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Dit visitatiedocument bevat achtereenvolgens:  
 
 
 
Erkenningsaanvraag  
Bijlage A: CV opleider 
Bijlage B: document specifieke taken en verplichtingen opleidingsgroep Urologie 
Bijlage C: CV plaatsvervangend opleider 
Bijlage D: Samenstelling vak- en opleidingsgroep Urologie 
Bijlage E: Wetenschappelijke activiteiten Opleidingsgroep 
Bijlage F: Programma Onderwijsbesprekingen Urologie 2011 
Bijlage G: Lokaal Opleidingsplan 
Bijlage H, deel1: Bewaking kwaliteit opleidingen 
Bijlage H, deel 2: Bewaking kwaliteit opleidingen 
Bijlage I: Bevordering wetenschappelijk onderzoek st. Antonius ziekenhuis 
Bijlage J: Overzicht aanwezige medisch specialismen 
Bijlage K: Overzicht AIOS 
Bijlage L: Toetsmatrix  
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EISEN TE STELLEN AAN DE OPLEIDER, PLAATSVERVANGEND OPLEIDER, OPLEIDINGSGROEP EN 

OPLEIDINGSINRICHTING 
(In te vullen door de (beoogd) opleider, plaatsvervangend opleider en Raad van Bestuur/Directie) 

 
 
Toelichting: 
 
INVULLING 
• De erkenningsaanvraag is bedoeld om na te gaan of de (beoogd) opleider, de (beoogd) plaatsvervangend 

opleider, de (beoogde) opleidingsgroep en de opleidingsinrichting voldoen aan de eisen voor erkenning 
volgens het Kaderbesluit en Besluit van het medisch specialisme (als bijlage meegestuurd). 

• Gevraagd wordt naar de situatie per datum handtekening, zonodig met vermelding van essentiële 
wijzigingen per datum einde erkenning. 

• Pas als aan deze erkenningseisen wordt voldaan kan een visitatie plaats vinden. Bij de visitatie wordt 
nagegaan of in de praktijk aan de eisen wordt voldaan. 

• Of aan de verplichtingen wordt voldaan kan alleen tijdens de visitatie van een bestaande opleiding worden 
nagegaan (er moeten daadwerkelijk aios worden opgeleid).  

• In het formulier dienen de “grijze” velden (indien van toepassing) ingevuld te worden. 
• Net als anders bevat het formulier erkenningsaanvraag een aantal vragen die u met ‘ja’ of ‘nee’ dient te 

beantwoorden en waarop u desgewenst een toelichting kunt geven. 
Bij andere vragen wordt u, meer dan in het verleden, verzocht om aan te geven op welke wijze het 
gevraagde plaatsvindt / wordt uitgevoerd of waaruit dit kan blijken. Bij de beantwoording van dergelijke 
vragen zal het niet altijd nodig zijn om een (uitgebreide) toelichting rechtstreeks op het formulier te noteren, 
doordat de gevraagde gegevens uit reeds voorhanden zijnde informatie of documenten kunnen blijken. 
In de laatste kolom van de erkenningsaanvraag geven wij een aantal suggesties van dergelijke 
documenten/gegevens, zoals de (notulen van) gesprekken tussen opleider en leden van de opleidingsgroep 
en aios, opleidingsvergaderingen, activiteiten van de COC als ook uitkomsten van evaluatie-instrumenten 
als D-rect, Set-Q en Effect-vragenlijsten. Het is geenszins verplicht om (één van) deze kwaliteitsmonitoren 
te gebruiken, al is het opleidingsgroepen wel aan te raden om op een of andere wijze een interne 
kwaliteitscyclus op gang te brengen.  

• U gelieve de gevraagde bijlagen in te sturen voorzien van toepasselijke aanduiding (Bijlage A etc.). 
• Erkenningsaanvraag wordt ingevuld door de (beoogd) opleider tezamen met de Raad van Bestuur van de 

(beoogde) opleidingsinrichting. 
• De (beoogd) opleider wordt verzocht de erkenningsaanvraag te bespreken met de opleidingsgroep. 
• Bij een bestaande opleiding wordt aanbevolen de ingevulde erkenningsaanvraag ook ter inzage aan de aios 

aan te bieden. 
• De (beoogd) opleider wordt verzocht de ingevulde erkenningsaanvraag per e-mail te verzenden naar 

msrc.erkenningen@fed.knmg.nl. 
• De (beoogd) opleider wordt verzocht het handtekeningenformulier tezamen met de Raad van Bestuur te 

ondertekenen en per post op te sturen naar MSRC, Postbus 20053, 3502 LB Utrecht. 
 
VOORBEELDFORMULIER 
Een voorbeeld van een ingevulde erkenningsaanvraag vindt u op de website www.knmg.nl/msrc/erkenningen.  
Het document op de website dient uitdrukkelijk als voorbeeld. U kunt er dus geen rechten aan ontlenen en u bent 
geheel vrij om het formulier op andere wijze in te vullen.  
 
 
BEOORDELING ERKENNINGSAANVRAAG EN VOORBEREIDING VISITATIE  
• Door de MSRC wordt de erkenningsaanvraag beoordeeld op volledigheid en getoetst aan de 

erkenningseisen en verplichtingen.  
• De MSRC bericht de plenaire visitatiecommissie en de opleider binnen 2 weken na ontvangst van de 

erkenningsaanvraag of de geplande visitatie doorgang kan vinden. Deze bevestiging wordt vergezeld van 
een visitatiewerkdocument, dat een checklist en toelichting voor de visitatiecommissie bevat. Hierdoor is 
ook de opleider op de hoogte wat en met wie besproken gaat worden.  

• De visitatiecommissie bereidt de visitatie voor aan de hand van de erkenningsaanvraag. 
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Het betreft een aanvraag voor de erkenning van de afdeling Urologie in het 
Opleidingsinrichting, loc.: st. Antonius ziekenhuis 
Adres: Koekoekslaan 1 
Postcode en plaats: 3435 CM Nieuwegein 
(Beoogd) opleider: dr. P.L.M. Vijverberg 
(Beoogd) plaatsvervangend 
opleider: drs. M.G. Onaca 
  
Datum aanvraag: december 2010 

  
BETREFT DE AANVRAAG 
 Welk medisch specialisme:  Urologie  

  Opleidingsduur 
 Een erkenning voor alle onderdelen van de opleiding in het eigen specialisme?  

 
(dit betekent dat de aios de opleiding in het eigen specialisme alle onderdelen van de opleiding in de 
opleidingsinrichting kan volgen) 

 Een erkenning voor een gedeelte van de opleiding in het eigen specialisme? 2 van de 4 jaar 

 
(dit betekent dat de aios alleen één of meer onderdelen van de opleiding in het eigen specialisme in de 
opleidingsinrichting kan volgen) 

   Gedeeltelijke opleiding, meer dan één jaar 2 jaar 
   Gedeeltelijke opleiding, tot één jaar nvt maanden 
 Welk deel/welke delen worden door u in de gedeeltelijke opleiding verzorgd? 
 Het perifere deel van de 4 jaar durende  urologische vervolgopleiding  
VOOR ERKENNING IS EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VEREIST, TENZIJ ALLE AIOS HUN HELE OPLEIDING IN DE OPLEIDINGSINRICHTING VOLGEN. DE 
VEREISTE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IS VOLGENS DE STANDAARD SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ZOALS VASTGESTELD DOOR DE MSRC 
(WWW.KNMG.NL). 

 
BETREFT DE HUIDIGE ERKENNING 
  Opleidingsduur 

 Een erkenning voor alle onderdelen van de opleiding in het eigen specialisme?  

 
(dit betekent dat de aios de opleiding in het eigen specialisme alle onderdelen van de opleiding in de 
opleidingsinrichting kan volgen) 

 Een erkenning voor een gedeelte van de opleiding in het eigen specialisme? 2 van de 4 jaar 

 
(dit betekent dat de aios alleen één of meer onderdelen van de opleiding in het eigen specialisme in de 
opleidingsinrichting kan volgen) 

   Gedeeltelijke opleiding, meer dan één jaar 2 jaar 
   Gedeeltelijke opleiding, tot één jaar nvt maanden 
 Welk deel/welke delen worden door u in de gedeeltelijke opleiding verzorgd? 
 Het perifere deel van de 4 jaar durende urologische vervolgopleiding  

 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
 De opleidingsinrichting dient een samenwerkingsovereenkomst, conform de Standaard Samenwerkingsovereenkomst zoals vastgesteld 

door de MSRC, te hebben met een of meer opleidingsinrichtingen waar de overige onderdelen van de opleiding in het medisch 
specialisme kunnen worden gevolgd. 

  Er wordt samengewerkt met: het UMCU 
GAARNE DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PER REGULIERE POST NAAR DE MSRC STUREN  

 
LOCATIE OPLEIDING 
 Huidige erkenning Aanvraag 
Erkenning op één locatie   
Erkenning op meerdere locaties   

Welke locatie(s): 
De Locaties Nieuwegein en Utrecht 
Oudenrijn van het St. Antonius ziekenhuis

De locaties Nieuwegein en Utrecht Oudenrijn 
van het St. Antonius ziekenhuis 

Toelichting: Bij erkenning op meerdere locaties binnen één opleidingsinrichting geldt dat tussen de verschillende locaties een aantoonbare eenheid bestaat 
in de opleiding, tot uitdrukking komend in op elkaar afgestemde opleidingsdelen, gezamenlijke opleidingsmomenten en één opleider. (KB-CCMS art. C.12 
lid 1.b) 
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BIJ EEN AANVRAAG VOOR ERKENNING OPLEIDING OP MEERDERE LOCATIES 
 Alle locaties waarvoor erkenning aangevraagd wordt dienen in principe onder één bestuur te vallen. 

