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1. Inleiding
Dit document beschrijft het lokale opleidingsplan van de Medische Vervolgopleiding
Urologie 1 van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Utrecht.
In het plan is een vertaling gemaakt van het nationale opleidingsplan ‘Curriculum voor de
opleiding Urologie’, november 2009 2 naar de lokale opleidingssituatie in het St. Antonius
Ziekenhuis. Het lokale opleidingsplan is zoveel als mogelijk afgestemd op het ‘Regionaal
Opleidingsplan Urologie’ 3 (concept C. den Rooyen, september 2010) van het
opleidingscluster UMCU. Met behulp van het nationale en het lokale plan kan de individuele
AIOS zijn of haar persoonlijk opleidingsplan (POP) samenstellen.
Regionaal
Opleidingsplan
Opleidingscluster
UMCU
Nationaal
Opleidingsplan:
‘curriculum voor de
opleiding voor
Urologie’

Lokaal
Opleidingsplan
St. Antonius
Ziekenhuis

Persoonlijk
Opleidingsplan

De Opleiding Urologie wordt in het St. Antonius Ziekenhuis sinds 2004 uitgevoerd en heeft
een MSRC-erkenning conform het Kaderbesluit CCMS en het Besluit Urologie. De erkenning
betreft een tweejarige opleidingsduur en omvat het niet academische deel van de
vervolgopleiding Urologie.
De inhoud en structuur van de opleiding worden bepaald door de thematische indeling van
het curriculum en een lineaire planning voor de klinische settings waarbinnen gewerkt en
geleerd wordt. De beschreven competenties uit het nationale curriculum (pag. 9 vv.), die
door de AIOS in de opleiding moeten worden ontwikkeld, zijn in dit opleidingsplan gekoppeld
aan leersituaties in de praktijk die samen met het cursorisch onderwijs, de streefaantallen
diagnostische en therapeutische behandelingen en andere leermiddelen de inhoudelijke
opleiding vormen.

1
2

Vanaf nu ook aangeduid met Opleiding Urologie
Vanaf nu nationaal Curriculum genoemd

St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein – Utrecht
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Het opleidingsplan beschrijft het formele plan van de Opleiding Urologie en heeft een
drieledige functie:
1. Vastleggen van de inhoud en structuur.
2. Communicatie.
3. Legitimatie.
Ad 1. Vastleggen van de inhoud en structuur
De kwaliteit van de opleiding wordt onder andere bepaald door de samenhang (interne
consistentie) tussen de leerdoelen, leerinhoud, leermiddelen en toetsing. Hoe sterker de
interne consistentie, des te groter de kwaliteit. In het plan worden de verschillende
opleidingsonderdelen, zoals de te verwerven competenties, klinische settings en stages,
thema’s en toetsen in hun onderlinge samenhang beschreven.
Ad 2. Communicatie
Het succes van de opleiding wordt mede bepaald door een goede inhoudelijke afstemming
tussen de opleiders, de AIOS en het beroepenveld. Dit wordt de externe consistentie
genoemd. Het is belangrijk dat bij alle betrokken personen gelijke opvattingen bestaan over
wat er, hoe en wanneer wordt geleerd. Het opleidingsplan is een hulpmiddel bij de onderlinge
communicatie hierover.
Ad 3. Legitimatie
Het lokale opleidingsplan kan bij zowel interne -, als externe visitaties ingezet worden, om
inzicht te geven in de inhoud en structuur van de opleiding.
Het formele opleidingsplan draagt op deze wijze bij aan de kwaliteitsborging van de
Opleiding Urologie
In het lokale opleidingsplan is alleen specifieke informatie opgenomen, die van toepassing is
op de opleidingssituatie van het St. Antonius Ziekenhuis. Op deze wijze heeft het plan de
functie van ‘onderlegger’ van het nationale en het regionale opleidingsplan gekregen.
De kern van dit lokale plan bestaat uit een opleidingsschema, waarin op één pagina de
inhoud en structuur van de opleiding wordt gepresenteerd en uit een beschrijving van alle
klinische settings en stages waarbinnen gewerkt en geleerd wordt.

dr. P.L.M. Vijverberg, Uroloog en opleider.
drs. M.G. Onaca, Uroloog en plaatsvervangend opleider.

St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein – Utrecht
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2. Vak- en Opleidingsgroep Urologie
Vakgroep
Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die
het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn aspecten uitoefent. Alleen de
transplantatiechirurgie wordt niet binnen het St. Antonius Ziekenhuis uitgevoerd.
Het St. Antonius Ziekenhuis beschikt over 6,75 FTE urologen, gevormd door een vast team
van 7 urologen en 2 urologen in een buitengewoon lidmaatschap.
Het adherentiegebied van de vakgroep omvat ongeveer 400.000 mensen. In 2009 bedroeg
de productie bijna 9000 EPB’s, ruim 1500 opnames (met bijna 7500 verpleegdagen), ruim
1000 dagverplegingen en zo’n 19000 verrichtingen in klinische en poliklinische setting ten
behoeve van diagnostiek en behandeling.
De vakgroep is in het kader van de landelijke ontwikkelingen, waarin concentratie en
differentiatie in toenemende mate een rol spelen om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren,
een samenwerkingsverband aangegaan met de urologen in het Diakonessenhuis te Utrecht
en in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis te Woerden. Deze samenwerking wordt in de praktijk
nader uitgewerkt. In toenemende mate worden (operatieve) behandelingen uitgevoerd op
een locatie die daarvoor is geoutilleerd en door een uroloog die zich in betreffende
behandeling heeft gespecialiseerd. Voor elk van de ziekenhuizen is, in nauw overleg met
betreffende ziekenhuizen, een passend portfolio aan behandelingen opgesteld. Deze
ontwikkeling waarborgt een kwaliteitsverbetering en daarmee een verdere groei van de
urologie.
Voor de opleiding betekent dit dat bepaalde specifieke behandelingen die niet in het
St. Antonius Ziekenhuis worden aangeboden, als ‘extra’ in een stagesetting kunnen worden
aangeboden door de collega’s van een van de andere ziekenhuizen.
Het samenwerkingsverband en de differentiatie hebben geleid tot de volgende specialisaties:

Specialistische urologische behandelingen
indeling op basis van technieken

endo urologie

complexe steenbehandelingen

Aanpsreekp team
'10-'12
Spermon Meijer, Hoekstra, v.d. Linden, Vijverberg, Beck

minimaal invasieve urologie

laparoscopie
robot assisted chirurgie
cryo

Onaca
Meijer, van Melick, Spermon, van Selm
Onaca
van Melick, Vijverberg
Vijverberg Onaca, van Melick

open urologie

grote open chirurgie

onderdeel

Gisolf
bricker
neoblaas

behandellocatie
innovaties op 1 locatie, daarna uitbreiden
PNL: Diak / Antonius (?)
Antonius/Diak/ Zuwe
Antonius
Antonius

v. Rhijn, Giesbers, Hoekstra, v.d. Linden, v. Dalen Antonius / Diak
Antonius / Diak
Diak

reconstructieve chirurgie

urethrachirurgie
vaso vasostomie

v.d. Linden v. Dalen
Giesbers Beck

Antonius
Zuwe / Diak

prothesiologie

penisprothesen
testisprothesen
slings
sphincterprothesen

Beck
Beck
v. Dalen
Beck

Zuwe
Zuwe
Diak / Antonius(?)
Zuwe

innovaties

PDD
neuromodulatie
laser prostatectomieën

Vijverberg
van Melick
Hoekstra Diakteam

start op 1 locatie, daarna uitbreiden
Antonius
start in Diak, daarna uitbreiden

van Selm

Zuwe/Antonius/ Diak (aantallen?)

kinderurologie

St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein – Utrecht

Giesbers
Giesbers
v.d. Linden, v. Melick
Giesbers

Onaca
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De basisurologie wordt door elk van de urologen verzorgd.
Twaalf maal per jaar wordt een vergadering georganiseerd. Zes maal met de hele
vennootschap en zes maal lokaal (met de in het St. Antonius Ziekenhuis werkzame
urologen). De (ontwikkelingen binnen de) opleiding is een vast agendapunt binnen deze
vergaderingen.

