaching en werkplekcoaching aan voor
arts-assistenten die extra aandacht nodig hebben voor de ontwikkeling van de
competenties: communicatie, samenwerken en professionaliteit. Het traject bestaat
meestal uit:

- Intakegesprek
- 1 à 2 maal meelopen op de werkplek door de trainer/coach waar deze direct gerichte

feedback geeft
- 3 coachingsgesprekken van 1 à 1,5 uur
- Communicatierollenspellen
- Eventueel advies externe communicatietraining
- Evaluatiegesprek

De arts-assistent heeft een actieve rol bij het behalen van zijn leerresultaten. Regelmatig
wordt getoetst of de werkwijze aansluit bij de praktijk. Het plan van aanpak wordt op basis
van deze tussentijdse evaluaties zo nodig aangepast. Aan het eind van een traject wordt
geëvalueerd.

4.2.3 Intervisie
De oorsprong van intervisie ligt in het Japanse bedrijfsleven: in de jaren vijftig ontwikkelden
de Japanners het idee van zogenaamde kwaliteitskringen (quality circles). Groepjes van
ongeveer tien mensen van gelijk niveau kwamen bij elkaar om werkproblemen te
bespreken en op te lossen. Men was ervan overtuigd dat deze kwaliteitskringen tot
kostenbesparing, hogere prestaties en minder ziekteverzuim zouden leiden. De
kwaliteitskringen werden in de jaren zestig via de VS in Europa geïntroduceerd.
Zowel bij bovenstaande benadering als bij intervisie staat het oplossen van werkproblemen
centraal. Intervisie is vooral taakgericht en er wordt met collega's resultaatgericht gewerkt
met als doel het optimaliseren van de alledaagse werkzaamheden.

4.2.4 Intervisie bij medewerkers
- onderlinge advisering ten aanzien van werkproblemen in een leergroep bestaande uit

gelijken
- leren binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur
- doelgericht komen tot een oplossing in de zin van gedragsverandering ten opzichte

van de probleemsituatie (Hendriksen, 1976).

4.2.5 Doel
Leren reflecteren op dagelijkse praktijksituaties: problemen & successen
Resultaat: Vergroten van de competenties communicatie, samenwerking en professionaliteit
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4.2.6 Praktische informatie
· Groep van maximaal 8 aios, een multidisciplinaire samenstelling
· 6 bijeenkomsten van 1,5 uur, daarna zelfstandig vervolg
· De inhoud van de bijeenkomsten is vertrouwelijk.
· In de eerste bijeenkomst formuleert ieder zijn specifieke leerdoel, worden er afspraken

gemaakt over de manier van werken en wordt een casus behandeld.
· De eerste 3 bijeenkomsten onder begeleiding van de Spaarne Gasthuis Academie

worden om de week gepland.
· De 4e bijeenkomst doen de aios zelfstandig als intervisiegroep: hiervan wordt een

verslag gemaakt; aios stellen vragen op voor de daaropvolgende begeleide
bijeenkomsten.

· De 5e en 6e bijeenkomst: onder begeleiding van de Spaarne Gasthuis Academie
worden zaken waar de aios in de 4e bijeenkomst tegenaan liepen specifiek behandeld
zodat de aios zelfstandig verder kunnen.

· Per bijeenkomst wordt door de begeleiding een andere intervisietechniek behandeld,
zodat de deelnemers meerdere technieken leren toepassen. Dit vergroot de
keuzevrijheid en het besef dat iedere intervisievorm zijn eigen specifieke uitkomst en
meerwaarde heeft.

· Ieder ontvangt een boekje over intervisie met theorie en werkvormen. Hieruit wordt
voorafgaand aan de intervisie een korte, gerichte leesopdracht gegeven. Het boekje
dient als gemeenschappelijk naslagwerk voor de zelfstandige voortzetting van de
intervisiegroep.
Indien de groep behoefte heeft kan zij, als zij enige tijd zelfstandig werkt, voor één of
meerdere bijeenkomsten begeleiding aanvragen.

4.2.7 aios opleiderssymposium
Jaarlijks organiseert de centrale opleidingscommissie een symposium voor aios en
opleiders.
De concrete invulling hiervan gebeurt door twee disciplines, de Vereniging Arts Assistenten
Spaarne Gasthuis in samenwerking met de Spaarne Gasthuis Academie.

4.2.8 Vertrouwenspersoon
Het kan zijn dat je te maken krijgt met situaties die je plezier van werken en leren in het
Spaarne Gasthuis negatief beïnvloeden of dat je belandt in (privé) situaties die emotioneel
belastend zijn. Je kunt even niet functioneren zoals je zou willen.
Als je behoefte hebt om even je verhaal kwijt te kunnen of wil je tips hoe je een lastige
situatie kunt aanpakken dan kun je vrijblijvend contact opnemen met onze 
coach/vertrouwenspersoon, drs. Veerle Struben. De Gesprekken zijn vertrouwelijk.

4.2.9 Medische bibliotheek
De medische bibliotheek maakt deel uit van de Spaarne Gasthuis Academie en is het
expertisecentrum in het toegankelijk maken van wetenschappelijke informatiebronnen. Het
is een open leercentrum, waar alle faciliteiten en expertise aanwezig zijn ter ondersteuning
van opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg.
De informatiespecialisten beheren de collectie boeken en tijdschriften, bieden
ondersteuning bij het zoeken naar vakinhoudelijke (digitale) informatie en voeren op
verzoek literatuursearches uit. Als boeken of tijdschriftartikelen niet in de eigen collectie zijn
opgenomen, kunnen deze via het interbibliothecair leenverkeer (IBL) worden opgevraagd
buiten de MGG.
Een deel van de collectie is digitaal beschikbaar. De digitale bibliotheek stelt de gebruikers
in staat informatie 24 uur per dag te raadplegen. Daarmee wordt voldaan aan de eisen die
aan de instelling worden gesteld door het Kaderbesluit CCMS.

4.2.10 Wetenschap
De raad van bestuur en het stafbestuur van het Spaarne Gasthuis onderschrijven het
belang van medisch wetenschappelijk onderzoek voor de ontwikkeling van de medisch
professional en als basis voor blijvende kwaliteitsverbetering in de zorg. Daarbij wordt
geen principieel onderscheid gemaakt tussen investigator initiated zorgonderzoek en
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gesponsord onderzoek b.v. naar nieuwe medicijnen, voor zover het daarbij niet gaat om
onderzoek met een impliciete marketingdoelstelling.

Vanuit dit belang voeren de raad van bestuur en het stafbestuur een actief
stimuleringsbeleid voor onderzoek door (aankomend) professionals. Dit beleid is gericht op
kwaliteit en financiering als randvoorwaarden voor goed onderzoek. Bij de opstelling van
het beleid en de evaluatie van de uitkomsten wordt geadviseerd door een externe
Wetenschappelijke Advies Raad en door een interne Werkgroep Wetenschap van de
Centrale Opleidingscommissie. De uitvoering van het wetenschaps- beleid is opgedragen
aan het bureau Medisch Onderwijs en Wetenschap van de Spaarne Gasthuis Academie.
Assistenten kunnen daarbij gebruik maken van de door de Spaarne Gasthuis Academie
aangestelde statisticus en SPSS cursussen die 4 maal per jaar worden georganiseerd.

4.2.11 Skillslab
De Spaarne Gasthuis Academie beschikt over een multifunctioneel Skillslab.
Verpleegkundigen en (para) medici kunnen hier laagdrempelig hun klinische vaardigheden
onderhouden, actualiseren en oefenen.
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