  Voor welke locaties vraagt u erkenning aan: Locaties Nieuwegein en Utrecht Ouderijn van het st. Antonius ziekenhuis 
 Indien niet alle locaties onder één bestuur vallen, dient u te beschikken over een overeenkomst met één of meer andere inrichtingen die 

voldoet aan de Standaard Samenwerkingovereenkomst bestuurlijke opleidingseenheid zoals vastgesteld door de MSRC? 
  GAARNE DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PER REGULIERE POST NAAR DE MSRC STUREN 
 Waaruit blijkt dat er tussen de verschillende locaties een aantoonbare eenheid in de opleiding bestaat, die tot uitdrukking komt in op 

elkaar afgestemde opleidingsdelen, gezamenlijke opleidingsmomenten en één opleider als eindverantwoordelijke? 
  Voor welke locaties vraagt u erkenning aan: Locaties Nieuwegein en Utrecht Oudenrijn van het St. Antonius ziekenhuis. De eenheid 
van opleiding blijkt uit het lokaal opleidingsplan, de opleidingsgroep, de specifieke taken en verantwoordelijkheden en uit de roosters.  
 Waaruit blijkt dat de aan de opleiding deelnemende medisch specialisten één opleidingsgroep vormen? 

  De urologen uit het St. Antonius ziekenhuis werken allemaal op meerdere locaties van het St. Antonius ziekenhuis. Dit blijkt uit het 
lokaal opleidingsplan, de opleidingsgroep, de specifieke taken en verantwoordelijkheden en uit de roosters.  

 
HOOFDLOCATIE 
Hoofdlocatie: st. Antonius ziekenhuis locatie Nieuwegein 
Adres: Koekoekslaan 1 
Postcode en plaats: 3435 CM Nieuwegein 
E-mail adres: p.vijverberg@antoniusziekenhuis.nl 
Telefoon (doorkiesnummer of mobiel): 06-83201435 
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1 DOMEIN: OPLEIDER(SGROEP): ORGANISATIE & ONTWIKKELING VAN DE GROEP(SLEDEN) 
 
1.1 OPLEIDER Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Naam en voorletters: P.L.M. Vijverberg 
 Titel: dr.  
 Man/Vrouw: man 
 Geboortedatum: 25 februari 1955 
 E-mail adres: p.vijverberg@antoniusziekenhuis.nl 
 Telefoon (doorkiesnummer of mobiel): 06-83201435  
  Curriculum vitae als bijlage bijvoegen, bijlage A.  
 Bent u reeds eerder door de MSRC erkend geweest als (plaatsvervangend) opleider?ja Curriculum vitae 

  Indien ja, waar en wanneer?: In het St. Antonius ziekenhuis, sinds 2004   
 Bent u uitsluitend ingeschreven in het register van het medisch specialisme waarvoor u erkenning 

als opleider aanvraagt?       ja Curriculum vitae 
  Indien nee: nvt  
 Bent u in de afgelopen vijf jaar als medisch specialist werkzaam geweest in het medisch specialisme 

waarvoor u erkenning als opleider aanvraagt?     ja Curriculum vitae 
  Indien nee: nvt  
 Bent u voor uw medisch specialisme in de erkende opleidingsinrichting werkzaam? ja Curriculum vitae 

  Indien nee: nvt  
 Bent u ten minste vijf jaar in de opleidingsgroep werkzaam geweest?  ja Curriculum vitae 

  Indien nee: nvt  
 Bent u lid van de wetenschappelijke vereniging?     ja Curriculum vitae 

  Indien nee: nvt  
 Bent u bereid aios op te leiden, ook indien het een aios betreft die op aanwijzing van de MSRC een 

nieuwe opleidingsplaats zoekt indien de aios door de Commissie voor Geschillen in het gelijk is 
gesteld of in de gevallen als bedoeld in artikel C.24 van het Kaderbesluit CCMS? ja Visitatie 

  Indien nee: nvt  
 Bent u bekend met het competentieprofiel van de opleider en supervisor dat door het CCMS               

is opgesteld?         ja 
Competentieprofiel 
opleider/supervisor 

  Zo ja, in welke mate voldoet u aan dit competentieprofiel?  
  Rolmodel:  
Ik ben sinds 2004 opleider urologie en span mij in om een voorbeeldgedrag te tonen in de competenties 

van ons specialisme. Mijn streven is om aan  de aios een veilige leeromgeving te bieden, waarin hun 
kwaliteiten zich maximaal kunnen ontwikkelen. Ik stel mij toetsbaar op en sta open voor feedback. 
Dit blijkt uit de diverse gesprekken met de aios en uit de opleidingsvergadering. Ik ben actief binnen 
de Wetenschappelijke Vereniging, als lid van het Concilium en als lid van de Wetenschappelijke 
Commissie en ben ik namens de NVU lid van de Commissie voor Geschillen van de KNMG. 
Daarnaast ben ik actief op wetenschappelijk gebied en participeer in diverse klinische studies (zie 
CV). Samen met de Antonius Academie en de maatschapmanager is een lokaal opleidingsplan 
gemaakt, waarin inhoud, structuur en toetsing van onze opleiding uiteen worden gezet, conform 
kaderbesluit. 

Wat betreft de docent professionalisering heb ik ruime ervaring op het gebied van onderwijs (zie CV) en 
heb ik actief deelgenomen aan de “teach the teacher” cursussen 1 t/m 3. 

Onderwijzen: 
Als eerst verantwoordelijke voor het onderwijs probeer ik samen met de plaatsvervangend opleider 

zowel het georganiseerde onderwijs als het onderwijs tijdens de besprekingen op de werkplek zo 
goed mogelijk vorm te geven. Dit wordt tijdens de opleidingsvergaderingen en de 
voortgangsgesprekken met de AIOS geëvalueerd 

Bewaking voortgang leerproces AIOS: 
Ik voer de gesprekken met de AIOS conform de regelgeving vanaf introductiegesprek, 

voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken na raadpleging van de opleidingsgroep. 
Daarnaast geven wij de AIOS feedback.  Ik stimuleer de AIOS en de opleidinsggroep om KPB en 
OSATS toe te passen. Op deze wijze lukt het ons de ontwikkeling van de AIOS goed in de gaten te 
houden. 

Effectieve opleidingssituatie: 
Samen met de waarnemend opleider wordt de opleidingsgroep gestimuleerd en aangestuurd om het 

lokaal opleidingsplan te implementeren en verder te ontwikkelen. Binnen het OOR Utrecht vindt 
regelmatig overleg plaats om de opleidingen in de verschillende ziekenhuizen op elkaar af te  
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stemmen.  
 
 Op welke wijze is in de organisatie van de erkende opleidingsinrichting geborgd dat u de 

eindverantwoordelijkheid als opleider daadwerkelijk en naar behoren kunt dragen? 
Document specifieke taken en 
verplichtingen 

  De opleider heeft structureel een halve dag  per week tijd voor de opleiding. Zie document 
specidieke taken en verplichtingen.  

 Waaruit blijkt dat u leiding geeft aan de opleidingsgroep waarvan u deel uitmaakt? Document specifieke taken en 
verplichtingen 

  Zie doc. Specifieke taken en verplichtingen. Opleider en waarnemend opleider zijn 
eindverantwoordelijk voor de opleiding. Zij vertegenwoordigen de opleiding in de COC, binnen het 
OOR en in het Concilium Urologicum.  

 Op welke wijze zijn de specifieke taken en verplichtingen van de leden van de opleidingsgroep door 
u schriftelijk vastgelegd? 

Document specifieke taken en 
verplichtingen 

  In het document: Specifieke taken en verplichtingen en het LOP (Lokaal Opleidings Plan).  
  Specifieke taken en verplichtingen van de opleidingsgroep als bijlage bijvoegen bijlage B.  
 Op welke wijze draagt u door eigen handelen en leiderschap zorg voor een gunstig 

opleidingsklimaat en waaruit blijkt dit? Visitatie 
  Zie document: Specifieke taken en verplichtingen. Blz. 3 Plan van aanpak Professionalisering en 

toetsing leden van de opleidingsgroep en blz 3 van bijlage D. 
     De opleiding wordt regelmatig met de assistenten geëvalueerd, waarbij de opleiding zeer positief 

wordt ervaren. In 2009 werd de opleidingsgroep door de Orde van Medisch Specialisten 
genomineerd voor de "Opleidingsprijs 2009".  

