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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.
Het St. Antonius Ziekenhuis beschikt over 6,75 FTE urologen, gevormd door een vast team
van 7 urologen en 4 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 maatschap Urologie van het st. Antonius Ziekenhuis heeft 2 plaatsen voor een ANIOS.
Doel van deze ANIOS plekken is, naast het organiseren van adequate bedrijfsondersteuning,
het beschikbaar stellen van een leer- en ervaringsomgeving voor een kandidaat die de wens
heeft om in aanmerking te komen voor de vervolgopleiding Urologie. In de selectieprocedure
wordt die wens getoetst. Enige ervaring, met name in de uitvoering van de poliklinische
verrichtingen is een pré tijdens de selectie.
Na selectie stelt de ANIOS met de opleider een individueel opleidingsplan op. Vier maal per
jaar vindt een mondelinge evaluatie plaats en bij gebleken geschiktheid zal begeleiding in de
sollicitatieprocedure worden geboden.
Inwerken van de ANIOS vindt plaats door:
- 2 introductiedagen voor arts assistenten in het st. Antonius ziekenhuis
- Registratie- en EPD les door de maatschapmanager
- Meelopen met een ervaren ANIOS Urologie
Op de volgende pagina’s in schema de verschillende settings in het st. Antonius ziekenhuis,
een beschrijving van de inhoud in die setting en van de activiteiten die van de ANIOS
verwacht worden in deze setting.

1. Verpleegafdelingen H3/4
Wat houdt deze setting
in

Welke activiteiten
worden uitgevoerd

•

Klinische activiteiten vinden plaats op de locaties Nieuwegein en
Utrecht-Oudenrijn

•

Mate van zelfstandigheid is afhankelijk van ervaring

•

Mate van supervisie is afhankelijk van ervaring ANIOS:
o Elke nieuwe patiënt en patiënten met complexe problemen
worden op locatie besproken met supervisor
o Complexe problemen en voor de dienst essentiële zaken
worden besproken in de middagoverdracht

•

De ANIOS is op de hoogte van de actuele stand van zaken van alle
klinische patiënten

•

Zorg voor de klinische patiënt
- Dagelijkse visite om 08.00 uur
- Uitwerken medische status
- Controleronde in de middag

•

Aanvraag adequate diagnostiek voor opgenomen patiënten

•

Statusvoering in EPD

•

(controle) Registratie verrichtingen

•

Controle en zo nodig aanpassing DBC registratie

•

Controle en aanpassing medicatielijsten

•

Uitvoering familiegesprekken

•

Op indicatie participatie MDO-bijeenkomsten

•

Ontslagdocumentatie en vervolgtraject

•

Opstellen schriftelijke overdracht

2. Consulten
Wat houdt deze setting
in

Welke activiteiten
worden uitgevoerd

•

Consulten vinden plaats op de locaties Nieuwegein en UtrechtOudenrijn

•

Mate van zelfstandigheid is afhankelijk van ervaring

•

Mate van supervisie is afhankelijk van ervaring ANIOS:
- Elke nieuwe patiënt en patiënten met complexe problemen worden
op locatie besproken met supervisor
- Complexe problemen en voor de dienst essentiële zaken worden
besproken in de middagoverdracht

•

De ANIOS is op de hoogte van de actuele stand van zaken van alle
geconsulteerde patiënten

•

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.

•

Het verrichten van een urologisch consult: anamnese, lichamelijk
onderzoek, diagnostisch onderzoek, behandelplan

•

Presentatie/bespreking direct met de supervisor

•

Statusvoering EPD

•

(controle) Registratie verrichtingen

•

DBC registratie

•

Bespreking in de overdracht

•

Communicatie met patiënt, familie en consult aanvrager

•

Communicatie met de huisartsen

•

Opstellen schriftelijke overdracht

3. Spoed
Wat houdt deze setting
in

Welke activiteiten
worden uitgevoerd

•

Spoedpatiënten worden gezien op locatie Nieuwegein en UtrechtOudenrijn

•

Mate van zelfstandigheid is afhankelijk van ervaring

•

Mate van supervisie is afhankelijk van ervaring ANIOS

•

Het verrichten van urologische spoedconsulten op afdeling
spoedeisende hulp.

•

Opvang spoedpatiënten op polikliniek urologie.

