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1. Deelnemende ziekenhuizen 
Afdeling Urologie Universitair Medisch Centrum Utrecht = UMCU 

Opleider: prof. dr. L.M.O. de Kort, l.m.o.dekort@umcutrecht.nl 

Plaatsvervangend opleider: dr. R.P. Meijer, rmeijer6@umcutrecht.nl 

Secretariaat: mw. M. Fabrie, stafsecretariaaturologie@umcutrecht.nl, 088-7558079 

HP C 04.236 

Heidelberglaan 100 

3584 CX Utrecht 

 

Afdeling Urologie St Antonius Ziekenhuis = AZ 

Opleider: dr. H.H.E. van Melick, h.van.melick@antoniusziekenhuis.nl 

Plaatsvervangend opleider: dr. J.J.H. Beck, j.beck@antoniusziekenhuis.nl 

Secretariaat: mw. Jacqueline Cluistra-Slingerland, urologie@antoniusziekenhuis.nl, 088-3202525 

Koekoekslaan 1 

3435 CM Nieuwegein 

 

Afdeling Urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis = JBZ 

Opleider: dr. B.P. Schrier, b.schrier@jbz.nl 

Plaatsvervangend opleider: vacant 

Secretariaat: 073-5536010 

Henri Dunantstraat 1 

5223 GZ ’s Hertogenbosch 

 

Afdeling Urologie St. Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis = ETZ 

Opleider: dr. J.H. van Roijen, h.vanroijen@etz.nl  

Plaatsvervangend opleider: dr. P.J.M. Kil, p.kil@etz.nl 

Secretariaat urologie ETZ, 013-4655400 
ETZ locatie TweeSteden 
Dr Deelenlaan 5, 5042 AD, Tilburg 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stafsecretariaaturologie@umcutrecht.nl
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2. Indeling opleiding urologie in het cluster Utrecht  

Onderdeel   Duur Locatie 

Vooropleiding  1,5 jaar Bij voorkeur regio Utrecht 

Kerncurriculum academisch 1,5 jaar UMCU 

 perifeer 1,5 jaar AZ, JBZ of ETZ 

 afronding 0-0,5 jaar UMCU, AZ, JBZ of ETZ 

Differentiatiestage  0,5-1 jaar UMCU, AZ, JBZ of ETZ 

Totaal  Gemiddeld 5 jaar 
en 5 maanden 

 

 

 

3. Coördinatie stages 
De indeling van de stages wordt gecoördineerd door: 

Drs. K.L. de Mooij 

k.l.demooij@umcutrecht.nl 

Universitair Medisch Centrum Utrecht – WKZ 

HP KE 04.140.5 

Postbus 85090 

3508 AB Utrecht 

088-7554576 

 

 

4. Kerncurriculum 
Het kerncurriculum bestaat uit negen kenmerkende beroepssituaties:   

 

1. Verrichten van een urologisch consult 

2. Behandelen van een kwetsbare (oudere) patiënt 

3. Behandelen van een man met een seksuele klacht 

4. Behandelen van een man met een vruchtbaarheidsstoornis 

5. Behandeling van een patiënt met stenen 

6. Behandelen van een patiënt met een functiestoornis van de urinewegen 

7. Behandelen van een patiënt met een probleem aan de urethra 

8. Behandelen van een kind met een urologische aandoening 

9. Behandeling van een patiënt met een oncologische aandoening 

 

Bij iedere kenmerkende beroepssituatie horen toevertrouwde professionele activiteiten (TPA’s). Zie 

hiervoor het landelijk curriculum: 

(https://www.nvu.nl/Portals/0/Downloads/Opleiding/Curriculum%20voor%20de%20opleiding%20Urolo

gie%20CHCU2018%20-%20DEF-2.pdf). 

