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STAGEBESCHRIJVING ONCOLOGIE 

Keuzestage 4 maanden 

1 Dit is de afdeling, dit zijn de patiënten 
De afdeling medische oncologie is te vinden op B2west, zowel de polikliniek als de klinische 

bedden van de medische oncologie; de dagbehandeling medische oncologie bevindt zich op 

afdeling B5oost. Artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en psychosociale 

medewerkers zetten zich op de afdeling medische oncologie in om patiënten met de diagnose 

kanker de best passende klinische zorg te bieden. De afdeling oncologie heeft een eigen 

inwerkboek betreffende de zorg van de patiënten van de medische oncologie, deze wordt bij 

start van de stage overhandigd. 

1.1 Patiënten en casuïstiek 

De medische zorg wordt multidisciplinair gegeven, met verschillende oncologische medische 

specialismen en met andere ondersteunende specialismen zoals verpleegkundig specialisten, 

verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, revalidatiemedewerkers en psychosociale 

medewerkers. Patiënten krijgen curatieve behandelingen, palliatieve behandelingen en er wordt 

klachtgerichte palliatie geboden. Sommige patiënten worden behandeld in het kader van 

onderzoek. De afdeling heeft 14 bedden. Patiënten liggen op de afdeling met grote spreiding in 

opnameduur: een korte electieve opname voor geplande chemokuren en diagnostische 

interventies, langere opnameduur voor het behandelen van ziekte gerelateerde klachten en/of 

bijwerkingen. Op de polikliniek komen jaarlijks meer dan 1000 nieuwe patiënten en vinden circa 

5000 dagbehandelingen plaats met alle bijbehorende consulten en opnames.  

1.2  Relatie met andere disciplines 

Naast eerdergenoemde vakgebieden werk je samen met andere specialismen, denk aan de 

oncologisch chirurgen, KNO-artsen, urologen, orthopeden, MDL-artsen, reumatologen, 

gynaecologen, anesthesisten (pijnteam)en de radiotherapeut-oncologen. Ook is er veel contact 

met andere interne deelspecialismen (bijvoorbeeld infectiologie, endocrinologie en vasculaire 

geneeskunde). 
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2 Dit kun je leren 
Tijdens de stage wordt kennis gemaakt met het spectrum van de medische oncologie: van 

curatieve behandelingen met bijbehorende ondersteunende zorg, tot palliatieve zorg in de 

laatste levensfase. 

 Kennis van en ervaring opdoen binnen de medische oncologie. 

 Kennis van lichamelijk onderzoek specifiek bij oncologiepatiënten. 

 Kennis van laboratoriumdiagnostiek. 

 Kennis van therapeutisch handelen en farmacotherapie en interacties. 

 Kennis en ervaring in communicatie met oncologische patiënten en hun naasten (als ook 

slecht nieuwsgesprekken, gesprekken in de terminale fase). 

 Principes van diagnostiek, stadiering en follow-up van oncologische patiënten. 

 Herkennen en behandelen van complicaties van de ingezette behandeling bij 

oncologische patiënten. 

 Zicht krijgen op het beloop van oncologische aandoeningen. 

 Curatieve en palliatieve systeemtherapie met bijbehorende ondersteunende zorg. 

 Klachtgerichte palliatieve zorg. 

 Voorschrijven en toedienen van gangbare chemotherapie onder supervisie.  

 Principes en toepassing daarvan voor palliatieve zorg, met ook omgaan met specifieke 

vormen van pijnbestrijding. 

 Beslissingen rondom het levenseinde waaronder euthanasie en palliatieve sedatie. 

 Bijwonen van de bespreking van poliklinische patiënten om kennis te maken met dat 

deel van de oncologische zorg. 

 Soms is er de mogelijkheid voor oncologische consultverlening op ander afdelingen en 

spoedeisende hulp.  

 Kennis van complexe toxiciteit van immuuntherapie. 

 Kennis van specifieke behandeling van misselijkheid en braken. 

 Kennis van neurologische klachten bij oncologische patiënten. 

 Kennis over toepassing van pijnstilling in samenwerking met het pijnteam. 

2.1 Medisch technische vaardigheden 

Gedurende de eerste vier jaar van de opleiding word je geacht een aantal medisch technische 

vaardigheden te beheersen. Zie het regionaal opleidingsplan welke medische technische 

vaardigheden in deze stage aan bod (kunnen) komen. 
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2.2 Klinische presentaties 

Gedurende de eerste vier jaar van de opleiding word je geacht een aantal klinische presentaties 

kunnen of te kennen. Zie het regionaal opleidingsplan welke klinische presentaties in deze stage 

aan bod (kunnen) komen.  

2.3 Ontwikkeling van je competenties 

Daarnaast heb je leerdoelen voor de competenties uit je individueel opleidingsplan. In 

afstemming met de opleider bepaal je aan welke competenties je in deze stage specifiek 

aandacht zult besteden. Voor een overzicht van de competenties en in welke kenmerkende 

beroepsactiviteiten deze aan bod komen; zie het regionaal opleidingsplan van de interne 

geneeskunde. In deze stage komen expliciet de volgende competenties aan bod: 

 Je kunt zelfstandig een slecht nieuws gesprek voeren met de patiënt en de familie. 

 Begeleiden van de patiënt en de familie in de laatste levensfase. 

 Samenwerken met de andere zorgverleners om samen optimale zorg aan de patiënt te 

leveren. 

 Professionele communicatie in zowel het contact met de patiënt en de familie als met 

andere zorgverleners. 

 Je ontwikkelt een attitude ten aanzien van oncologische problematiek. 

 Je hebt kennis van de toepassing van anti-emetica en pijnstilling (opioïden, 

opioïdrotaties en inzet van lokale pijnstilling). 