St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein – Utrecht

Versie 1.0
15-11-2010

7

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie
St. Antonius Ziekenhuis

Opleidingsgroep
De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de
opleiding in het St. Antonius Ziekenhuis binnen het cluster UMCU. Alle specialisten werken
actief samen om de gewenste hoogstaande kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Elke
specialist heeft daarin een aantal taken en verantwoordelijkheden.
Dr. P.L.M. Vijverberg is de opleider en is daarmee primair verantwoordelijk voor alle zaken
die de opleiding betreffen en drs. M.G. Onaca is plaatsvervangend opleider.
Een aantal urologen heeft het ‘teach the teacher’ programma reeds gevolgd, de overigen
gaan het volgen.
Vier maal per jaar wordt een opleidingsvergadering georganiseerd, met aanwezigheid van de
assistenten, waarbij opleidingsaspecten formeel worden besproken en vastgelegd.
De opleidingsgroep bewaakt de (individuele) medisch inhoudelijke en professionele
voortgang van de AIOS en begeleiden hen tijdens de gehele opleiding. De opleidingsgroep
wordt door de opleider geheel betrokken bij de toetsmomenten en de beoordeling van de
AIOS.
Omdat de opleidingsgroep een kleine groep is en er slechts twee AIOS tegelijk opgeleid
worden, wordt elk van de AIOS begeleid door de hele opleidingsgroep (er is geen sprake van
een mentor). Alle urologen uit de opleidingsgroep superviseren de activiteiten van de AIOS
en nemen actief deel aan de overdrachten en onderwijsmomenten.
Er is sprake van een positieve opleidingscultuur. Horizontaal overleg tussen AIOS en
urologen waarin over en weer feedback wordt gegeven vindt heel laagdrempelig plaats.
Mochten er problemen ontstaan dan kunnen zowel uroloog als AIOS zich wenden tot de
opleider, die in dat geval als bemiddelaar optreedt. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om
contact op te nemen met de medewerkers van de Antonius Academie.
De opleiding wordt regelmatig met de assistenten geëvalueerd.
Binnen het St. Antonius Ziekenhuis zijn de opleiders georganiseerd in een Centrale
Opleidings Commissie (COC). Binnen de COC is in toenemende mate sprake van
professionalisering, wat ten gunste komt aan het opleidingsklimaat.
Twee maal per jaar vindt het opleidingsoverleg binnen het opleidingscluster UMCU plaats.
De ontwikkelingen van de AIOS over de instellingen heen wordt in dit overleg gevolgd.
Daarnaast vindt toetsing en afstemming plaats van de regionale opleidingsschema’s en de
opleidingsplannen (nationaal, regionaal en lokaal) en worden opleidingszaken
(organisatorisch en inhoudelijk) in regionaal verband geëvalueerd.
Het selecteren van kandidaten die voor de opleiding in aanmerking komen gebeurt, na de
landelijke selectie, door een selectie van (plaatsvervangend) opleiders.

St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein – Utrecht
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3. Inhoud en structuur van de opleiding
De inhoud en structuur van de Opleiding Urologie van het St. Antonius Ziekenhuis, zijn
weergegeven in een opleidingsschema dat afgeleid is van de 2e en 3e etage van het ‘huisje’
van de BBOV (zie volgende pagina).
De opleiding tot uroloog is een samengestelde opleiding en bestaat uit twee jaar
vooropleiding heelkunde en vier jaar vervolgopleiding urologie, waarvan twee jaar urologie in
een niet universitaire kliniek en twee jaar in een universitaire kliniek.
Elke AIOS start met de twee jaar durende vooropleiding heelkunde in gedefinieerde klinieken
waarmee afspraken zijn gemaakt. Dit kan het St. Antonius Ziekenhuis zijn, maar ook een
andere kliniek. De inhoud en afstemming van deze vooropleiding zijn conform het nationale
curriculum. In het laatste jaar van de vooropleiding volgt de AIOS de zogenaamde ‘Upfront
cursus’ waar basaal urologische onderzoekstechnieken en behandelingen praktisch
geoefend worden. Deze cursus vindt plaats als voorbereiding op de (vaak hernieuwde)
aanvang van de activiteiten in de urologische setting.
De Opleiding Urologie van het St. Antonius Ziekenhuis vindt plaats binnen het cluster UMCU,
gecentreerd in OOR Utrecht. Binnen het opleidingscluster wordt bepaald in welke volgorde
de AIOS de vervolgopleiding urologie doorloopt. Elke AIOS volgt twee jaar van de
vervolgopleiding in het UMC Utrecht en twee jaar in het St. Antonius Ziekenhuis. Dit kunnen
jaar 3 en 4 van de opleiding zijn of jaar 5 en 6. In dit lokale opleidingsplan worden alle vier
opleidingsjaren beschreven.
Binnen de vierjarige vervolgopleiding is ruimte voor verdieping in een specifiek
aandachtsgebied (binnen aangegeven grenzen). Vanuit het samenwerkingsverband dat de
urologen uit het St. Antonius ziekenhuis vormen met de urologen uit het Diakonessenhuis
Utrecht en het Zuwe Hofpoort ziekenhuis Woerden, worden twee verdiepingsstages
aangeboden die voldoen aan de CCMS randvoorwaarden. De verdiepingsstage kan
doorlopen worden na overleg en met goedkeuring van de opleider.
De leerinhoud van de opleiding wordt bepaald door de zeven geoperationaliseerde CanMeds
competenties zoals weergegeven op pagina 9 van het nationale curriculum en is ingedeeld in
zeven thema’s (de bouwstenen van de opleiding) die gezamenlijk het vakgebied van de
uroloog bestrijken. Van deze zeven thema’s wordt het thema ‘Transplantatiechirurgie’ binnen
het St. Antonius Ziekenhuis niet behandeld. Elk thema bestaat uit de onderdelen diagnostiek
en behandelingen, waarbij ook streefaantallen behaald moeten worden.
Opleiden vindt plaats in de met deze thema’s samenhangende klinische beroepssituaties.
Het leren zelf vindt lineair plaats binnen de diverse klinische settings waarin de uroloog en de
AIOS werken. De AIOS leert alle werkzaamheden in de urologische praktijk, zoals die zich
gebruikelijk aandienen, uitvoeren. Bij aanvang zal de AIOS meelopen en leren zonder veel
zelfstandig uit te voeren. Met het verstrijken van de opleidingsduur en het toenemen van
kennis en ervaring zal de AIOS steeds meer taken zelfstandig kunnen uitvoeren en kan de
supervisie meer op afstand plaatsvinden.
Ook wordt deelgenomen aan (cursorisch) onderwijs, dat zowel in het ziekenhuis als
daarbuiten plaatsvindt.
De toetsing van de te verwerven competenties vindt plaats met formatieve
(ontwikkelingsgerichte) en summatieve (selectiegerichte) toetsen.
De in het nationale curriculum (vanaf pag. 15) genoemde opleidingsactiviteiten met de
daarbij geformuleerde ijkpunten zijn gekoppeld aan de thema’s en vormen de leidraad voor
St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein – Utrecht

Versie 1.0
15-11-2010
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het verstrekken van feedback aan de AIOS over in hoeverre hij/zij voldoet aan het verwachte
niveau (pag. 29 vv. nationaal curriculum), (zie ook het regionale opleidingsplan pag.14 vv.).
Alle onderdelen van de opleiding hebben een sterke interne consistentie en dragen ieder op
hun eigen wijze bij aan leren, toetsen en het uiteindelijke resultaat: een competente en
professionele uroloog.
Klinische settings
Cursorisch onderwijs
•
•
•
•
•
•
•

7 Competenties
Medisch handelen
Communicatie
Kennis en Wetenschap
Samenwerking
Maatschappelijk Handelen
Professionaliteit
Organisatie

