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STAGEBESCHRIJVING INFECTIEZIEKTEN 

Keuzestage 4 maanden 

1 Dit is de afdeling, dit zijn de patiënten 
De stage infectieziekten vindt voornamelijk plaats als consultenstage, die eventueel 

gecombineerd kan worden met poliklinische werkzaamheden.  

Tijdens de stage zie je een verscheidenheid aan casuïstiek, met zowel acute als chronische 

presentatie. Er zijn patiënten met een HIV-infectie of hieraan gerelateerde problemen op de 

afdeling, patiënten met geïnfecteerd kunstmateriaal, endocarditis, moeilijk behandelbare 

infecties, S. aureus bacteriëmieen of met een onverklaarbare koorts waarbij de infectieziekten 

geconsulteerd wordt. 

1.1 Relatie met andere disciplines 

Er vindt veel overleg plaats met de medisch microbiologen en virologen. Tevens heb je contact 

met de hoofdbehandelaar van de patiënten, bijvoorbeeld orthopedie, chirurgie, cardiologie en 

cardio-thoracale chirurgie. 

2 Dit kun je leren 
Aan het einde van de stage: 

 Bezit je kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied. 

 Heb je kennis opgedaan van de preventie, klinische presentatie, de diagnostiek en 

behandeling van infectieziekten, aangeboren en verworven afweerstoornissen, en van 

reizigers- en importziekten.  

 Heb je kennis opgedaan van de klinische presentatie, specifieke anamnese, reis- en 

expositieanamnese, en het lichamelijk onderzoek bij patiënten met infecties en 

afweerstoornissen. 

 Heb je kennis opgedaan op van het gebied van microbiologische diagnostiek (bacteriën, 

virus, schimmels, parasieten, wormen, mycobacteriën en andere bijzondere verwekkers) 

inclusief afname en transport van materiaal, directe testen, kweken, 

gevoeligheidsbepalingen, serologie en moleculaire diagnostiek, en van de 

indicatiestelling voor laboratoriumaanvragen en interpretatie van de verkregen uitslagen. 
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 Heb je, in samenspraak met de arts-microbioloog een gezamenlijke diagnostische en 

therapeutische strategie vaststellen. 

 

Daarnaast kun je na deze stage ook: 

 Een diagnostisch plan opstellen bij een patiënt met koorts. 

 Heb je kennis opgedaan van de basale microbiologische diagnostiek.  

 Heb je kennis opgedaan van de meest voorkomende (opportunistische) infecties bij 

immuungecompromitteerde patiënten. 

 Beheers je de work-up en behandeling bij veelvoorkomende infectieuze problemen bij 

patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis (bijv. S. Aureus bacteriemie). 

 

Naast deze medische competenties werk je verder aan je eigen persoonlijke ontwikkelplan. In 

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

aandacht zult besteden. Onderstaande competenties komen expliciet in de stage aan bod. 

 Je hebt een onbevangen niet oordelende grondhouding. 

 Je communiceert helder met collega zorgverleners. 

 Je bouwt effectieve behandelrelaties op met patiënten. 

 Je bespreekt medische informatie helder met patiënten en familie. 

3 Jouw rol op de afdeling 
Je bent verantwoordelijk voor de patiënten waarbij de infectieziekten in consult gevraagd wordt; 

je beoordeelt deze patiënten initieel klinisch en vervolgt patiënten nadien deels via het EPD, en 

deels aan bed. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een differentiaaldiagnose, 

diagnostisch en therapeutisch plan en voor het overleg met de hoofdbehandelaar. Tevens ben je 

aanspreekpunt voor huisartsen en GGD’s voor intercollegiaal overleg.  

4 Praktische informatie 

4.1 Voorbereiding 

Wij adviseren je voorafgaand of tijdens aan de stage de volgende richtlijnen te lezen:  

 S Aureus bacteriemie (UMC Utrecht) 

 Accidenteel bloedcontact (UMC Utrecht) 
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 PJP-profylaxe (UMC Utrecht) 

 Weet de Swab-richtlijn(en) te vinden 

4.2 Start- en eindgesprek  

Aan het begin van de stage heb je een startgesprek met de stagegever prof. dr. Andy 

Hoepelman. Zorg dat je deze op tijd inplant met het secretariaat (telefoonnummer 088-75 

56228). Samen bespreek je de leerdoelen voor de stage en jouw specifieke leerdoelen op basis 

van je persoonlijk ontwikkelplan. De besproken leerdoelen leg je vast in Formulier Startgesprek 

(Reconcept). 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 (Reconcept). Beide formulieren zijn een verplicht onderdeel 

van het portfolio.  

4.3 Supervisie tijdens de stage  

Je wordt gesuperviseerd door één van de internist-infectiologen. De supervisor is aanwezig in 

het UMC Utrecht en is aanspreekbar voor supervisie van consulten, SEH-patiënten en overige 

vragen. Voor de vaccinatiepoli is er een aangewezen infectioloog voor de supervisie.  