 Waaruit blijkt dat u er op toeziet dat de leden van de opleidingsgroep aan hun eisen en verplichten 
uit het Kaderbesluit CCMS, het specifiek Besluit en het landelijk opleidingsplan voldoen? Visitatie 

  Het lokale opleidingsplan (LOP) en het document Specifieke taken en verplichtingen van de 
opleidingsgroep is uitgebreid bespoken in de opleidingsgroep en wordt door alle leden 
onderschreven  

 Waaruit blijkt dat u zich houdt aan de instructieregeling die op grond van de modelinstructie voor de 
aios door de opleidingsinrichting is opgesteld? Visitatie 

  De structuur en het functioneren van de COC staat hier borg voor.  
 Voert u uw taken voortvloeiende uit het Kaderbesluit CCMS en het specifiek Besluit zelf uit, of laat 

u deze taken onder uw verantwoordelijkheid uitvoeren door de plaatsvervangend opleider? 
Document specifieke taken en 
verplichtingen 

  Op welke wijze? De taken worden in goed overleg verdeeld. Zie verder document: Specifieke taken 
en verplichtingen.  

 
1.2 PLAATSVERVANGEND OPLEIDER       NVT Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Naam en voorletters: M.G. Onaca 
 Titel: drs.  
 Man/Vrouw: man 
 Geboortedatum: 26 april 1964 
 E-mail adres: m.onaca@antoniusziekenhuis.nl  
  Curriculum vitae als bijlage bijvoegen, bijlage C.  
 Bent u reeds eerder door de MSRC erkend geweest als (plaatsvervangend) opleider?nee Curriculum vitae 

  Indien ja, waar en wanneer?: nvt  
 Bent u uitsluitend ingeschreven in het register van het medisch specialisme waarvoor u erkenning als 

opleider aanvraagt?        ja/nee Curriculum vitae 
  Indien nee: het antwoord moet 'ja' zijn, maar de keuzefunctionaliteit werkt niet  
 Bent u in de afgelopen vijf jaar als medisch specialist werkzaam geweest in het medisch specialisme 

waarvoor u erkenning als plaatsvervangend opleider aanvraagt?   ja Curriculum vitae 
  Indien nee: nvt  
 Bent u voor uw medisch specialisme in de erkende opleidingsinrichting werkzaam? ja Curriculum vitae 

  Indien nee: nvt  
 Bent u ten minste vijf jaar in de opleidingsgroep werkzaam geweest?  ja Curriculum vitae 

  Indien nee: nvt  
 Bent u in dezelfde opleidingsinrichting als de opleider werkzaam?   ja Curriculum vitae 

  Indien nee: nvt  
 Bent u lid van de wetenschappelijke vereniging?     ja Curriculum vitae 

  Indien nee: nvt  
 Bent u bereid aios op te leiden, ook indien het een aios betreft die op aanwijzing van de MSRC een 

nieuwe opleidingsplaats zoekt indien de aios door de Commissie voor Geschillen in het gelijk is Visitatie 
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gesteld of in de gevallen als bedoeld in artikel C.24 van het Kaderbesluit CCMS? ja 
  Indien nee: nvt  
 Bent u bekend met het competentieprofiel van de opleider en supervisor dat door het CCMS is 

opgesteld?         ja 
Competentieprofiel 
opleider/supervisor 

  Zo ja, in welke mate voldoet u aan dit competentieprofiel?   
  Rolmodel: Zoals uit mijn CV en de activiteitenlijst blijkt, bestaat er een grote onderwijskundige 

interesse en ervaring.  Ik sta ingedeeld voor supervisietaken, ik laat mij feedback geven door de 
AIOS, ook tijdens de supervisie. Daarmee stel ik mij tevens als rolmodel toetsbaar op en creëer een 
sfeer waarin ik zeer toegankelijk ben voor AIOS. Volgend jaar zal ik tevens meedoen aan de IFMS en 
de dan specifieke feedback oppakken ter aanvulling van mijn eigen functioneren. 

Ik geef regelmatig voordrachten, ik spoor de AIOS aan wetenschappelijk werk van eigen bodem uit te 
voeren en ik begeleid ze tot aan de voordracht of het artikel. Ook de laatste jaren zijn meerdere 
artikelen verschenen waar ik aktief aan mee gewerkt heb c.q. initiator van ben geweest. Ook eigen 
onderzoek heeft plaatsgevonden in het dierenlab, in de toekomst zijn er plannen om dit voort te 
zetten.  Ik sta aangemeld voor de teach the teacher cursus die binnenkort wordt gehouden.  

Onderwijzen: Wat betreft het zijn van onderwijzer, bewaker van voortgang leerproces AIOS en zorgen 
voor effectieve opleidingssituatie wil ik graag verwijzen naar de tekst onder competentieprofiel van 
de opleider. Wij proberen daar samen met de gehele opleidingsgroep vorm aan te geven. 

Bewaking voortgang leerproces AIOS:  idem 
Effectieve opleidingssituatie: idem 
  
 Op welke wijze is in de organisatie van de erkende opleidingsinrichting geborgd dat u de 

verantwoordelijkheid als plaatsvervangend opleider daadwerkelijk en naar behoren kunt dragen? 
Document specifieke taken en 
verplichtingen 

  Zie document: specifieke taken en verplichtingen.  
 Waaruit blijkt dat u leiding kunt geven aan de opleidingsgroep waarvan u deel uitmaakt? Document specifieke taken en 

verplichtingen 
  Ik fungeer al geruime tijd als maatschapvoorzitter locatie Nieuwegein, zie CV, document specifieke 

taken en verplichtingen.      
 Waaruit kan blijken dat u de specifieke taken en verplichtingen van de leden van de opleidingsgroep 

kent,die door de opleider schriftelijk zijn vastgelegd? Visitatie 
  Het lokale opleidingsplan en het document specifieke taken en verplichtingen is primair samen met 

de opleider samengesteld.  
 Op welke wijze draagt u door eigen handelen en leiderschap zorg voor een gunstig 

opleidingsklimaat en waaruit blijkt dit? Visitatie 
  Groot bewustzijn als rolmodel en door het creëren van een veilige omgeving , gekenmerkt door 

directe feedback en open staan voor input van de AIOS, input zelfs pro-actief stimuleren.  
 Waaruit blijkt dat u er op toeziet dat de leden van de opleidingsgroep aan hun eisen en verplichten 

uit het Kaderbesluit CCMS, het specifiek  Besluit en het landelijk opleidingsplan voldoen? Visitatie 
  Er zijn duidelijke afspraken gemaakt binnen de maatschap, dit wordt tijdens de 

maatschapsvergaderingen telkens geëvalueerd en zonodig verbeterd. Zie verder lokaal 
opleidingsplan  

 Waaruit blijkt dat u zich houdt aan de instructieregeling die op grond van de modelinstructie voor de 
aios door de opleidingsinrichting is opgesteld? Visitatie 

  De structuur en het functioneren van het COC staan hier garant voor; verder wordt de 
instructieregeling vooraf aan AIOS uitgereikt en besproken tijdens de introductiedagen.  

 Voert u uw taken voortvloeiende uit het Kaderbesluit CCMS en het specifiek Besluit onder 
verantwoordelijkheid van de opleider uit? 

Document specifieke taken en 
verplichtingen 

  Op welke wijze? De taken worden in goed overleg verdeeld, zie document specifieke taken en 
verplichtingen, zie verder notulen maatschapvergadering.   

 
1.3 OPLEIDINGSGROEP Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Hebben alle leden van de opleidingsgroep een toelatingscontract of arbeidsovereenkomst met de 

opleidingsinrichting, waarin de samenwerking ten behoeve van de opleiding alsmede de relatie 
tussen de opleiders, de aios en andere bij de opleiding betrokken medische specialisten is 
vastgelegd?         ja Visitatie / Inzage 

  Indien nee: nvt  
 Zijn alle leden van de opleidingsgroep bekend met het competentieprofiel van de opleider en 

supervisor dat door het CCMS is opgesteld?     ja 
Competentieprofiel 
opleider/supervisor 

  Dit profiel is op hoofdlijnen bekend. Het is besproken in een vergadering, de complete 
opleidingsgroep heeft een proefvisitatie bijgewoond, de quickscan modernisering medische  
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vervolgopleidingen is uitgevoerd  en als complete opleidingsgroep wordt de teach the teacher 
training gevolgd.  

 Waaruit blijkt dat alle leden van de opleidingsgroep de opleiding en de aanvraag daarvoor 
ondersteunen, en op de hoogte zijn van het Kaderbesluit CCMS, het specifiek Besluit, en het 
landelijk opleidingsplan? Visitatie 

  Het lokale opleidingsplan is in de complete opleidingsgroep besproken, de quick scan medische 
vervolgopleidingen is uitgevoerd en als complete groep wordt de teach the teacher training gevolgd.   

 Waaruit blijkt dat alle leden van de opleidingsgroep op de hoogte zijn van de specifieke taken en 
verplichtingen van de leden van de opleidingsgroep? Visitatie 

  Het document specifieke taken en verplichtingen is in de opleidingsgroep besproken en goedgekeurd 
in een vergadering.  