•
•
•
•
•
•

11 Opleidingsactiviteiten
Diagnostiek
• Complicatiebespreking /
probleemoplossende besprekingen
Opstellen en uitvoeren behandelplan
• Patiëntenbespreking / radiologie,
Multidisciplinaire teambespreking
pathologie, gynaecologie
Patiënteninformatiegesprek
• Dienst + overdracht
Afronding/Overdracht
• Organisatie van een eigen poli
Wetenschappelijk onderzoek
• Consulten

•
•
•
•
•
•

Leren

6 Thema’s Urologie
Acute urologie
Andrologische urologie
Functionele urologie
Kinderurologie
Oncologische urologie
Minimaal invasieve urologie en
steenlijden

Streefaantallen diagnostische en therapeutische behandelingen
(nationaal curriculum pag. 106 vv)
10 Vormen van formatieve toetsen
• Voortgangsgesprekken
• Korte PraktijkBeoordelingen (KPB’s)
• Critical Appraised Topic (CAT)
• Kennistoets (NVU)
• 360˚ beoordeling
• (Zelfreflectie)
• Objective Structured Assessment of
Technical Skills (OSATS)
• Case Based Discussion (CBD)
• Voordracht wetenschappelijke
vereniging (of vergelijkbaar podium)
• Artikel

1 Vorm van summatieve toetsen
• Geschiktheidsbeoordeling

Toetsen

Resultaat
Beheersing 7 CanMeds Competenties voor Uroloog

Dit algemene schema is voor ieder opleidingsjaar verder ingevuld, waarbij een
opleidingsschema is ontstaan dat op hoofdlijnen de inhoud en structuur van de volledige
Opleiding Urologie van het St. Antonius Ziekenhuis weergeeft (zie de volgende pagina).

St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein – Utrecht
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3.1 Opleidingsschema Opleiding Urologie St. Antonius Ziekenhuis
Vervolgopleiding Urologie
Opleidingsjaar 3

Vervolgopleiding Urologie
Opleidingsjaar 4

Klinische settings

Klinische settings
Polikliniek
Poliklinische verrichtingen
OK
Verpleegafdelingen H3/4
Consulten
SEH
Diensten

Polikliniek
Poliklinische verrichtingen
OK
Verpleegafdelingen H3/4
Consulten
SEH
Diensten

Stage (i.o.): Diakonessenhuis
Zuwe Hofpoort ziekenhuis
Cursorisch onderwijs

Meekijken: ESWL, UDO, blaasspoelingen
Cursorisch onderwijs

Landelijk en regionaal:
• Theoretische cursus (CCO)
• Wetenschappelijk deel vooren najaarsvergadering NVU
• Regionale refereeravonden
• Campbell in situ

Verplichte cursussen door het
Urologisch Opleidings Instituut:

4

• Echografie (of jaar 4)
• Endo Urologie (of jaar 4)
• Laser/electrochirurgie
(of jaar 4)
• Stralingshygiëne (1 maal
gedurende vervolgopleiding)

Lokaal:
• Antonius A(N)IOS onderwijs
• Meekijkleermomenten
• Patiëntgerelateerde
besprekingen
Leerinhoud

Landelijk en regionaal:
• Theoretische cursus
• Wetenschappelijk deel vooren najaarsvergadering NVU
• Regionale refereeravonden
• Campbell in situ

Lokaal:

Verplichte cursussen door het
Urologisch Opleidings Instituut:
• Echografie (of jaar 3)
• Endo Urologie (of jaar 3)
• Laser/electrochirurgie (of jaar 3)
• Stralingshygiëne (1 maal
gedurende vervolgopleiding)

• Antonius A(N)IOS onderwijs
• Meekijkleermomenten
• Patiëntgerelateerde
besprekingen
Leerinhoud

Ontwikkeling van 6 thema’s, 7 competenties,
11 opleidingsactiviteiten, streefaantallen diagnostische en
therapeutische behandelingen

Ontwikkeling van 6 thema’s, 7 competenties,
11 opleidingsactiviteiten, streefaantallen diagnostische en
therapeutische behandelingen
Formatieve toetsen

Summatieve toetsen

Formatieve toetsen

Summatieve toetsen

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

4 x voortgangsgesprek
10-12 x KPB / OSAT
2-3 x CAT
1 x 360º beoordeling
1 x kennistoets NVU
continue zelfreflectie
(portfolio)
wekelijks CBD

•

1x
geschiktheidsbeoordeling

•

4 x voortgangsgesprek
10-12 x KPB / OSAT
2-3 x CAT
1 x 360º beoordeling
1 x kennistoets NVU
continue zelfreflectie
(portfolio)
wekelijks CBD

1x
geschiktheidsbeoordeling

tenminste 1 x voordracht wetenschappelijke vereniging (of vergelijkbaar podium)
tenminste 1 Artikel

4

Commissie Cursorisch Onderwijs NVU

St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein – Utrecht
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Vervolgopleiding Urologie
Opleidingsjaar 5

Vervolgopleiding Urologie
Opleidingsjaar 6

Klinische settings

Klinische settings

Polikliniek
Poliklinische verrichtingen
OK
Verpleegafdelingen H3/4
Consulten
SEH
Diensten

Polikliniek
Poliklinische verrichtingen
OK
Verpleegafdelingen H3/4
Consulten
SEH
Diensten
Meekijken:

Stage (i.o.): Diakonessenhuis
Zuwe Hofpoort ziekenhuis

ESWL, UDO, blaasspoelingen

Cursorisch onderwijs

Landelijk en regionaal:
• Theoretische cursus (CCO)
• Wetenschappeiljk deel vooren najaarsvergadering NVU
• Regionale refereeravonden
• Campbell in situ

Cursorisch onderwijs

Verplichte cursussen door het
Urologisch Opleidings Instituut:
Anatomie kleine bekken
Functionele Urologie /
urodynamica (of jaar 6)
Laparoscopie
Stralingshygiëne (1 maal
gedurende vervolgopleiding)

Lokaal:
• Antonius A(N)IOS onderwijs
• Meekijkleermomenten
• Patiëntgerelateerde
besprekingen
Leerinhoud

Landelijk en regionaal:
• Theoretische cursus (CCO)
• Wetenschappelijk deel vooren najaarsvergadering NVU
• Regionale refereeravonden
• Campbell in situ

Verplichte cursussen door het
Urologisch Opleidings Instituut:
• Functionele Urologie /
urodynamica (of jaar 5)
• Anatomie retroperitoneum
• Stralingshygiëne (1 maal
gedurende vervolgopleiding)

Lokaal:

• Antonius A(N)IOS onderwijs
• Meekijkleermomenten
• Patiëntgerelateerde
besprekingen
Leerinhoud

Ontwikkeling van 6 thema’s, 7 competenties,
11 opleidingsactiviteiten, streefaantallen diagnostische en
therapeutische behandelingen

Ontwikkeling van 6 thema’s, 7 competenties,
11 opleidingsactiviteiten, streefaantallen diagnostische en
therapeutische behandelingen
Formatieve toetsen

Summatieve toetsen

Formatieve toetsen

Summatieve toetsen

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

4 x voortgangsgesprek
10-12 x KPB / OSAT
2-3 x CAT
1 x 360º beoordeling
1 x kennistoets NVU
continue zelfreflectie
(portfolio)
wekelijks CBD

1x
geschiktheidsbeoordeling

•

4 x voortgangsgesprek
10-12 x KPB / OSAT
2-3 x CAT
1 x 360º beoordeling
1 x kennistoets NVU
continue zelfreflectie
(portfolio)
wekelijks CBD