Een bekwaamverklaring voor iedere kenmerkende beroepssituatie kan in alle deelnemende 

ziekenhuizen behaald worden. Het aanbod van patiënten en verrichtingen verschilt wel per centrum. 

https://www.nvu.nl/Portals/0/Downloads/Opleiding/Curriculum%20voor%20de%20opleiding%20Urologie%20CHCU2018%20-%20DEF-2.pdf
https://www.nvu.nl/Portals/0/Downloads/Opleiding/Curriculum%20voor%20de%20opleiding%20Urologie%20CHCU2018%20-%20DEF-2.pdf
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Voor het aanvragen van een bekwaamverklaring zie het landelijk curriculum en de lokale 

opleidingsplannen. 

 

 

5. Differentiatiestages 
In de loop van de opleiding kiest de AIOS in overleg met de opleider een of twee differentiatiestage(s). 

De duur hiervan bedraagt minimaal 6 mnd.  

Er kan gekozen worden voor de volgende differentiaties:  

1. Andrologie 

2. Endo-urologie en complexe steenbehandeling 

3. Functionele en reconstructieve urologie 

4. Kinderurologie 

5. Oncologie 

6. Algemene urologie 

 

De volgende tabel geeft aan in welk centrum differentiatiestages aangeboden worden. Een 

differentiatiestage kan in overleg in twee centra gevolgd worden.  

 

  

 UMCU AZ JBZ EZT 

1. Andrologie X X X X 

2. Endo en stenen X X X X 

3. Funct. reconstructief X    

4. Kinderurologie X    

5. Oncologie X X X X 

6. Algemene urologie  X X X 

 

De inhoud van de differentiatiestage verschilt per centrum. 

In de bijlage worden de specifieke aandachtsgebieden van de centra toegelicht. 

 

6. Maatschappelijk thema’s 
Gedurende de opleiding kan de AIOS zich facultatief bekwamen in de volgende maatschappelijke 

thema’s: 

 

 E-Health  

 Interprofessioneel werk  

 Patiëntveiligheid  

 Doelmatigheid  

 Ouderenzorg  

 Leiderschap  

 Patiënt participatie   
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In diverse centra wordt discipline-overstijgend onderwijs aangeboden gerelateerd aan deze thema’s. 

Voor het aanbod zie: 

 

 

 Disciplineoverstijgend onderwijs 

UMCU https://team.mijnumc.nl/connect/onderwijscentrum/medischevervolgopleidingen/Paginas/D
iscipline%20Overstijgend%20Onderwijs%20voor%20aios.aspx 

AZ https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/medische-vervolgopleidingen 

JBZ  

EZT  

 

Naast discipline-overstijgend onderwijs kan in overleg met de opleider een toepasselijke stage gezocht 

worden.  

 

 

7. Overdracht tussen ziekenhuizen 
Vanaf 1 januari 2019 worden de vorderingen van de AIOS vastgelegd in VREST (https://www.vrest.com/) 

en inzichtelijk voor de (plaatsvervangend) opleiders. 

Als de AIOS voor een stage naar een ander centrum gaat, zal door de opleider een voortgangsformulier 

worden meegestuurd (zie bijlage). 

 

 

8.  Mentorschap 
De AIOS kiest per ziekenhuis zelf een mentor uit de leden van de opleidingsgroep (niet de opleider of de 

plaatsvervangend opleider). 

De mentor is als vertrouwenspersoon gedurende de opleiding beschikbaar en maakt laagdrempelig 

contact mogelijk omdat geen sprake is van een beoordelingsrelatie. De mentor voert regelmatige 

voortgangsgesprekken met de AIOS. 

 

9. Verkorting van de opleiding 
In overleg met de lokale opleider en de academische opleider kan verkorting van de opleiding 

aangevraagd worden. De AIOS dient voor alle onderdelen van het kerncurriculum bekwaam verklaard te 

zijn en, naar het oordeel van de lokale opleider, een differentiatiestage met voldoende resultaat te 

hebben afgerond.  Daarnaast moeten verplichte examens behaald zijn, alle verplichte cursus gevolgd zijn 

en moet de AIOS een wetenschappelijk voordracht gehouden hebben op een (inter-)nationaal congres 

of publicatie in een peer reviewed tijdschrift hebben als eerste auteur.  