 Waaruit blijkt dat door de opleidingsgroep een gunstig en veilig opleidingsklimaat gecreëerd wordt 
waarin de aios zich kan ontwikkelen tot medisch specialist? Visitatie 

  Aan het eind van elk jaar vullen de AIOS de D-rect in, elk jaar wordt de EFFECT afgenomen en elke
AIOS die afscheid neem,t krijgt een exit interview. De punten die daaruit naar voren komen worden 
geagendeerd in de opleidingsvergadering waarmee een PDCA cyclus wordt gewaarborgd.  
Daanaast is de opleidingsgroep in 2009 genomineerd voor de opleidingsprijs 2009 van de jonge 
Orde en de LVAG    

 Op welke wijze draagt de opleidingsgroep zorg voor een effectief opleidingstraject/omgeving en 
waaruit blijkt dit? Visitatie 

  De opleidingsgroep geeft invulling aan het lokaal opleidingsplan en aan het document specifieke 
taken en verplichtingen. De opleider evalueert de opleiding  regelmatig met de AIOS. De 
verbeterpunten worden in de opleidingsvergaderingen besproken waarmee een PDCA cyclus wordt 
gewaarborgd.  

 Waaruit blijkt dat de leden van de opleidingsgroep voldoende tijd aan de opleiding besteden en het 
daarmee samenhangende werk op zich nemen? (evt. met vermelding van gemiddelde tijdsbesteding) 

Document specifieke taken en 
verplichtingen 

  De opleidingsgroep geeft invulling aan het lokaal opleidingsplan en aan het document specifieke 
taken en verplichtingen. Afhankelijk van de mate van zelfstandigheid wordt in meer of mindere mate 
tijd besteed aan directe en indirecte supervisie. Het rooster maakt inzichtelijk wie supervisor is.  
Daarnaast participeert de opleidingsgroep in de overdrachten, in de besprekingen en in het 
onderwijs.    

 Waaruit blijkt dat de leden van de opleidingsgroep actief participeren in voor de opleiding  
verplichte onderwijsactiviteiten? 

Schema onderwijsactiviteiten, 
visitatie 

  De leden van de opleidingsgroep geven invulling aan het lokaal opleidingsplan, inclusief de 
bijbehorende verplichte onderwijsactiviteiten.   

 Op welke wijze verloopt de participatie in de praktijk?  
   Invulling vindt plaats conform het opleidingsplan.   
 Op welke wijze draagt de opleidingsgroep er zorg voor dat er tussen de aios en andere medische 

specialisten constructief wordt samengewerkt ten behoeve van de opleiding en waaruit blijkt dit? Visitatie 
  Als Rolmodel laten zij dit zien. De opleidingsgroep en de AIOS werken constructief met elkaar 

samen en de AIOS hebben een actieve rol binnen het interdisciplinair overleg en in de bespreking, de 
deelname aan onderwijsmomenten en in het elkaar stimuleren tot toetsing van handelen.   

 Op welke wijze wordt door opleidingsgroep er op toe gezien dat de aios zijn eisen en verplichtingen 
uit het Kaderbesluit CCMS, het specifiek Besluit en het landelijk opleidingsplan nakomt en waaruit 
blijkt dit? Visitatie 

  In het lokale opleidingsplan staan de toetsingsmogelijkheden benoemd, de complete opleidingsgroep 
werkt conform dit plan en beschikt over de invulformulieren om gevraagd of ongevraagd in te vullen 
en het portfolio van de AIOS op te bouwen om tot deze eisen en verplichtingen te komen. Dit wordt 
vastgelegd in het portfolio en getoetst bij de voortgangs/beoordelingsgesprekken. 

   
 Waaruit blijkt dat de leden van de opleidingsgroep bij de uitoefening van het specialisme voldoen 

aan de kwaliteitseisen van de betreffende wetenschappelijke medisch specialisten vereniging? Kwaliteitsvisitatie 
  Dat blijkt uit de kwaliteitsvisitatie, de jaarverslagen en het feit dat herregistratie nimmer een 

probleem oplevert. Daarnaast is een samenwerkingsverband aangegaan met de collega's van het 
Diakonessenhuis Utrecht en het Zuwe Hofpoort ziekenhuis Woerden, waardoor een verregaande 
differentiatie heeft kunnen plaatsvinden.   

 Waaruit blijkt dat de leden van de opleidingsgroep een gedifferentieerd activiteiten- en 
belangstellingsterrein binnen het vakgebied van het betreffende medisch specialisme hebben, en een 
palet aan patiëntenzorgtaken bieden waarmee de beschreven leerdoelen kunnen worden behaald? 

Lokaal opleidingsplan, overzicht 
samenstelling 

  In het lokaal opleidingsplan staan de gedifferentieerde activiteiten zoals in de praktijk ook worden  
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uitgevoerd, beschreven.   
 Indien opleiding op meerdere locaties: Lokaal opleidingsplan, planning 

 Op welke wijze is gewaarborgd dat minimaal één van de leden van de opleidingsgroep op de 
betreffende locatie aanwezig en beschikbaar is voor de aios en waaruit blijkt dit?  

  De roostering is zodanig dat altijd een van de supervisoren, afhankelijk van het opleidingsniveau 
voor directe of indirecte supervisie, aanwezig en bereikbaar is voor de AIOS. Daarnaast dagelijkse 
overdracht door middel van videoconferencing met AIOS en alle leden van de opleidingsgroep.    

 Namen leden opleidingsgroep, hoeveel FTE werkzaam, locatie, aandachtsgebied / 
wetenschappelijke interessegebieden als bijlage bijvoegen, bijlage D.  

 Waaruit blijkt dat de leden van de opleidingsgroep systematisch geaccrediteerde 
deskundigheidsbevorderende activiteiten met didactische aspecten ten behoeve van de opleiding 
volgen? 

Overzicht activiteiten, 
kwaliteitsvisitatie 

  Zie jaarverslag/overzicht activiteiten opleidingsgroep. Daarnaast wordt een gezamenlijke Teach the 
Teachter cursus gevolgd, die door de Antonius Academie wordt georganiseerd.  

 Op welke wijze zijn de leden van de opleidingsgroep wetenschappelijk actief en hebben zij 
wetenschappelijke interesse, en waaruit blijkt dit? 

Competentieprofiel 
opleider/supervisor, overzicht 
publicaties / voordrachten / 
posters / deelname onderzoek 

  Zie jaarverslag/overzicht activiteiten opleidingsgroep. Daarnaast participeren de groepsleden in de 
refereeravonden en begeleiden de aios bij wetenschappelijk werk en andere activiteiten.  

 Overzicht wetenschappelijke activiteit van de opleidingsgroep als bijlage bijvoegen (maximaal 
de laatste 10 publicaties/voordrachten/posters/actieve deelname aan onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek), bijlage E.  

 Houdt de opleidingsgroep ten minste vier maal per jaar een vergadering met de aios, uitsluitend ter 
bespreking van opleidingszaken, met als oogmerk de kwaliteit van de opleiding in de 
opleidingsinrichting te bevorderen en te bewaken?    ja Notulen, planning 

 Worden deze vergaderingen genotuleerd?     ja  
 Hoe verloopt dit in de praktijk?  

   Eenmaal per 3 maanden wordt een vergadering ingepland met de AIOS en de complete 
opleidingsgroep. Deze vergadering wordt genotuleerd.   

 Verslagen van deze vergaderingen bij de visitatie beschikbaar houden  
 Wordt door de opleidingsgroep in het kader van de kwaliteitsverbetering een (zelf)evaluatie van de 

opleiding aan de hand van kwaliteitsindicatoren uitgevoerd? 
Instrument zelfevaluatie, 
actiepunten 

  Ja.  
 Indien ja, op welke wijze, en waaruit kan dit blijken?  

   Door middel van proefvisitatie 16 november 2010. Naar aanleiding hiervan werden punten van 
aandacht en aanbevelingen opgesteld  ten behoeve van verbetering kwaliteit opleiding, waarop een 
actieplan werd  gemaakt. Zie document: Specifieke taken en verplichtingen, blz. 3: plan van aanpak 
voor de professionalisering en toetsing opleidingsgroep en blz. 3 van bijlage D.  

 Zijn actiepunten voorkomend uit de (zelf)evaluatie vastgelegd in een plan van aanpak?              
          ja Plan van aanpak 

 Zijn één of meerdere actiepunten uitgevoerd?    ja  
 Tot welk resultaat heeft de uitvoering van actiepunt(en) geleid?  

   Invoering individueel opleidingsplan bij aanvang van de opleiding. Opstellen van plan van 
aanpak professionaliseren leden van de opleidingsgroep. Alle leden gaan de Teach the Teacher 
cursus volgen. D-rect + quick scan maatschap + opleiding.  

 Plan(nen) van aanpak/resultaten bij de visitatie beschikbaar houden  
 Op welke wijze worden de aios betrokken bij de (zelf)evaluatie, en waaruit blijkt dit? Plan van aanpak 

  Voorafgaande aan voortgangsgesprek vult de AIOS zelf het evaluatieformulier in met het behaalde 
competentieniveau gekoppeld aan de 6 urologische thema's.  

 Is er een generaal dagelijks rapport door de opleidingsgroep ingesteld?  ja Planning 
 Wie nemen er aan deel?  

   Alle AIOS/ANIOS en leden van de opleidingsgoep.  
 Op welke wijze vindt het dagelijks generaal rapport plaats?  

   Elke middag vanaf 17.00 uur generaal rapport door middel van video conferencing tussen de  
locaties Utrecht Oudenrijn en Nieuwegein (zie werkrooster)  

 Waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de gestelde eisen vanuit het Kaderbesluit CCMS?  
   Zie toelichting artikel C3 kaderbesluit. Dit is ingelast in ons werkschema.  