1x
geschiktheidsbeoordeling
(= eindbeoordeling voor
registratie)

tenminste 1 x voordracht wetenschappelijke vereniging (of vergelijkbaar podium)
tenminste 1 Artikel
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2.2 Toelichting op en nadere uitwerking van het opleidingsschema
Introductieprogramma St. Antonius Ziekenhuis
De eerste activiteit waaraan de AIOS deelneemt is een algemeen introductieprogramma voor
alle nieuwe medewerkers van het ziekenhuis en een specifiek introductieprogramma voor
AIOS en ANIOS:
• Algemeen introductieprogramma.
Tijdens deze introductie maken alle nieuwe medewerkers kennis met de speerpunten
van het ziekenhuis, waaronder ‘Gastvrij topziekenhuis’, Symfonie 440, ‘Bedrijf naar je
hart’ en Veiligheid. Ook worden er rondleidingen gegeven. Een voorbeeld van het
dagprogramma is als bijlage 2 toegevoegd.
• Introductieprogramma voor AIOS en ANIOS.
Tijdens dit programma wordt aandacht besteed aan de kennismaking met de bibliotheek
en enkele medisch ondersteunende afdelingen. Daarnaast worden diverse thema’s
behandeld, zoals ‘de Identiteitsnota’, ethische aspecten en ‘Kwaliteit & patiëntveiligheid’.
Dit programma, dat specifiek is afgestemd op AIOS en ANIOS, duurt een dag en wordt
vervolgd met een reanimatietraining BLS van een dagdeel.
Het programma is als bijlage 3 toegevoegd.
Op dit moment wordt het introductieprogramma voor AIOS en ANIOS verder ontwikkeld.
Klinische settings
De AIOS werken en leren binnen verschillende klinische settings waarbij direct
patiëntencontact met de uroloog, dus ook met de AIOS, centraal staat.
De klinische settings bevinden zich binnen de locaties Nieuwegein en Utrecht-Oudenrijn die
qua OK en Verpleegafdeling een ‘eigen’ patiëntenpopulatie kennen op basis van de
lateralisatieregels: laagcomplexe behandelingen op locatie Utrecht-Oudenrijn en
hoogcomplexe behandelingen op locatie Nieuwegein.
Binnen deze klinische settings kunnen de diverse onderdelen van de 6 thema’s uit het
nationale curriculum worden geleerd.
De klinische settings zijn:
• Polikliniek:
o zelfstandige poli’s, met supervisie op afstand.
o opleidingspoli’s, in leersetting, onder volledig of gedeeltelijk directe supervisie.
o multidisciplinaire poli’s, polikliniek samen met andere specialismen en ondersteuners
(vnl. in het bekkenbodemcentrum).
• Poliklinische verrichtingen:
o zelfstandige verrichtingenspreekuren, met supervisie op afstand.
o opleidingsverrichtingenspreekuren, in leersetting, onder volledig of gedeeltelijk
directe supervisie.
• OK: opleidingsok’s
• Verpleegafdelingen Urologie: H3 locatie Nieuwegein en 4 locatie Oudenrijn.
• Consulten: voor alle overige medische afdelingen
• Spoedeisende Hulp
• Diensten
In bijlage 4 wordt in een overzicht aangegeven welke opleidingsthema’s tijdens welke
klinische werk/leersetting centraal staan.
Op basis van het stadium van het leerproces en het niveau van de AIOS, wordt de AIOS
ingeroosterd in de verschillende klinische settings over de verschillende locaties, waardoor
een grote hoeveelheid en diversiteit in patiëntencontacten ontstaat (zie bijlage 5).
St. Antonius Ziekenhuis
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Dit waarborgt voldoende mogelijkheden om de vereiste niveaus en aantallen behandelingen
zoals opgesteld in het nationaal curriculum te behalen. 5
Binnen elk van de klinische settings wordt zorg gedragen voor adequate supervisie. Deze
kan, afhankelijk van het stadium van het leerproces van de AIOS en afhankelijk van de
setting direct, naastgelegen of op afstand zijn. Supervisie is altijd georganiseerd en bekend
bij AIOS en supervisor (in hoedanigheid en persoon).
In het tweede jaar van de Antonius-opleiding bestaat de mogelijkheid om een verdiepende
stage in het Diakonessenhuis of in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis te volgen. Deze stage is in
ontwikkeling.
Cursorisch onderwijs
De AIOS neemt deel aan (cursorisch) onderwijs. Dit vindt zowel in het St. Antonius
Ziekenhuis als daarbuiten plaats (zie bijlage 6).
Binnen de ziekenhuissetting vinden periodiek (klinische) patiëntgerichte
onderwijsbesprekingen plaats (CBD’s) (zie bijlage 7). Zo zijn er een röntgenbespreking, een
multidisciplinaire urologische oncologiebespreking, een PA bespreking, een nefrologie
bespreking, een kinderbespreking en een bekkenbodembespreking. In januari start een
maandelijkse seksuologiebespreking. Daarnaast wordt er viermaal per jaar een
complicatiebespreking georganiseerd.
In de dagelijkse overdracht is tijd voor een indicatiebespreking ingeruimd.
De opleidingsgroep neemt zoveel mogelijk collectief deel aan alle onderwijsbesprekingen.
Verslaglegging van de besprekingen vindt plaats in het EPD.
Onderwijs buiten de ziekenhuissetting bestaat onder andere uit het door het Concilium
Urologicum aangeboden onderwijs, dat zodanig is gestructureerd dat gedurende de vier jaar
dat de AIOS de vervolgopleiding urologie volgt alle aspecten aan bod zijn gekomen
(nationaal curriculum, pag. 26).
In een (twee)jaarlijkse cyclus wordt door het Urologisch Opleidingsinstituut driemaal per jaar
centraal onderwijs gegeven aan alle landelijke AIOS Urologie. Het verplichte jaarlijkse
landelijk examen (de kennistoets) is aan de inhoud van dit onderwijs gekoppeld.
Daarnaast zijn er onderwijsmomenten in de voor- en najaarsvergadering van de landelijke
beroepsvereniging, de regionale refereeravonden en de Campbell in situ. De te behandelen
onderwerpen zijn thematisch. De AIOS worden gestimuleerd om niet alleen passief, maar
ook actief te participeren in het onderwijs.
Binnen het St. Antonius Ziekenhuis wordt ook disciplineoverstijgend onderwijs gegeven voor
en door AIOS, waarin de AIOS passief en actief deelneemt.
Opleidingsmethodiek
Essentieel voor het competentiegericht opleiden is het uitgangspunt dat opleidings- en
toetsingsactiviteiten ten dienste staan van het bereiken van de verschillende competenties.
De uitgangspunten zoals beschreven in het nationale curriculum (pag. 25 vv.) worden
gehanteerd binnen het St. Antonius Ziekenhuis.
Een veilige leeromgeving wordt geboden. In 2009 werd de opleidingsgroep door de Orde van
Medisch Specialisten genomineerd voor de ‘Opleidingsprijs 2009’.
5