3 Jouw rol op de afdeling 
Als aios interne geneeskunde werk je als zaalarts op B2west. Je werkzaamheden bestaan uit de 

dagelijkse zorg voor opgenomen en op te nemen patiënten. Je voert geen werkzaamheden uit 

op de dagbehandeling en de polikliniek. Je bespreekt alle details van de chemotherapie of de 

palliatieve zorg met de supervisor, regelt de logistieke aspecten van de kuren en draagt de 

directe verantwoordelijkheid van de kuren en de klinische zorg van de patiënten. Als aios kun je 

ingeschakeld worden voor consulten in huis. Er is altijd de mogelijkheid om mee te kijken op de 

polikliniek. Bij bespreken van eigen patiënten in multidisciplinaire overleggen (MDO), is er de 

mogelijkheid dat overleg bij te wonen. Onderwijs aan de aandachtsgebieders kan worden 

bijgewoond.  

Ook kun je deelnemen aan oncologische besprekingen als de polikliniek bespreking (waarin 

complexe oncologische patiënten en nieuw verwezen patiënten worden besproken) en de 
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beleidsbespreking (waarin nieuw beleid voor oncologische patiënten wordt gemaakt n.a.v. 

recente literatuur). 

3.1 Leermiddelen 

 Dagelijkse gestructureerde begeleiding 

 Grote visite 

 Multidisciplinaire besprekingen 

 Overdrachten 

 Statusvoering en ontslagbrieven 

4 Zo ziet je week er uit 

4.1 Diensten 
Je hoeft geen diensten te doen voor de medische oncologie, wel draai je mee in het 

dienstenrooster van de algemene interne geneeskunde. 

4.2 Weekrooster 

Dag Tijd Bijeenkomst 

Maandag 08.00 – 08.45 uur Ochtenrapport en onderwijs algemene interne geneeskunde 

08.45 – 09.00 uur Weekendoverdracht 

11.30 – 13.00 uur Bespreking polikliniek 

13.00 – 14.00 uur Grote visite 

14.00 – 15.00 uur Beleidsbespreking 

   

Dinsdag 08.00 – 08.45 uur Ochtenrapport en onderwijs algemene interne geneeskunde 

13.00 – 14.30 uur ONS (MDO afdeling medische oncologie met paramedici) 

   

Woensdag 08.00 – 08.45 uur Ochtenrapport en onderwijs algemene interne geneeskunde 

   

Donderdag 08.00 – 08.45 uur Ochtenrapport en onderwijs algemene interne geneeskunde 

   

Vrijdag 08.00 – 08.45 uur Ochtenrapport en onderwijs algemene interne geneeskunde 

15.00 – 16.00 uur Onderwijs aan aandachtsgebieders oncologie 

16.00 – 16.30 uur Overdracht zaal en polikliniek voor weekend 

 

4.3 Formele onderwijsmomenten 

 Minimaal 4 KPB’s tijdens de stage 

 AIOS mogen aansluiten bij het onderwijs voor de aandachtsgebieders 
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5 Praktische informatie 

5.1 Voorbereiding 

Wij adviseren je voorafgaand aan de stage de volgende boeken te lezen:  

 Inwerkboek medische oncologie (wordt uitgereikt bij het startgesprek) 

 

Relevante websites: 

 www.oncoline.nl 

 www.pallialine.nl 

5.2 Startgesprek en eindgesprek 

Aan het begin van de stage heb je een startgesprek met de stagegever de mevrouw drs. B.B.M. 

Suelmann. Zorg dat je deze op tijd inplant via b.b.m.suelmann@umcutrecht.nl. 

Samen bespreek je de leerdoelen voor de stage en jouw specifieke leerdoelen op basis van je 

individueel opleidingsplan. De besproken leerdoelen leg je vast in het Formulier Startgesprek. 

We adviseren je om in het startgesprek af te stemmen wanneer en met wie je het tussentijdse en 

het eindgesprek hebt. Ongeveer halverwege de stage heb je een gesprek met je supervisor om 

te bespreken hoe het met je gaat en hoe het met de voortgang in de leerdoelen gaat. In het 

eindgesprek kijk je samen terug in hoeverre je de leerdoelen hebt behaald, dit leg je vast in het 

Formulier Eindgesprek. Beide formulieren zijn een verplicht onderdeel van het portfolio.  

Feedback van de tussen en –eindgesprekken vindt altijd plaats o.b.v. informatie gegeven over 

jouw werkzaamheden op de afdeling door de hele staf medische oncologie. 

5.3 Rooster en melden afwezigheden 

Er is een rooster in Medspace waarop je kunt zien wie de supervisor is. De inloggegevens voor 

Medspace worden bij aanvang van de stage aan je overhandigd. 

Conform de planningshorizon van het UMC Utrecht vragen we je om 14 weken voor start van de 

stage medische oncologie je roosterwensen door te geven aan de roosteraars via 

roostermo@umcutrecht.nl en B.B.M.Suelmann@umcutrecht.nl (conform de afspraken met de 

algemene interne geneeskunde). Roosterwensen die na het verstrijken van deze termijn 

doorgegeven worden kunnen niet automatisch worden gehonoreerd.  

5.4 Supervisie tijdens de stage 

De aios werkt altijd onder supervisie van een staflid of van een senior aios. 

mailto:b.b.m.suelmann@umcutrecht.nl
mailto:roostermo@umcutrecht.nl
mailto:B.B.M.Suelmann@umcutrecht.nl
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Er zal een training van de medische apotheek volgen bij aanvang van de stage om inzagerecht 

in CATO te krijgen (medisch voorschrijfsysteem voor oncologische systeemtherapie). Het is niet 

de bedoeling dat je zelf systeemtherapie gaat voorschrijven. 