 Indien niet, dit S.V.P. nader toelichten:  
 nvt  
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 Houdt de opleidingsgroep regelmatig besprekingen, klinische conferenties en refereerbijeenkomsten, 
waarbij in beginsel alle leden van de opleidingsgroep aanwezig zijn?  ja Overzicht besprekingen 

 Zo ja, hoe verloopt dit in de praktijk?  zie overzicht besprekingen, onderwijsschema in 
LOP, blz 33  

 Zo nee:      nvt  
 Worden er in het kader van onderlinge toetsing verplichte complicatie- en kwaliteitsbesprekingen 

gehouden?         ja Overzicht besprekingen 
 Zo ja, hoe verloopt dit in de praktijk?  Zie overzicht besprekingen en onderwijsschema in 

LOP, 4x per jaar een geagendeerde complicatiebespreking, voorbereid en gepresenteerd door 
de AIOS.  

 Zo nee:      nvt  
 Programma van besprekingen als bijlage bijvoegen, bijlage F.  

 
2 DOMEIN: OPLEIDER(SGROEP): INHOUD VAN DE OPLEIDING 
 
2.1 LOKAAL OPLEIDINGSPLAN Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Hebt u een lokaal opleidingsplan opgesteld, dat voldoet aan de vereisten o.a. opgesteld op basis van 

het landelijke opleidingsplan, met een koppeling tussen leerdoelen, leermiddelen, toets en 
bekwaamheidsniveau van het door u verzorgde onderdeel / de door u verzorgde onderdelen  van de 
opleiding?         ja Lokaal opleidingsplan 

  Indien nee: nvt  
  Lokaal opleidingsplan als bijlage bijvoegen, bijlage G.  
 Bent u erin geslaagd alle onderdelen van het landelijk opleidingsplan te “vertalen” c.q. op te nemen 

in uw lokale opleidingsplan?       ja Lokaal opleidingsplan 
  Zo nee, welke onderdelen niet?  met uitzondering van het thema transplantatie, dat niet in het St. 

Antonius ziekenhuis wordt geboden.   
 Bent u erin geslaagd het individueel opleidingsplan van de aios in overleg met de betreffende aios  

op te stellen conform het lokaal opleidingsplan?     ja Individuele opleidingsplannen 
  Zo nee, welke onderdelen niet?        
 
2.2 COMPETENTIEGERICHT OPLEIDEN Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Op welke wijze zijn de leden van de opleidingsgroep een rolmodel ten aanzien van de algemene 

specialismegebonden competenties, en waaruit blijkt dit? 
Lokaal opleidingsplan, portfolio 
aios, evaluatie aios, visitatie 

  Uit het lokaal opleidingsplan en met document Specifieke taken en verplichtingen van de 
opleidingsgroep. De leden volgen de Teach the Teacher cursussen en zijn actief bij toetsing (OSATS 
en KPB),  periodieke beoordelingen en structurele evaluaties met de aios.   

 Op welke wijze onderwijzen/coachen de leden van de opleidingsgroep de leerdoelen van de 
algemene en specialismegebonden competenties, en waaruit blijkt dit? 

Lokaal opleidingsplan, portfolio 
aios, evaluatie aios, visitatie 

  Het lokaal opleidingsplan wordt in de praktijk gestalte gegeven door de gehele opleidingsgroep.   
 Op welke wijze bewaken de leden van de opleidingsgroep de voortgang van het leerproces van de 

aios ten aanzien van de algemene en specialismegebonden competenties, en waaruit blijkt dit? 
Lokaal opleidingsplan, portfolio 
aios, evaluatie aios, visitatie 

  Door middel van het portfolio en het individueel opleidingsplan (IOP) en aan de hand van de 
toetsingen en  evaluaties die plaatsvinden.  

 Op welke wijze dragen de leden van de opleidingsgroep zorg voor een effectieve opleidingssituatie, 
en waaruit blijkt dat? 

Lokaal opleidingsplan, portfolio 
aios, evaluatie aios, visitatie 

  Uit kennis van het lokaal opleidingsplan en het volgen van de Teach the Teacher cursussen en de 
structurele evaluaties met en door de aios.  

 
3 DOMEIN: OPLEIDINGSINRICHTING 
 
3.1 ALGEMEEN Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Op welke wijze is door de opleidingsinrichting de samenwerking met de medisch specialisten ten 

behoeve van de opleiding vastgelegd, alsmede de relatie tussen de opleiders, de aios en andere bij de 
opleiding betrokken medische specialisten, en waaruit blijkt dit? Opleidingsovereenkomst 

  Dit is vastgelegd in de Toelatingsovereenkomst (ter inzage bij Raad van Bestuur)  
 Op welke wijze ziet de opleidingsinrichting er op toe dat er een opleidingsgroep functioneert, en 

waaruit blijkt dit? Visitatie 
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  In het Bijzonder deel Document Medische Staf (vastgesteld op 02-12-2010) is vastgelegd dat 
opleidingsgroepen een bijdrage leveren aan het opleidingsbeleid en de daar voor geldende 
procedures.  

 Op welke wijze stelt de opleidingsinrichting de opleider(s) in staat de medisch specialisten die 
betrokken zijn bij de opleiding te verplichten tot samenwerking in een opleidingsgroep, en waaruit 
blijkt dit? Opleidingsovereenkomst 

  Zie implementatieplan Modernisering Medische Vervolgopleidingen.  
 Is de opleidingsinrichting bereid aios toe te laten (eea in overeenstemming met de opleider)?  

          ja Visitatie 
  Indien nee: S.V.P. toelichten  
 Is de opleidingsinrichting bekend met het landelijk opleidingsplan?  ja Visitatie 

  Indien nee: S.V.P. toelichten  
 Op welke wijze ziet de opleidingsinrichting er op toe dat de opleider een lokaal opleidingsplan 

opstelt, en waaruit blijkt dit? Visitatie 
  In de Centrale Opleidingscommissie (COC) is afgesproken dat alle opleidingen in maart 2011 een 

concept Lokaal Opleidingsplan hebben. Het leerhuis van het St. Antoniusziekenhuis, de Antonius 
Academie, heeft een onderwijskundige in dienst die de opleiders begeleidt bij het opstellen hiervan.  

 Op welke wijze stelt de opleidingsinrichting de aios, de opleider(s) en de opleidingsgroep in de 
gelegenheid de eisen en verplichtingen op grond van het Kaderbesluit CCMS en het specifiek 
Besluit na te komen, en waaruit blijkt dit? Visitatie 

  De medisch vervolgopleidingen van het St. Antonius Ziekenhuis staan in het teken van de 
gemoderniseerde opleidingsplannen, die door de wetenschappelijke verenigingen zijn geschreven. In 
de komende jaren worden deze plannen geïmplementeerd. Via de Antonius Academie heeft de Raad 
van Bestuur onderwijskundige ondersteuning gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een lokaal 
opleidingsplan voor de urologie.   

 
3.2 BEVORDERING KWALITEIT OPLEIDINGEN EN WETENSCHAP Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Op welke wijze bewaakt de Raad van Bestuur de kwaliteit van de in de opleidingsinrichting 

aanwezige opleidingen? Beleidsplan 
  Document bewaking kwaliteit opleidingen als bijlage bijvoegen, bijlage H.  
 Op welke wijze bevordert de Raad van Bestuur het wetenschappelijk onderzoek in de 

opleidingsinrichting? Beleidsplan 
  Document bevordering wetenschappelijk onderzoek als bijlage bijvoegen, bijlage I.  
 
3.3 CENTRALE OPLEIDINGSCOMMISSIE Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Op welke wijze functioneert in de opleidingsinrichting een centrale opleidingscommissie (COC), en 

waaruit blijkt dat dit conform de taken zoals in het Kaderbesluit CCMS art. C.11 lid 1 is vastgelegd, 
plaatsvindt? Notulen, vergaderfrequentie 

  De COC vergadert aan de hand van een vooraf opgestelde en verzonden agenda. De afdeling 
Medische Opleidingen van de Antonius Academie verleent secretariële ondersteuning aan de COC. 
De COC heeft een reglement dat voldoet aan de eisen van het vigerende Kaderbesluit van het  
Centraal College Medische Specialisten (CCMS).  

 Op welke wijze fungeert de centrale opleidingscommissie als overlegorgaan ter handhaving en 
bevordering van een gunstig en veilig opleidingsklimaat, en waaruit blijkt dit? Taakomschrijving, beleidsplan 

  Het handhaven en bevorderen van een gunstig en veilig opleidingsklimaat is in het Reglement van 
Orde omschreven als taak van de COC. Op grond hiervan heeft de commissie o.a. opdracht gegeven 
voor deelname aan de PHEEM in 2008, de D-RECT in 2009 en vanaf 2010 het project dOORkijk. 
Tevens heeft de COC binnen het ziekenhuis 2 vertrouwenspersonen voor A(N)IOS  aangesteld.  

 Welke medisch specialistische opleidingen (en profielen) binnen de opleidingsinrichting zijn in de 
centrale opleidingscommissie vertegenwoordigd? Samenstelling, jaarverslag 

  In de COC zijn alle Medisch Specialistische vervolgopleidingen en profielen die binnen ons 
ziekenhuis (MSRC) erkenning hebben, vertegenwoordigd.  