•

Het verrichten van een urologisch spoedconsult: anamnese,
lichamelijk onderzoek, diagnostisch behandelplan

•

Op basis van diagnose evt. uitvoering van verrichting (catheterisatie,
plaatsen SP-catheter)

•

Communicatie naar supervisor, patiënt en huisarts

•

Opstellen behandelplan

•

Instellen behandeling, zo nodig regelen klinische opname

•

Statusvoering EPD

•

Registratie verrichtingen

•

DBC registratie

4. Poliklinische verrichtingen
Wat houdt deze setting
in

Welke activiteiten
worden uitgevoerd

•

Poliklinische verrichtingen worden verricht op locatie Nieuwegein en
Utrecht-Oudenrijn

•

Afhankelijk van de reeds opgedane ervaring, locatie en beschikbare
directe supervisie worden poliklinische verrichtingen ingeroosterd

•

Mate van zelfstandigheid is afhankelijk van ervaring

•

Mate van supervisie is afhankelijk van ervaring ANIOS

•

De ANIOS verricht poliklinische chirurgische behandelingen als
vasectomie, frenulumplastiek, plaatsen SP-catheter

•

De ANIOS kan ingeroosterd worden voor het verrichten van
poliklinische diagnostiek: cystoscopie en TRUS (transrectale
echografie) met biopsieën

•

Diagnostisch onderzoek en poliklinisch chirurgische verrichtingen voor
de poliklinische patiënt en zo voor nodig patiënten van de afdeling

•

Statusvoering in EPD

•

(controle) registratie verrichtingen

•

Controle en zo nodig aanpassing in DBC registratie

•

Overleg (consultatie) met supervisor (en anderen)

5. Polikliniek
Wat houdt deze setting
in

Welke activiteiten
worden uitgevoerd

•

De polikliniek bevindt zich op locatie Nieuwegein en Utrecht-Oudenrijn

•

Afhankelijk van de reeds opgedane ervaring worden dagdelen
poliklinische activiteiten ingeroosterd

•

Mate van zelfstandigheid is afhankelijk van ervaring

•

Mate van supervisie is afhankelijk van ervaring ANIOS:
o Elke nieuwe patiënt en patiënten met complexe problemen
worden besproken met supervisor.
o Continue supervisie ten behoeve van polikliniek en
nabespreking omdat poli specialist parallel loopt met poli
ANIOS

•

Het zelfstandig zien van urologische nieuwe patiënten met maximaal 1
vervolgcontact (evt. derde contact vindt plaats bij uroloog).

•

Zorg voor de poliklinische patiënt

•

Zorg voor de opvang van spoedpatiënten

•

Statusvoering EPD

•

(controle) registratie verrichtingen

•

Controle en zo nodig aanpassing DBC registratie

•

Overleg (consultatie) met supervisor (anderen)

•

Uitvoeren van adequate diagnostiek voor de betreffende patiënt.

•

Instellen van de (operatieve) behandeling van de poliklinische patiënt.

6. Wetenschap
Wat houdt deze setting
in

Welke activiteiten
worden uitgevoerd

•

Wetenschap wordt gevolgd en bedreven

•

Invulling van wetenschappelijke activiteiten op basis van wens en
mogelijkheid ANIOS

•

Begeleiding naar wens en behoefte ANIOS

•

Wetenschap bedrijven:
- Wetenschapsmiddag 1 maal per week
- Onderzoek doen
- Schrijven

•

Wetenschap volgen:
- Bijhouden literatuur
- Bijwonen Campbell in Situ AIOS Urologie
- Bijwonen refereeravonden

7. Onderwijs
Wat houdt deze setting
in

Welke activiteiten
worden uitgevoerd

•

Onderwijs wordt gevolgd en gegeven

•

Op basis van wens en mogelijkheid ANIOS

•

Onderwijs volgen:
- Bijwonen georganiseerde onderwijsbesprekingen
(oncologiebespreking, PA bespreking, röntgenbespreking,
nefrologiebespreking, bekkenbodemwerkgroepbespreking, ..)
- Bijwonen Campbell in Situ AIOS Urologie
- Bijwonen refereerbijeenkomsten

•

Onderwijs geven
- Klinische lessen verpleegkundigen
- Onderwijs aan verpleegkundigen op de Antonius Academie
- Presentatie Campbell in Situ AIOS urologie
- Voorbereiden casuïstiek patiëntenbesprekingen