De streefaantallen behandelingen (het ontwikkelen van operatieve vaardigheden) vormen een
belangrijke parameter voor het perifere deel van de vervolgopleiding Urologie. Deze centraalstelling
wordt door de opleidingsgroep in het nationale curriculum en het regionale plan gemist!
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De AIOS heeft zelf een belangrijke rol in zijn of haar leerproces en gebruikt hiervoor het
portfolio. Alle uitkomsten van toetsen komen hierin terug.
Het leren vindt vooral in de werkomgeving plaats. Supervisie wordt op maat geboden.
Faciliteiten, ook om te studeren en wetenschap te bedrijven, zijn in grote mate beschikbaar.
De vennootschap beschikt over een eigen urologische bibliotheek. Het ziekenhuis beschikt
over een medische bibliotheek met alle mogelijke moderne middelen voor kennisverwerving
en een actief team van clinical librarians.
Toetsing
Op basis van de zeven CanMeds-competenties wordt een competentiegerichte opleiding
geboden, wat uitgedrukt wordt in bekwaamheidsniveaus.
De niveaus zijn als volgt gedefinieerd:
• Niveau 1: De AIOS kan de aandoening herkennen en analyseren en de
behandelmethode bepalen en beschrijven.
• Niveau 2: De AIOS kan onder strenge begeleiding van een supervisor de
behandeling/operatie uitvoeren.
• Niveau 3: de AIOS kan de behandeling/operatie grotendeels zelfstandig uitvoeren, maar
(beperkte) begeleiding door de supervisor is wel nodig.
• Niveau 4: De AIOS kan en mag de behandeling/operatie zelfstandig uitvoeren.
• Niveau 5: De AIOS superviseert en onderwijst jongerejaars AIOS.
Opleidingsgesprekken
Tijdens de opleiding vinden meerdere formele gesprekken plaats.
Aan het begin van de opleiding vinden twee introductiegesprekken plaats, één met de
opleider en één met de maatschapsmanager. In deze gesprekken wordt de beginsituatie van
de AIOS in kaart gebracht en op basis daarvan wordt een rooster voor de AIOS opgesteld
waarin afhankelijk van het niveau van de AIOS op maat supervisie kan worden geboden.
Viermaal per jaar wordt een voortgangsgesprek gehouden.
De opleider informeert naar de bevindingen van elk van de supervisoren en van
medewerkers van elk van de klinische settings waar de AIOS opleidingsactiviteiten uitvoert
én krijgt inzicht in het portfolio van de AIOS. Op basis van deze 360º feedback en
zelfreflectie van de AIOS wordt tijdens het voortgangsgesprek geanalyseerd of aan de
opleidingseisen wordt voldaan, aan de ontwikkeling van de 6 thema’s, de 7 competenties, de
11 opleidingsactiviteiten, de streefaantallen diagnostische en therapeutische behandelingen
en de overige opleidingseisen zoals beschreven in het nationale curriculum.
In het laatste beoordelingsgesprek vindt de jaarlijkse geschiktheidsbeoordeling plaats.
De verslaglegging van de opleidingsgesprekken vindt plaats in het portfolio van de AIOS en
in het opleidingsdossier van de medisch opleider.
In het CCMS Kaderbesluit is opgenomen dat de AIOS tenminste 1 voordracht of poster
presenteert of 1 artikel publiceert. Ook deze activiteit wordt gestimuleerd en begeleid vanuit
de opleidingsgroep, die wetenschap als één van de drie pijlers van haar mission statement
heeft geformuleerd.
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2.3 Beschrijving Klinische settings en stages
In de volgende tabellen wordt voor iedere klinische setting of stage de volgende vijf vragen
beantwoord:
1. Wat houdt de klinische setting/stage in.
• Algemeen: werkzaamheden zowel op locatie Nieuwegein als Utrecht Oudenrijn.
• Bijlage 5 geeft overzicht week/werkschema’s.
• Naast directe toetsing ten tijde van klinische setting zijn er de jaarlijkse toetsing en
beoordelingen. Zie blz. 10 en 11.
2. Wat leert de AIOS in welk opleidingsjaar binnen deze setting/stage.
3. Welk beheersingsniveau geldt voor deze klinische setting/stage in welke opleidingsfase.
4. Welke opleidingsactiviteiten worden uitgevoerd.
5. Welke toetsinstrumenten worden wanneer ingezet.
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Klinische setting Polikliniek
Wat houdt deze
setting in

•
•
•
•
•
•

Het zelfstandig zien van urologische nieuwe en controle patiënten
Opvang spoedpatiënten
De polikliniek bevindt zich op locatie Nieuwegein en Utrecht-Oudenrijn
De AIOS werkt en leert gedurende beide opleidingsjaren twee tot vier
dagdelen per week op de polikliniek
Mate van zelfstandigheid is afhankelijk van ervaring
Mate van supervisie is afhankelijk van opleidingsniveau:
o Elke nieuwe patiënt en patiënten met complexe problemen
dienen te worden besproken met supervisor.
o Continue supervisie ten behoeve van polikliniek en
nabespreking omdat poli specialist parallel loopt met poli AIOS

Wat wordt in welk
opleidingsjaar geleerd

•
•

Alle 7 competenties
Alle zes thema’s (zie voor specificatie bijlage 4)

Welk
bekwaamheidsniveau
geldt voor welke
opleidingsfase

•
•
•

Jaar 3: start niveau 3, oplopend 4
Jaar 4, 5: niveau 4
Jaar 6: niveau 5

Welke
opleidingsactiviteiten
worden uitgevoerd

•
•
•
•
•
•

Zorg voor de poliklinische patiënt
Zorg voor de opvang van spoedpatiënten
Statusvoering EPD
Overleg (consultatie) met supervisor (anderen)
Uitvoeren van adequate diagnostiek voor de betreffende patiënt.
Instellen van de (operatieve) behandeling van de poliklinische patiënt.

Welke
opleidingsgesprekken
worden gevoerd

•
•

4x per jaar voortgangsgesprek
1x per jaar beoordelingsgesprek

Welke
toetsinstrumenten
worden ingezet

•
•
•
•

Koppeling KPB aan consult ten behoeve van de polikliniek
Onderdeel van jaarlijkse 360º beoordeling
Continue zelfreflectie
Onderdeel van jaarlijkse kennistoets NVU
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Poliklinische verrichtingen
Wat houdt deze
setting in

•

Wat wordt in welk
opleidingsjaar geleerd

•
•
•
•

De AIOS verricht poliklinische diagnostiek: cystoscopie en TRUS
(transrectale echografie) met biopsieën
De AIOS verricht poliklinische chirurgische behandelingen als
vasectomie, frenulumplastiek, plaatsen SP-catheter, plaatsen
uretercatheter
De AIOS verzorgt de huisartsen telefoonlijn
Er is sprake van directe supervisie en coaching
Alle 7 competenties
Alle zes thema’s (zie bijlage 4)

Welk
bekwaamheidsniveau
geldt voor welke
opleidingsfase

•
•
•
•

Jaar 3: niveau 3 – 4
Jaar 4: niveau 3 – 4
Jaar 5: niveau 4
Jaar 6: niveau 4 – 5

Welke
opleidingsactiviteiten
worden uitgevoerd

•
•
•
•
•
•

Diagnostisch onderzoek en poliklinisch chirurgische verrichtingen voor
de poliklinische patiënt en zo nodig patiënten van de afdeling.
Idem voor spoedpatiënten
Statusvoering in EPD
Overleg (consultatie) met supervisor (anderen)
4x per jaar voortgangsgesprek
1x per jaar beoordelingsgesprek

•
•
•
•
•

Koppeling KPB aan diagnostisch onderzoek
Koppeling KPB aan poliklinisch chirurgische behandeling
Koppeling OSATS aan poliklinisch chirurgische behandeling
Continue zelfreflectie
Onderdeel van jaarlijkse kennistoets NVU

•

Welke
opleidingsgesprekken
worden gevoerd
Welke
toetsinstrumenten
worden ingezet
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OK
Wat houdt deze
setting in

•
•
•

•
•

Het participeren tijdens operaties als assisterende, of als zelfstandig
operateur
Bij aanvang 3e jaar assisteren en onder supervisie verrichten van
urologisch chirurgische ingrepen als circumcisie, spermatocèle en
hydrocèle. Daarna uitbreiding naar niveau 4
Opbouwen van ervaring urologische chirurgische vaardigheden staat
in het perifere deel van de opleiding heel centraal. Met name moet de
AIOS veel voorkomende endoscopische ingrepen als TURP, TURT,
URS leren verrichten
Voor het aanleren van laparoscopische vaardigheden is een mobiele
oefenbox beschikbaar waarop de AIOS ‘droog oefenen’
Er is een directe interactie tussen AIOS en supervisor ten behoeve
van alle OK-activiteiten. De AIOS staat altijd ingeroosterd met een
supervisor

Wat wordt in welk
opleidingsjaar geleerd

•
•

Alle 7 competenties.
Alle zes thema’s (zie bijlage 4).

Welk
bekwaamheidsniveau
geldt voor welke
opleidingsfase

•
•
•

4e opleidingsjaar: niveau 3 – 4.
5e opleidingsjaar: niveau 3 – 4.
6e opleidingsjaar : niveau 3 – 4 – 5.