 Indien niet alle medisch specialistische opleidingen (en profielen) vertegenwoordigd zijn, wat is 
daarvan de reden?  

  n.v.t.  
 Hoe vaak per jaar komt de centrale opleidingscommissie bijeen? Vergaderfrequentie 

  4-5 maal / jaar  
 Taakomschrijving, samenstelling, jaarverslag, vergaderfrequentie en notulen van de laatste 4 

vergaderingen bij de visitatie beschikbaar houden  
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3.4 KWALITEITSVISITATIE Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Op welke wijze draagt de opleidingsinrichting zorg voor deelname van de leden van de 

opleidingsgroep aan de kwaliteitsvisitatie van de wetenschappelijke vereniging, en waaruit blijkt 
dit? Kwaliteitsvisitatie 

  Maatschappen/vakgroepen nemen deel aan de door de wetenschappelijke vereniging geïnitieerde 
kwaliteitsvisitatie. Over het algemeen wordt dit gekoppeld aan de opleidingsvisitatie.  

  Datum laatste kwaliteitsvisitatie: 17-05-2006.  
 
3.5 LITERATUUR EN STUDIEINFORMATIE Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Op welke wijze heeft de opleidingsinrichting 24 uur per dag de voor de opleiding benodigde 

literatuur en studie-informatie beschikbaar, en waaruit blijkt dit? Visitatie 
  De St. Antonius Bibliotheek beschikt over een elektronische bibliotheek die 24/7 via het intranet van 

het ziekenhuis toegankelijk is. Via het bibliotheekportaal zijn de belangrijkste medische en 
verpleegkundige literatuurbestanden toegankelijk (Medline, Embase, Cochrane, UpToDate, Cinahl, 
Invert, NAZ. Daarnaast zijn circa 500 elektronische tijdschriften en 125 elektronische tekstboeken 
toegankelijk. De fysieke Bibliotheek is in een open ruimte gehuisvest, waar de collectie naslagwerken 
beschikbaar is die, evenals de 25 PC-werkplekken, dag en nacht toegankelijk is.  

 
3.6 INSTRUMENTARIUM, RUIMTEN EN ANDERE FACILITEITEN Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 De opleidingsinrichting dient te beschikken over voldoende instrumentarium, ruimten en andere 

faciliteiten om een goede opleiding voor het desbetreffende specialisme te kunnen waarborgen. 
Indien dit niet het geval is: Visitatie 

 Wat ontbreekt?  
 Wat is hiervan de reden?   
 Waaruit blijkt dit?   

Instrumentarium:  voldoende  
Ruimten:   voldoende  
Overige faciliteiten: voldoende  
 
3.7 LABORATORIA Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 De opleidingsinrichting dient afspraken gemaakt te hebben met een pathologisch, een klinisch 

chemisch en medisch microbiologisch laboratorium om gebruik te kunnen maken van de 
dienstverlening door of faciliteiten van het betreffende laboratorium? Afspraken beschikbaarheid 

  Korte omschrijving afspraken: De genoemde laboratoria zijn in het St. Antonius Ziekenhuis een 
integraal onderdeel  van het ziekenhuis en faciliteren als zodanig de urologische afdeling. Waar 
nodig bestaan er korte lijnen om afstemming te bereiken.    

 Op welke wijze zijn de hoofden van deze diensten bereid de aios voor te lichten over de 
onderzoeksmethodieken, welke ten behoeve van de patiënten worden toegepast, en waaruit blijkt 
dit? Visitatie 

  Elke maand wordt een introductie georganiseerd voor A(N)IOS  die nieuw in dienst zijn. Onderdeel 
hiervan is een rondleiding met uitgebreide uitleg over het pathologisch-, klinisch chemisch- en 
medisch microbiologisch labortorium.  

 Opgave van ter beschikking resp. aanwezige staande laboratoria:   
 Ter beschikking Aanwezig  
  Klinische chemie    
  Medische microbiologie    
  Klinische pathologie    
  Nucleaire geneeskunde    
 
3.8 POLIKLINIEK         NVT Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Voldoet de opleidingsinrichting aan de specifieke eisen van het medisch specialisme m.b.t. het 

aantal nieuw ingeschreven patiënten op de polikliniek?    ja Overzicht aantal nieuwe patiënten 
  Indien nee: nvt  
 Op welke wijze hebben de aios t.a.v. de polikliniek de mogelijkheid te voldoen aan de 

verplichtingen, vermeld in de specifieke erkenningseisen, en waaruit blijkt dit? Visitatie 
  Dit is vastgelegd in het Lokaal Opleidingsplan en het Individueel Opleidingsplan.  

 Indien niet voldaan wordt, wat is daarvan de reden?  nvt  
 
3.9 KLINIEK          NVT Kan aangetoond worden d.m.v.: 
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 Voldoet de opleidingsinrichting ten aanzien van een klinische afdeling aan de specifieke eisen van 
het medisch specialisme m.b.t. het aantal patiënten dat klinisch wordt behandeld? ja Overzicht aantal nieuwe patiënten 

  Indien nee: nvt  
 Op welke wijze hebben de aios t.a.v. de kliniek de mogelijkheid te voldoen aan de verplichtingen, 

vermeld in de specifieke erkenningseisen, en waaruit blijkt dit? Visitatie 
  Dit is vastgelegd in het Lokaal Opleidingsplan en het Individueel Opleidingsplan.  

 Indien niet voldaan wordt, wat is daarvan de reden?  nvt  
 
3.10 OK-AFDELING VOOR HEELKUNDIGE MEDISCH SPECIALISMEN    NVT Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Op welke wijze hebben de aios de mogelijkheid te voldoen aan de verplichtingen, vermeld in de 

specifieke erkenningseisen, en waaruit blijkt dit? Visitatie 
  Dit is vastgelegd in het Lokaal Opleidingsplan en het Individueel Opleidingsplan.  

 Indien niet voldaan wordt, wat is daarvan de reden?  nvt  
  
3.11 OVERZICHT MEDISCHE SPECIALISMEN  
 Gaarne op bijgevoegde bijlage J een overzicht opnemen van:  

 De medische specialismen en profiel die aan de zorginstelling verbonden zijn (aantal en FTE) of 
als consulent verbonden zijn  

 De medische specialismen en profiel waarvoor een opleidingsbevoegdheid is verleend door de 
MSRC  

 
4 DOMEIN: AIOS 
 
4.1 ALGEMEEN Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Worden er momenteel aios opgeleid? Overzicht aios 

 Zo ja, overzicht aios: naam, in opleiding voor welk specialisme, hoeveel FTE werkzaam, 
sinds wanneer in opleiding als bijlage bijvoegen, bijlage K.  

 Indien niet, sedert wanneer niet, en wat is daarvan de reden? nvt, er worden momenteel AIOS 
opgeleid  

 Gaarne het aantal daadwerkelijk binnen de opleidingsinrichting werkzame aios uitgedrukt in fte’s 
per locatie alsmede het gezamenlijk aantal leden van de opleidingsgroep uitgedrukt in fte’s, 
opgeven. Overzicht aios 
aios in fte:    Zie bijlage K  

  opleidingsgroep in fte:  Zie bijlage D  
 
4.2 PORTFOLIO Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Op welke wijze wordt de aios gewezen op de verplichting een portfolio bij te houden, en waaruit 

blijkt dat? Portfolio aios 
  Dit krijgt de aandacht in de introductiegesprekken en de voortgangsgesprekken.  
 Op welke wijze dragen de leden van de opleidingsgroep er zorg voor dat het portfolio voldoet aan de 

vereisten welke staan beschreven in het Kaderbesluit CCMS? Portfolio aios 
 Onderdelen portfolio: Uit het lokaal opleidingsplan en het portfolio.  
 Portfolio’s van de aios bij de visitatie beschikbaar houden  
 
4.3 TOETSING EN BEOORDELING Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Op welke wijze is de opleiding voorzien van momenten waarop toetsing en beoordeling plaatsvindt, 

en waaruit blijkt dit? 
Toetsmatrix, Planning 
voortgangsgesprekken / jaarlijkse 
beoordeling / eindbeoordeling 

  Uit de toets matrix in het portfolio en het lokale opleidingsplan .  
 Toetsmatrix als bijlage L bijvoegen  
 Waaruit blijkt dat de toetsing van de aios voldoet aan het Kaderbesluit CCMS, het specifiek Besluit 

en het landelijk opleidingsplan? Portfolio aios 
  Dit blijkt uit het portfolio, het persoonlijke opleidingsplan en de toetsmatrix.  
 Waaruit blijkt dat de toetsing door de opleider of een lid van de opleidingsgroep met de aios wordt 

besproken en vastgelegd in het portfolio? Portfolio aios 
  Zie portfolio.  
 Waaruit blijkt dat de beoordeling van de aios (voortgangsgesprek, jaarlijkse beoordeling, 

eindbeoordeling) voldoet aan het Kaderbesluit CCMS? Portfolio aios 
  Zie portfolio.  
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 Waaruit blijkt dat de beoordeling door de opleider met de aios wordt besproken en vastgelegd in het 
portfolio? Portfolio aios 

  Zie portfolio.  
 Waaruit blijkt dat de opleider er op toeziet dat de gesprekken in het kader van de beoordeling van de 

aios georganiseerd worden en tijdig plaatsvinden? Visitatie 
  Zie portfolio.  
 