  

https://team.mijnumc.nl/connect/onderwijscentrum/medischevervolgopleidingen/Paginas/Discipline%20Overstijgend%20Onderwijs%20voor%20aios.aspx
https://team.mijnumc.nl/connect/onderwijscentrum/medischevervolgopleidingen/Paginas/Discipline%20Overstijgend%20Onderwijs%20voor%20aios.aspx
https://www.vrest.com/
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Bijlage 1 

Differentiatiestages Urologie UMC Utrecht 
In het UMC Utrecht ben je welkom voor de volgende differentiatiestages: 

 

Oncologische urologie   

 Blaascarcinoom 

 Prostaatcarcinoom 

 Testistumoren 

 Niercelcarcinoom (in Tergooi) 

Onderzoek: imaging blaaskanker (MRI-blaas), Immunotherapie NMIBC, gereduceerd BCG-schema HG-NMIBC 

(NIMBUS-trial), cystectomie open vs robot (RACE-trial), imaging prostaatkanker (7T-MRI-prostaat/PSMA-

PET; PEPPER trial), FLAME trial prostaatkanker (hypofractionering), salvage HDR-brachytherapie 

prostaatkanker, active surveillance niertumoren (EASE trial), stereotactische radiotherapie niertumoren 

(ARREST trial), sentinel-node testistumoren (SENATOR trial), upper-tract tumoren (REBACARE trial) 

 

Stagebegeleiders: Richard Meijer en  Peter-Paul Willemse 

 
 

Endo-urologie en stenen 

 Metabole stenen 

 PNL 

 Stenen bij afwijkende anatomie 

 

Andrologie 

 TESE 

 Fertiliteit bij oncologische aandoeningen 

Onderzoek: stamcelbiopt bij kinderen  

 

Stagebegeleiders: Jetske van Breda en Vincent de Kemp 
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Functionele en reconstructieve urologie 

 Urodynamica 

 Neuro-urologie 

 Mannelijke en tertiaire incontinentie  

 Urethrarecontructies 

 Adolescentenurologie 

Onderzoek: tissue engineering, follow up na urethraplastieken en analyse uroflowmetrie. Lange termijn 

onderzoek congenitale aandoeningen.  

 

Stagebegeleiders: Laetitia de Kort en Michel Wyndaele 

  
 

Kinderurologie 

 Urodynamica 

 Congenitale afwijkingen 

 Neuro-urologie 

 Incontinentie 

 Kinderurologie bij oncologische patiënten 

Onderzoek: Cognitive behavioral therapy  and incontinence in healthy children and children with autism 

spectrum disorders, Integratie blaassensor, flowmeter en game, Children with LUTS, how to ask questions 

related to child abuse? Fertiliteit bij kinderen met een oncologische aandoening. De rol van obstructie bij 

kinderen met incontinentie. Kinderen met stenen of CAKUT; genetische factoren, Lange termijn LUTS, 

incontinentie, fertiliteit, seksualiteit bij adolescenten met congenitale urologische afwijkingen. 

 

Stagebegeleiders: Aart Klijn, Pieter Dik, Keetje de Mooij, George Tsachouridis 

    
 

 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtvqrhr5TcAhUDIlAKHXHLAgYQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/michelwyndaele&psig=AOvVaw0mCOBbQ4NnzXk31Wo4Lkcg&ust=1531306561327947
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Bijlage 2 

 

Het St. Antonius ziekenhuis heeft zich als missie gesteld om ‘samen zorgen voor kwaliteit van leven’ op 

verschillende locaties in Nieuwegein en Utrecht gestalte te geven. In het St. Antonius ziekenhuis wordt 

voortdurend gewerkt aan het verbeteren van zorg en daarom vormen naast patiëntenzorg ook opleiding en 

onderzoek de belangrijkste pijlers van het ziekenhuis.  