Welke
opleidingsactiviteiten
worden uitgevoerd

•

•

Zelfstandig en onder supervisie verrichten van operatieve
behandelingen.
Communicatie met patiënten, collegae en medewerkers OK
Organisatie operatie, positioneren patiënt, registreren handelingen,
verslaglegging
Opstellen van postoperatief behandelplan en berichtgeving

Welke
opleidingsgesprekken
worden gevoerd

•
•

4x per jaar voortgangsgesprek
1x per jaar beoordelingsgesprek

Welke
toetsinstrumenten
worden ingezet

•
•
•
•

OSATS voor technisch handelen
KPB voor overige competenties
Continue zelfreflectie
Onderdeel van jaarlijkse kennistoets NVU
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Consulten
Wat houdt deze
setting in

•
•

Het verrichten van urologische consulten bij opgenomen niet primair
urologische patiënten.
Telefonische consultlijn met huisartsen: betreft overleg over nieuwe
patiënten of reeds bekende urologische patiënten. Beoordeling spoed
of electieve zorg.
Alle 7 competenties
Alle zes thema’s (zie bijlage 4).

Wat wordt in welk
opleidingsjaar geleerd

•
•

Welk
bekwaamheidsniveau
geldt voor welke
opleidingsfase

In opleidingsjaar 3 moet eerst voldoende urologische ervaring worden
opgedaan alvorens zelfstandig consulten te verrichten.
• Jaar 3: niveau 3 – 4.
• Jaar 4: niveau 4.
• Jaar 5: niveau 4.
• Jaar 6: niveau 4.
• Het verrichten van een urologisch consult: anamnese, lichamelijk
onderzoek, diagnostisch onderzoek, behandelplan.
• Presentatie/bespreking direct met de supervisor.
• Bespreking in de overdracht.
• Communicatie met patiënt, familie en consult aanvrager.

Welke
opleidingsactiviteiten
worden uitgevoerd

Welke
opleidingsgesprekken
worden gevoerd

Welke
toetsinstrumenten
worden ingezet

St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein – Utrecht

•
•
•
•

De AIOS bespreekt het consult met supervisor.
De AIOS bespreekt het consult ten tijde van de overdracht en krijgt
feedback van collega AIOS en aanwezige supervisors.
4x per jaar voortgangsgesprek
1x per jaar beoordelingsgesprek

•
•
•

KPB koppelen aan een consult en directe toetsing tijdens overdracht
Continue zelfreflectie
Onderdeel van jaarlijkse kennistoets NVU
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Verpleegafdelingen H3/4
Wat houdt deze
setting in

•

Wat wordt in welk
opleidingsjaar geleerd

•
•

Zaalwerkzaamheden t.b.v. de klinische patiënt (dagelijkse visite +
uitwerken medische status).
De AIOS is op de hoogte van alle klinische patiënten door de
dagelijkse overdracht t.b.v. de diensten en de wekelijkse grote
papieren visite en zaalvisite onder supervisie van opleider.
Alle 7 competenties
Alle zes thema’s (zie bijlage 4)

Welk
bekwaamheidsniveau
geldt voor welke
opleidingsfase

•
•
•

Opleidingsjaar 3: niveau 3 – 4.
Opleidingsjaar 3, 4, 5: niveau 4.
Opleidingsjaar 6: niveau 5.

Welke
opleidingsactiviteiten
worden uitgevoerd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg voor de klinische patiënten.
Aanvraag adequate diagnostiek voor opgenomen patiënten.
Statusvoering in EPD.
Controle en aanpassing medicatielijsten.
Familiegesprekken.
Participatie MDO-bijeenkomsten.
Ontslagdocumentatie en vervolgtraject.
Directe observatie en coaching ten tijde van dagelijkse visite.
Dagelijkse feedback ten tijde van overdracht.
Wekelijkse observatie en coaching ten tijde van grote papieren visite
afdeling.
4x per jaar voortgangsgesprek
1x per jaar beoordelingsgesprek

•
•
•
•

Koppeling KPB aan zaalvisite.
Koppeling KPB aan klinische overdracht.
Continue zelfreflectie
Onderdeel van jaarlijkse kennistoets NVU

•

Welke
opleidingsgesprekken
worden gevoerd

Welke
toetsinstrumenten
worden ingezet
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SEH
Wat houdt deze
setting in

•
•
•

Het zelfstandig verrichten van urologische spoedconsulten op afdeling
spoedeisende hulp.
Opvang spoedpatiënten op polikliniek urologie.
De AIOS heeft in het derde opleidingsjaar in de chirurgische
vooropleiding de SEH-stage doorlopen. Afhankelijk van ervaring
kunnen handelingen als urethradilatatie en plaatsen SP-catheter
zelfstandig worden verricht.

Wat wordt in welk
opleidingsjaar geleerd

•
•

Alle 7 competenties.
Alle zes thema’s (zie bijlage 4).

Welk
bekwaamheidsniveau
geldt voor welke
opleidingsfase

•
•

Opleidingsjaar 3: niveau 3 – 4.
Opleidingsjaar 4, 5, 6: niveau 4 – 5.

Welke
opleidingsactiviteiten
worden uitgevoerd

•
•
•
•

Het verrichten van een urologisch spoedconsult: anamnese,
lichamelijk onderzoek, diagnostisch behandelplan
Communicatie naar supervisor en patiënt
Opstellen behandelplan
Instellen behandeling, zo nodig regelen klinische opname.

Welke
opleidingsgesprekken
worden gevoerd

•
•
•

Direct overleg met supervisor
4x per jaar voortgangsgesprek
1x per jaar beoordelingsgesprek

Welke
toetsinstrumenten
worden ingezet

•
•
•
•

Koppeling KPB aan spoedconsult.
Of koppeling OSATS aan spoedconsult.
Continue zelfreflectie
Onderdeel van jaarlijkse kennistoets NVU
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Diensten
Wat houdt deze
setting in

•

•

Er is sprake van bereikbaarheidsdienst. De AIOS heeft de voorwacht
functie. Altijd heeft een uroloog achterwacht.
Diensten gaan in om 18.00 uur en lopen tot de volgende ochtend
08.00 uur.
De AIOS is vrijgesteld van weekenddiensten
Avond/nachtdienst betekent zorg voor de klinisch urologische
patiënten.
Als voorwacht overlegt de AOIS alle gepresenteerde problematiek met
de supervisor (achterwacht).
Er is continue supervisie met betrekking tot spoedproblematiek. Indien
een patiënt met spoed wordt opgenomen, wordt dit overlegd.
Overleg met huisartsen en consulten.

Wat wordt in welk
opleidingsjaar geleerd

•
•

Alle 7 competenties
Alle zes thema’s (zie bijlage 4)

Welk
bekwaamheidsniveau
geldt voor welke
opleidingsfase

•
•
•
•

Opleidingsjaar 3: niveau 3 – 4
Opleidingsjaar 4: niveau 4
Opleidingsjaar 5: niveau 4
Opleidingsjaar 6: niveau 4 – 5

Welke
opleidingsactiviteiten
worden uitgevoerd

•
•
•
•
•
•

24-uurszorg voor de klinisch urologische patiënten
Overleg met verpleegafdelingen loc. Nieuwegein, loc. Utrecht.
Telefonisch overleg met huisartsen.
Spoedconsulten.
4x per jaar voortgangsgesprek
1x per jaar beoordelingsgesprek

•
•
•
•
•

KPB-koppeling aan spoedconsult.
OSAT-koppeling aan spoed poliklinische behandeling.
OSAT-koppeling aan spoed-OK.
Continue zelfreflectie
Onderdeel van jaarlijkse kennistoets NVU

•
•
•
•
•

Welke
opleidingsgesprekken
worden gevoerd
Welke
toetsinstrumenten
worden ingezet

St. Antonius Ziekenhuis
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Stage Diakonessenhuis/Zuwe Hofpoort ziekenhuis
Wat houdt deze
stage in