4.4 CURSORISCH ONDERWIJS EN REFEREERBIJEENKOMSTEN Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Er dient cursorisch onderwijs plaats te vinden, dat gericht is op het verwerven en behouden van de 

door het CCMS vastgestelde competenties, zoals opgenomen in het Kaderbesluit CCMS en het 
specifiek Besluit: Programma onderwijs 

  Hoe verloopt dit in de praktijk, specialisme-specifiek resp. discipline-overstijgend?  
 Lokaal:  Zie het lokaal opleidingsplan en het onderwijsprogramma.  
 Regionaal:  idem  
 Landelijk:  idem  

 Programma van het cursorisch onderwijs bij de visitatie beschikbaar houden  
 Hoe vaak per jaar worden eigen refereerbijeenkomsten gehouden? Programma refereerbijeenkomsten 

  8x / jaar  
   Hoe verloopt dit in de praktijk?  

   Zie onderwijsschema en lokaal opleidingsplan 8x/jaar (OOR), waarvan 1x in het  St. Antonius 
Ziekenhuis.  

 Hoe vaak per jaar worden andere refereerbijeenkomsten bezocht? Programma refereerbijeenkomsten 
  Zie lokaal opleidingsplan / jaar  
   Hoe verloopt dit in de praktijk?  

   Zie lokaal opleidingsplan.  
 Programma refereerbijeenkomsten bij de visitatie beschikbaar houden  
 
4.5 MODELINSTRUCTIE Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Wordt door de opleidingsinrichting voor aanvang van de opleiding een modelinstructie en alle 

relevante protocollen aan de aios verstrekt?     ja Modelinstructie aios 
  Indien nee: nvt  
 Modelinstructie aios bij de visitatie beschikbaar houden  
 
4.6 RECHTSPOSITIEREGELING Kan aangetoond worden d.m.v.: 
 Op de aios dient tijdens de opleiding de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) en de 

rechtspositieregeling van het ziekenhuis inclusief de secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing 
te zijn. Arbeidsovereenkomst aios 

  Hoe wordt daarop toegezien?    Deze wordt in de arbeidsovereenkomst 
benoemd, de afdeling P&O ziet toe op naleving van de relevante regelgeving en voorziet ons 
waar nodig van de instrumenten om deze te behouden (zoals bijvoorbeeld een systeem voor de 
registratie van alle gewerkte uren)  

  Indien niet van toepassing, wat is daarvan de reden: nvt  
 Wordt het in het kader van de opleiding verplichte cursorisch onderwijs voor 100% vergoed? Arbeidsovereenkomst aios 

  Indien niet: dat wordt volledig vergoed  
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TIJDENS VISITATIE TER INZAGE: 
1. verslagen van opleidingsvergadering 
2. plan(nen) van aanpak/resultaten actiepunten uit kwaliteitsmeting 
3. taakomschrijving, jaarverslag, samenstelling, vergaderfrequentie en notulen van de laatste 4 vergaderingen van COC 
4. portfolio’s van de individuele aios 
5. programma cursorisch onderwijs 
6. programma refereerbijeenkomsten 
7. modelinstructie aios 

 
 

BIJLAGEN BIJ ERKENNINGSAANVRAAG: 
A curriculum vitae opleider 
B specifieke taken en verplichtingen van de leden van de opleidingsgroep 
C curriculum vitae plaatsvervangend opleider 
D samenstelling opleidingsgroep 
E wetenschappelijke activiteit opleidingsgroep 
F programma besprekingen 
G lokaal opleidingsplan 
H bewaking kwaliteit opleidingen 
I bevordering wetenschappelijk onderzoek 
J Overzicht medische specialismen 
K overzicht aios 
L toetsmatrix aios 
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Bijlage J Overzicht van de aanwezige of te consulteren medische specialismen in uw instelling 
 
Specialismen Aantal 

specialisten 

 
Aantal FTE 
 

Opleidingsbevoegdheid 
MSRC Consulent beschikbaar 

Anesthesiologie               

Cardiologie               

Cardiothoracale chirurgie               

Dermatologie & venerologie               

Heelkunde               

Interne Geneeskunde               

Keel-neus-oorheelkunde               

Kindergeneeskunde               

Klinische Chemie               

Klinische Genetica               

Klinische Geriatrie               
Longziekten en Tuberculose               
Maag-darm-leverziekten               
Medische Microbiologie               

Neurochirurgie               

Neurologie               

Nucleaire Geneeskunde               

Obstetrie & gynaecologie               

Oogheelkunde               

Orthopedie               

Pathologie               

Plastische Chirurgie               

Psychiatrie               

Radiologie               

Radiotherapie               

Reumatologie               

Revalidatie               

Profiel spoedeisende geneeskunde               

Urologie               
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HANDTEKENINGENFORMULIER 
 
Het betreft een aanvraag voor de erkenning van de afdeling Urologie in het 
Opleidingsinrichting, loc.:  st. Antonius Ziekenhuis 
Adres:    Koekoekslaan 1 
Postcode en plaats:    3435 CM Nieuwegein 
 
Ondergetekenden verklaren hierbij  
• de erkenningsaanvraag naar waarheid te hebben ingevuld 
• zich te houden aan en op de hoogte te blijven van de besluiten van het Centraal College voor Medische 

Specialisten en de beleidsregels van de Medisch Specialisten Registratie Commissie betreffende de 
erkenning van de opleiding waarvoor zij deze aanvraag hebben gedaan. 

 
 
(Beoogd) opleider: 
 

Naam:  dr. P.L.M. Vijverberg 

Plaats:  Nieuwegein 

Datum:      januari 2011 

 

Handtekening:   

 
 
 
(Beoogd) plaatsvervangend opleider: 
 

Naam:  drs. M.G. Onaca 

Plaats:  Nieuwegein 

Datum:      januari 2011 

 

Handtekening:   

 
 
 
Raad van Bestuur: 
 

Naam:  prof.dr.D.H. Biesma 

Plaats:  Nieuwegein 

Datum:      januari 2011 

 

Handtekening:   

 
 
 
GELIEVE DIT HANDTEKENINGENFORMULIER PER REGULIERE POST NAAR DE MSRC STUREN OP ADRES: 
 
MSRC 
Afdeling erkenningen 
Postbus 20053 
3502 LB UTRECHT 



CURRICULUM VITAE 
 
 

Dr. P.L.M. Vijverberg 

Naam  Vijverberg 
Voornamen  Petrus Leonardus Maria 
Geboortedatum  25-02-1955 
Geboorteplaats  Wateringen 

Opleidingen: 

Atheneum B  1974, St. Stanislas College Delft 
Artsexamen  20-01-1982, Universiteit van Amsterdam 
1982 tot 1985 Heelkundige opleiding, ziekenhuis Medisch Centrum Alkmaar 

Opleider: Dr. P. de Ruiter 
1986 tot 1989 Urologische opleiding, Academisch Medisch Centrum Amsterdam 

Opleider: Dr. N.F. Dabhoiwala, Prof.Dr. K.H. Kurth 
1989 tot 1990 Urologische opleiding, ziekenhuis OLVG Amsterdam 

Opleider: J.J.M. Bekkers 

Datum inschrijving in het specialistenregister voor het specialisme urologie: 01-01-1990 

 
Datum promotie: 11 juni 1992, Universiteit van Amsterdam 
Promotores Prof.Dr. K.H. Kurth 

Prof.Dr. D. Gonzalez Gonzalez 
Titel proefschrift Transrectal Ultrasound for diagnosis and treatment  of localised 

Prostatic Carcinoma 

Aanstelling als uroloog: 

1990 – 1991  Chef de Clinique urologie, St. Lucas ziekenhuis Amsterdam 
1991 – 2010   Werkzaam in maatschapverband  in het St. Antonius ziekenhuis 

Nieuwegein, in het ziekenhuis Berg en Bosch Bilthoven (tot 1993), 
Mesos (vanaf 2005) 
2005: uitbreiding met Mesos Utrecht (maatschap). 
2009: uitbreiding met Diakonessenhuis Utrecht (vennootschap). 

Opleider urologie:     vanaf 2004. 