 

De maatschap Urologen voor U is werkzaam in het St. Antonius ziekenhuis en het Diakonessenhuis en heeft 

goede samenwerkingsverbanden binnen de gehele regio. De maatschap ziet zichzelf verantwoordelijk tot het 

leveren en ontwikkelen van goede urologische zorg in de volle breedte en te excelleren in de speerpunten. 

Met in totaal 13 urologen, 2 AIOS, 5 ANIOS, 2 arts-onderzoekers en een variërend aantal co-assistenten wordt 

elke dag opnieuw hard gewerkt aan het in de praktijk brengen van deze missie. 

Wat onze praktijk te bieden heeft: 

- Een zeer hoog gewaardeerd opleidingsklimaat 
- Hoge volumes aan basis urologische zorg 
- Veel expertise, hoge volumes en een onderzoekslijn in prostaatkanker door supraregionaal aanbod 
- Veel expertise, hoge volumes en participatie in kwaliteitsprojecten voor blaaskanker en nierkanker 

door regionale verwijslijnen 
- Een regionaal centrum voor erectieprothesen, landelijk verwijscentrum voor m. Peyronie 
- Hoge volumes ESWL en  PNL  (op hybride OK) in steencentrum Diakonessenhuis waarvoor een 

opleidingserkenning aanwezig is 
- Structureel ingepland onderwijs 
- 4 maal per jaar een voor en door assistenten georganiseerde interne refereeravond  
- De mogelijkheid tot coaching / loopbaanontwikkeling 
- Veel beschikbare faciliteiten en mogelijkheden mbt wetenschappelijk onderzoek 
- Een groot aanbod van onderwijs, waaronder de mogelijkheid tot het volgen van de Antonius 

Management Masterclass 
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Opleiders:  

 

 

 

Opleidingsgroep:  
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Bijlage 3 

Het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis (ETZ) 
 

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een (boven)regionaal, topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio 

Midden-Brabant. Het ETZ biedt zorg vanuit drie ziekenhuislocaties: ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden en ETZ 

Waalwijk. Elke locatie kent een eigen zorgsfeer en eigen expertises, waarbij altijd de patiënt centraal staat. 

De klinische urologische zorg en vrijwel alle operatieve ingrepen vinden op locatie ETZ TweeSteden plaats. 

Poliklinische activiteiten worden ook op locatie Elisabeth en op een buitenpoli in Oisterwijk verricht. De vakgroep 

urologie bestaat uit zes urologen, twee AIOS en twee ANIOS.  

 

Het ETZ levert dynamische en hoogwaardige urologische zorg.  Het opleiden van AIOS en begeleiding van co-

assistenten staat bij ons hoog in het vaandel. We streven ernaar elke AIOS de kennis en ervaring mee te geven om 

met vertrouwen de praktijk in te kunnen met niet alleen de basis urologische vaardigheden, maar ook een 

gedegen verdieping in een aandachtsgebied naar keuze.  

 

Onze sterke kanten: 

- Een zeer dynamische en hoogwaardige perifere urologische praktijk 

- Expertise centrum voor (laparoscopische) nierchirurgie 

- Hoog volume steenchirurgie (eigen steen vergruizer, endoscopie, PCNL) 

- Diagnostisch en niet-chirurgische behandeling prostaatkanker (brachytherapie) 

- Tertiair andrologisch centrum (Fertiliteit, microchirurgie en endocrinologie). 

- Functionele urologie: (Green light laser, neuromodulatie) 

 

 

 

   

   

   
Dr A.J. Breeuwsma, Mw. Dr Y.D.Dubbelman, Dr P.J.M. Kil 

B.P. Wijsman, R.J.A.M. Davits, Dr J.H. van Roijen 

 