•
•

Wat wordt in welk
opleidingsjaar geleerd

•
•
•

Welk
bekwaamheidsniveau
geldt voor welke
opleidingsfase

•

Welke
opleidingsactiviteiten
worden uitgevoerd

•

Tijdens de externe stage verricht de AIOS meerdere specifiek
urologische behandelingen in het Diakonessenhuis in Utrecht, of het
Zuwe Hofpoort ziekenhuis in Woerden.
De stage wordt gereserveerd voor het jaar 4 of 6 van de St. Antonius
opleiding.
Cystectomie met het aanleggen van een neoblaas (Diakonessenhuis).
Laserprostatectomie (Diakonessenhuis)
Andrologische urologie (vaso-vasostomie/penisprothese: Zuwe
Hofpoort ziekenhuis Woerden).
Streven is niveau 3 – 4

Welke
opleidingsgesprekken
worden gevoerd

•
•

Het werken op andere locaties voor het aanleren van specifieke
vaardigheden: Diakonessenhuis stage: cystectomie en aanleggen
neoblaas en laserprostatectomie.
Zuwe Hofpoort ziekenhuis woerden: stage andrologie (vasovasostomie/penisprothese).
Directe observatie en coaching door de opleidersgroep.
Voortgangsgesprek

Welke
toetsinstrumenten
worden ingezet

•
•
•
•
•

Feedback opleidingsteam locatie Diakonessenhuis en Woerden.
OSATS
Continue zelfreflectie
Onderdeel van jaarlijkse kennistoets NVU
Eindbeoordeling stage door opleidingsteam

•

St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein – Utrecht

Versie 1.0
15-11-2010

24

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie
St. Antonius Ziekenhuis

3. Ten slotte
Het opleidingsplan is een weergave van de inhoud en structuur van de huidige Opleiding
Urologie van het St. Antonius Ziekenhuis. De verdere modernisering van de medische
opleidingen zal ongetwijfeld tot verbeteringen van de opleidingen, en dus ook van dit
opleidingsplan, leiden.
Ook het definitieve regionale plan van deze opleiding en andere lokale opleidingsplannen
van het St. Antonius Ziekenhuis kunnen aanleiding zijn dit plan te herzien.
Ten slotte geldt dat, gezien vanuit de communicatiefunctie van dit opleidingsplan, de
opvattingen over de Opleiding Urologie verder aangescherpt kunnen worden.
Hierdoor zullen de kwaliteit van het curriculum, het leerklimaat en de opleiding in totaliteit
nog verder verbeteren.
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Bijlage 1 Begrippenlijst
Begrippenlijst zo nodig afstemmen op begrippen in het NOP

AIOS

Arts(en) In Opleiding tot (medisch) Specialist

ANIOS

Arts(en) Niet In Opleiding tot (medisch) Specialist

Bekwaamheidsniveau

Minimale combinatie van kennis, kunde en gedrag die
nodig is om een omschreven vaardigheid op een bepaald
niveau te beheersen

BBOV-huisje

Een afbeelding van een huisje waarin verschillende
onderdelen van het opleidingsplan zijn ondergebracht
En welke een samenvatting geeft van het opleidingsplan
als geheel

CanMeds

Canadian Medical Education Directives for Specialists

CAT
(Critical Appraised Topic)
CBD
CCO
CCMS
COC
Competentie

Presentatie van een antwoord op een individuele
klinische vraag
Client Based Discussion
Centraal College Opleidingen
Centraal College Medisch Specialisten
Centrale Opleidings Commissie
• Het vermogen om een professionele activiteit in een
specifieke context adequaat uit te voeren door
geïntegreerde aanwezigheid van kennis,
vaardigheden en attitude
• Een getoonde bekwaamheid of gedragsrepertoire
waaruit blijkt dat kennis, vaardigheden, attitude,
eigenschappen en inzichten in het handelen zijn
geïntegreerd

360° Feedback

Gestructureerde beoordeling van een persoon of groep
door staf, assistenten, analisten en andere medewerkers
met wie geleerd en/of gewerkt wordt

Kerncompetentie

Een van de 7 competentiegebieden volgens CanMeds:
Medisch handelen, Samenwerking, Communicatie,
Kennis en wetenschap, Maatschappelijk Handelen,
Organisatie en Professionaliteit

KPB
(Korte PraktijkBeoordeling)

Instrument om gestructureerde feedback te geven op een
geobserveerde taak die door de AIOS in de praktijk wordt
uitgevoerd
• Een opleidingsplan geeft een beschrijving van de
opleiding tot specialist
• Het omvat het geheel van eindcompetenties,
onderwijsmethode, -activiteiten en –materiaal,
toetsing en kwaliteitszorg over het opleidingsplan
• Dit geheel wordt beeldend samengevat in het ‘BBOVhuisje’

Opleidingsplan

LOP
POP
St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein – Utrecht

Lokaal opleidingsplan
Persoonlijk opleidingsplan
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Portfolio

Een verzameling van documenten, waarin de
verplichtingen voortvloeiende uit dit besluit en de
specifieke besluiten worden bijgehouden, en waaruit de
voortgang van de opleiding en de zelfreflectie van de
aios blijken. Het bevat ten minste de documenten ten
behoeve van de beoordeling van de aios, de gehouden
voordrachten en referaten, de gepubliceerde artikelen,
de gevolgde cursussen en de uitgevoerde verrichtingen.

Reanimatietraining BLS

Reanimatietraining Basic Life Support

Thema

•
•
•

•

UOI

St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein – Utrecht

Omschreven gebied van stoornissen, problemen
en/of situaties, relevant en/of kenmerkend voor het
vakgebied
Thema’s geven als het ware een indeling van de
opleiding op basis van de werkzaamheden van de
specialist
Thema’s zijn bundelend en vereenvoudigend, geven
overzicht over het specialisme en vormen een
leidraad voor het opleidingsplan, en dus ook voor de
toetsing
Thema’s zijn idealiter een vereenvoudigde weergave
van een zo groot mogelijke dekking van het
vakgebied.

Urologisch Opleidings Instituut
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Bijlage 2 Algemeen introductieprogramma
Tijdens het introductieprogramma maken de medewerkers kennis met de speerpunten van het
ziekenhuis. De medewerkers horen en ervaren wat wordt bedoeld met een gastvrij topziekenhuis,
symfonie 440, bedrijf naar je hart en veiligheid en wat zij daaraan kunnen bijdragen.
Locatie Auditorium Nieuwegein
Vanaf 8.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.00 - 09.05 uur

Opening en huishoudelijke mededelingen
Afdeling P&O

09.05 - 09.25 uur

‘Bouwen aan nieuwe kansen’
Voorzitter Raad van Bestuur

09.25 – 09.30 uur

Ondernemingsraad
Voorzitter Ondernemingsraad

09.30 – 09.50 uur

Medische staf
Voorzitter Medische Staf

09.50 – 10.00 uur

Pauze

10.00 – 10.05 uur

De locaties Nieuwegein, Utrecht Oudenrijn en Utrecht Overvecht
Afdeling P&O

10.05 – 11.05 uur

e
Symfonie 440: 1 opdracht + uitvoering
Symfonie mentoren

11.05 – 12.00 uur

Rondleiding locatie Nieuwegein
P&O-adviseurs

12.00 – 12.45 uur

Lunch op de vide

12.45 – 13.45 uur

Symfonie 440: terugkoppeling 1e opdracht
Symfonie mentoren

13.45 – 14.05 uur

Symfonie 440: een gastvrij topziekenhuis voor onze patiënten en
onze medewerkers
Afdeling P&O

14.05 – 14.20 uur

Pauze

14.20 – 14.40 uur

Ziekenhuismanagement
Manager

14.40 – 15.00 uur

Symfonie 440
Symfonie mentoren

15.00 – 16.00 uur

EPD-instructie (Conferentiekamer 1)

16.00 – 17.00 uur

TOC-introductie (Conferentiekamer 1)

St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein – Utrecht
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Bijlage 3 Introductieprogramma arts-assistenten
08.30 – 08.40
08.40 – 09.10
09.10 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.50
11.50 – 12.30
12.35 – 13.05
13.10 – 13.40
13.45 – 14.00
14.05 – 14.20
14.20 – 14.50

15.00 – 15.30
15.30 – 16.15

Bureau Onderwijs & Wetenschap
Hoofd Medische Opleidingen, Antonius Academie.
Instructie TOC (Theory of Constraints) en
Jonah-project
Beleidsmedewerker Zorgeenheid Geneeskunde.
Patiënt- en Marketingcommunicatie
Medewerkers Communicatie en Marketing
Donatiebeleid en weefseldonatie
Donatiefunctionaris
Bibliotheek: Kennismaking en uitleg over
toegankelijkheid en gebruik van programma’s voor
literatuur search
Hoofd Medische en Verpleegkundige Bibliotheek
Kwaliteit en patiëntveiligheid
Kwaliteitsmanager
Toelichting Commissie Melding Incidenten Patiënten
Ziekenhuisapotheker
Informatie over DBC’s (Diagnose Behandel
Combinatie)
Coördinator van DBC-helpdesk
Lunchpauze in personeelsrestaurant

Onderwijsruimte CTC op E1

F-vleugel 1e verdieping

BedrijfsHulpVerlening en
ZiekenhuisRampenOpvangPlan
Stafmedewerker ROP & BHV
Klinisch Chemisch Laboratorium door een
Klinisch chemicus
Nucleaire Geneeskunde
Nucleair Geneeskundige
Mortuarium, toelichting procedures
Medewerker Mortuarium
Gesprek en rondleiding Pathologisch laboratorium
Patholoog
Ethische aspecten / Identiteitsnota’s
Lid Raad van Bestuur Patiëntzaken.

Onderwijsruimte CTC op E1

Medische Microbiologie en Immunologie
Medisch microbioloog en medisch immunoloog
Klinische Farmacie: Gesprek en toelichting over de
transmurale apotheek en ontslagmedicatie +
rondleiding
Ziekenhuisapotheker

A1, links achter in de gang

C1
Poli 46, C-Bg
Souterrain, via vleugel B
A1, links voor in de gang
Onderwijsruimte CTC op E1

A1, halverwege de gang en
Antonius Apotheek: Begane grond

Pastorale dienst
Indien u een gesprek wenst met één van de medewerkers van de pastorale dienst, kunt u zelf een
afspraak maken.
Arts-assistenten Vereniging St. Antonius Ziekenhuis
Wilt u meer weten over de arts-assistentenvereniging, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter
of de secretaris van de vereniging.
Reanimatietrainingen
Binnenkort kunt U per e-mail informatie verwachten over de reanimatietrainingen in het ziekenhuis.
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Nieuwegein – Utrecht

Versie 1.0
15-11-2010

29

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie
St. Antonius Ziekenhuis

Bijlage 4 Schema Klinische settings en Thema’s
In deze bijlage wordt in een overzicht aangegeven welke opleidingsthema’s tijdens welke
klinische werk/leersettings in het St. Antonius Ziekenhuis centraal staan.

+

+

3

+

+

+

+

+

Endocrinologie

+

+

+

Medische seksuologie

+

+

+

+

+

+

Voortplantingsgeneeskunde

+

+

+

+

+

+

+

+

Functionele urologie
LUTS/benigne
prostaathyperplasie

+

+

+

+

Stressincontinentie

+

+

+

+

+

Urgency- en urgeincontinenties

+

+

+

+

+

+

Sphincterprothese
Uretra-afwijkingen
4

5

6

Stage Zuwe

Andrologische
urologie

+

Stage Diak

2

+

Diensten

+

OK

+

SEH

Acute urologie

Consulten

Poliklinische
verrichtingen

1

Thema’s

Verpleegafdeling

Polikliniek

Klinische settings

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Algemeen

+

+

+

+

+

+

+

Ziektebeelden

+

+

+

+

+

+

+

Algemeen

+

+

+

+

+

+

+

Blaaskanker

+

+

+

+

+

+

+

Niercelcarcinoom

+

+

+

+

+

+

+

Prostaatkanker

+

+

+

+

+

+

+

Pyelum- en
uretertumoren

+

+

+

+

+

+

+

Testistumor

+

+

+

+

+

+

+

Peniscarcinoom

+

Minimaal invasieve
urologie en steenlijden
Urolithiasis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kinderurologie

Oncologische Urologie

Laparoscopsiche
urologie
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Bijlage 5 Schema Weekprogramma Urologie
Op basis van onderstaand tweewekelijks basisrooster wordt maandelijks een rooster
samengesteld waarin afwezigheid, bijzondere leersituaties, specifieke supervisie, etc.
meegenomen worden.
oneven
ma di

wo

do

even
ma di

vr

wo

do

vr
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P
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P
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P

P

P
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P
P
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P
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P
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P
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S
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S
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locatie Utrecht Overvecht
locatie Nieuwegein
locatie Utrecht Oudenrijn
locatie Houten
locatie Utrecht Leidsche Rijn
locatie Woerden
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Bijlage 6 Overzicht Cursorisch Onderwijs
Cursus en ander
onderwijs

Wanneer

Plaats

Organisati
e

uren/dagen

Duur

Toetsi
ng

Competenties

Opmerking

ja/nee

Echografie

Jaar 3 of
4
Jaar 6

Eindhoven

UOI

1 dag

Nee

MH, KW, C

Nijmegen

UOI

1 dag

Nee

KW

Anatomie kleine
bekken

Jaar 5

Leiden

UOI

1 dag

Nee

KW

Endo Urologie

Eindhoven

UOI

1 dag

Nee

MH, KW

Rotterdam

UOI

2 dagen

Nee

KW, MH

Laparoscopie

Jaar 3 of
4
Jaar 5 of
6
Jaar 5

Frankrijk

UOI

2 dagen

Nee

MH

Laser /
electrochirurgie

Jaar 3 of
4

Groningen

UOI

1 dag

Nee

MH

Stralingshygiëne

Jaar 3, 4,
5 of 6
2 maal
per jaar

Op diverse
locaties
Utrecht

UOI

2 dagen

Nee

KW, MH

CCO

2 x 1 dag

Ja

KW, MH

Wetenschappelijk
deel voor- en
najaarsvergadering

2 maal
per jaar

Utrecht,
elders in het
land

NVU

2 x 1 dag

Nee

KW, Pro, Ma

Regionale
Refereeravonden

8 maal
per jaar

Nee

KW

8 maal
per jaar

Avond

Nee

KW, MH

Antonius A(N)IOS
onderwijs

wekelijks

Nieuwegein

1 uur

Nee

MH, KW, S, O,
MA, Pro

Lokaal onderwijs
(besprekingen zoals
benoemd in bijlage
6)

Wekelijks
/
dagelijks

Nieuwegein

Zkh. en
cluster
Midden
Nederland
A(N)IOS
cluster
Utrecht
COC, st.
Antonius
ziekenhuis
St.
Antonius
ziekenhuis

Avond

Campbell in situ

Utrecht,
Tilburg,
Nieuwegein,
Den Bosch
Utrecht

variabel

nee

MH, KW, C, S,
O, MA, Pro

Anatomie
Retroperitoneum

Functionele Urologie

Theoretisch
Onderwijs

Competenties :
MH = Medisch Handelen,
KW = Kennis en Wetenschap,
C = communicatie,
S = Samenwerking,
O = organisatie,
MA = Maatschappelijk Handelen,
Pro = professionaliteit
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Bijlage 7 Overzicht Onderwijsbesprekingen

Bespreking
Multidisciplinaire Urologische oncologiebespreking
Röntgenbespreking
Kinderbespreking
Seksuologie bespreking
Bespreking bekkenbodemwerkgroep
PA bespreking
Nefrologiebespreking
Complicatiebespreking
Patiëntbespreking klinisch (grote visite)
Patiëntbespreking klinisch (MDO)
Patiëntbespreking klinisch (overdracht)
Indicatiebespreking

St. Antonius Ziekenhuis
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Frequentie
2 wekelijks
2 wekelijks
maandelijks
maandelijks
6 x per jaar
4 x per jaar
4 x per jaar
4 x per jaar
wekelijks
wekelijks
dagelijks
dagelijks
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