Functies binnen de Nederlandse Vereniging voor Urologie: 

1994 – 1997 Vice-voorzitter DUST 
1994 – 1999 Lid redactieraad Urograaf 
1997 – 2000 Voorzitter DUST 
1997 – 2001 Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Urologie (penningmeester) 
1997 – 2000 Lid wetenschappelijke Commissie NVU 
2004 – 2010   Lid Concillium Urologicum NVU 
2005 Organisatie en voorzitter Najaarsvergadering NVU 
2006 – 2010    Lid wetenschappelijke Commissie NVU 
2006 – 2010   Lid  adviescommissie voor behandeling bezwaarschriften KNMG 

 

 1



Wetenschappelijke werkzaamheden naast studie: 

1977 – 1978 Kandidaatassistent afdeling experimentele haematologie Wilhelmina 
Gasthuis Amsterdam. Hoofd: Dr. R. Goudsmit, 
Cryopreserveringstechnieken en kweken van beenmerg 

1978 – 1981 Kandidaat/doctoraalassistent afdeling experimentele interne 
geneeskunde. Prof.Dr. J. van Gool, Ferritine stofwisseling lever 

1981 – 1982 Afdeling pathologie OLVG. Assistent klinisch lab. en obductie-assistent

Onderwijservaring: 

1980 – 1985 Docent anatomie, fysiologie en pathologie NIPA (Landelijke Dokters 
Assistenten Opleiding Den Haag) 

1985 – 1989 Docent urologie OK-assistenten opleiding AMC 
1989 – 1991 Docent urologie OK-assistenten opleiding OLVG 
1990 – 2001 Colleges medisch studenten UVA, AMC met betrekking tot 

prostaatcarcinoom 
1998 – 1999 Docent urologie nascholingscursus urologieverpleegkundigen UMC 
1991 – 2006 Diverse klinische lessen urologieverpleegkundigen St. Antonius 

ziekenhuis Nieuwegein 
2001 DUA-VI: docent surgical anatomy of the pelvic floor LUMC 
2001 Docent cursus “Practical ultrasound for the urologist theoretical 

practical instruction” KLMC, Moshi Tanzania 
2001 – 2006 Docent urologie oncologieverpleegkundigen St. Antonius ziekenhuis 

Nieuwegein 
2006 Docent urologie Prismant 
2001 – 2008  Docent chirurgische anatomie van het kleine bekken, LUMC 
1990 – 2008 Docent praktische echografiecursussen DUST 
 
 
Lidmaatschappen:  

 

• Lid Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) 
• Lid European Association of Urology (EAU) 
• Lid Orde van Medisch Specialisten 
• Lid Stichting Werkgroep Endo-urologie (SWEN) 
• Lid European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 
• Lid Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) 
• Lid Werkgroep voor UrologischeTumoren (IKMN) 
 
 
 

Ziekenhuiscommissies St. Antonius Ziekenhuis 
 

• Lid Operatiecommissie 
• Lid (voorzitter) Tumorwerkgroep Urologische Tumoren 
• Lid Projectgroep rond Reanimatie 
• Lid Commissie Endoscopische OK 
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 Projecten + studies: vanaf 2000 
 

 Deelname landelijke analyse naar de resultaten van de TVT (Tension Free Vaginal 
Tape Operatie). Coördinatie: afdeling gynaecologie/obstetrie Tilburg: T.M. Bisseling 
en Dr. H.A.M. Vervest. 2000 – 2001. 

 Deelname pilot study sexuality preserving cystectomy and neobladder a feasibility 
study. Coördinatie: Nederlands Kankerinstituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 
2000 – 2001. 

 Dorins study: efficacy and safety of three doses of Ns-49 versus placebo in the 
treatment of women suffering from  genuine stress incontinence. A double blind 
randomised controlled trial. Studie nr. 2549711 NL (TME 98.45). 2000 

 Project: Prostate cancer preference trial: which treatment do patients with mestatatic 
prostate cancer prefer and why (TME 99.62). Studiecoördinator: prof. Newling VU 
Amsterdam. 2000. 

 Deelname multicentrische studie (SWEN). A prospective study of precent free PSA 
ratio, PSA density end PSA density transition zone. PSA in predicting the outcome of 
sextant prostate biopsies in patients with total PSA value between 3 and 15 ng/ml. 
2000  - 2001 

 Cura-trial study. An randomised double blind parallel group pilot trial to examine the 
efficiency, safety and tolerability of 2 doses of ZD 1059 and Casodex 150 
monotherapy in prostate cancer patients (premature termination of the trial due to 
safety reasons because of clinically significant side effects (changes in thyroid 
function). 2000 – 2001. 

 Het ontwikkelen en uitvoeren pilot project van thuismedicatie. Het betreft een 
multidisciplinair medicatieprotocol met als vraagstelling een systematiek te 
ontwikkelen, waarbij efficiënte thuismedicatie van electief opgenomen patiënten in het 
ziekenhuis wordt gecontinueerd door koppeling van openbare apotheek en 
ziekenhuisapotheek. 2001 – 2002. 

 Participatie studie behandelingsresultaten Acucise procedure voor behandeling van 
UPJ-stenose in de nier. Coördinatie drs. C.L. Dang en Dr. A.J.M. Hendriks. 2001 

 Studie: De kwaliteit van leven. De psycho/sociale problemen en de behoefte aan 
begeleiding van mannen met prostaatkanker. Coördinatie: Helen Dowling Instituut, 
Centrum voor Psycho-Oncologie (gesubsidieerd door de Nederlandse 
Kankerbestrijding/Kon. Wilhelminafonds. 2001-2002-2003. 

 Deelname studie: Behandeling met ABT 627 in verband met refractair 
protaatcarcinoom (endotheline antagonist) in samenwerking met de afdeling 
medische oncologie UMC. Coördinator: Dr. B.A. Zonnenberg. 2001. 

 Trial endoluminale echo bij UPJ-stenose. Studiecoördinatoren: F.J.M. Delaere en 
A.J.M. Hendrikx. 2002. 

 Toscane studie: A multicentre observational survey of compliance of Alfuzosin in The 
Netherlands. Coördinatie: Sanofi-Synthylabo. 2002. 

 Cura Trial. Quality of life study. An open-label prospective comparative trial to assess 
quality of life on bicalutamide (Casodex) monotherapy versus bicalutamide + LHRH 
therapy in patients with advanced carcinoma of the prostate (TME/L-01.38). 2002-
2003. 

 IRESSA studie: De 1839 IL/0060 IRESSA-tm prostaatkankerstudie voor behandeling 
van het hormoonresistente prostaatcarcinoom, zich uitend in een stijgende PSA-
waarde (fase II studie, dubbelblind, placebo gecontroleerd). Coördinatie via  
ASTRA-ZENECA, TME 1-02.07. 2002-2003. 

 Cura Trial. Reduce Studie: A randomized double blind placebo controlled study of the 
efficacy and safety of Dutasteride 0.5 mg administered once daily for four years to 
reduce the incidence of biopsy detectable prostate cancer. 2003 - 2010.  

 Ontwikkelen en uitvoeren multi center trial detachable UPJ-ballonbehandeling 
(Overtoom-stent) voor UPJ-stenose van de nier. 2000 – 2010. 
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 AVOCAT studie: Een open, prospectieve en vergelijkende studie om de effectiviteit 
van bicalutamide (Casodex ®) monotherapie, te vergelijken met bicalutamide 
(Casodex ® + dutasteride (Avodart ®) therapie bij patiënten met prostaatkanker. 

 De waarde van antibioticagebruik ter voorkoming van urineweginfecties na 
verblijfscatheter. In samenwerking met de afdeling microbiologie B. van Hees. 2005 – 
2007. 

 Ne-PRO studie. Deze studie wordt gecoördineerd door de afdeling interne/oncologie. 
Randomized phase II/III study risedronate in combination with docetaxel versus 
docetaxel alone in patients with hormone relapsed prostate cancer. 
In deze studie warden 25 patiënten geïncludeerd (een na hoogste score in 
Nederland). 

 NAPRUTI studie: onderzoek naar de preventie van blaasontsteking, studie 
gecoördineerd vanuit het AMC. Bij pre- en postmenopausale vrouwen wordt 
dubbelblind de werking van cranberry capsules of lactobacilles vergeleken met een 
onderhoudsdosering Co-trimoxazol. 

 Studie Raman spectroscopie (determination of instrumentation parameters for the in 
vivo application of RAMAN spectroscopy for bladder cancer diagnosis). 
Samenwerking afdeling klinische fysica en urologie UMC – St. Antonius ziekenhuis. 
Goedgekeurd LMETC dd 15-06-2008 KWF projectstudio. 

 In studieverband behandeling cryotherapie voor niertumoren en recidief 
prostaatcarcinomen. 2006 – 2010. 

 PRIAS-studie: prostate cancer research. International Active Surveillance . 
Goedgekeurd LMETC dd 29-07-2008. 

 Binnen de maatschap is veel aandacht voor protocollering en patiëntenvoorlichting. 
Op de verpleegafdeling H3 zijn protocollen voorhanden betreffende de meeste 
urologische aandoeningen, waarin de urologische zorg en nazorg op de afdeling is 
vastgelegd. Dit geldt ook voor de polikliniek. Op de OK-afdeling zijn ook protocollen 
van alle voorkomende urologische ingrepen aanwezig. Deze protocollen worden 
regelmatig geactualiseerd. 

 De combipoli urine-incontinentie met de afdeling gynaecologie en 
bekkenbodemfysiotherapie biedt onderzoek, diagnostiek en behandeladvies op één 
dag en werd verder vorm gegeven. 

 Gezamenlijke informatieavond met de afdeling gynaecologie over sterilisatie “Wie laat 
zich steriliseren? Jij of ik?” wordt tweemaal per jaar georganiseerd. 

 Met financiële ondersteuning vanuit de industrie werd in samenwerking met de 
technische/instrumentele dienst van het ziekenhuis een mobiele laparoscopische 
oefenbox ontwikkeld (plug and play) voor training voor het verrichten van 
laparoscopische operatie. Elke assistent beschikt over een eigen oefenbox, die 
gemakkelijk getransporteerd kan worden en meegenomen naar huis. Er wordt 
gewerkt aan gestandaardiseerde oefenprotocollen. 

 PACT (physical activity during cancer treatment) studie. 
Coördinatie vanuit het IKMN, drs. M.J. Velthuis 

• PCNL-studie (Clinical Research Office at the Endo-urological society). Croes 2009. 
 
 

  
 
Publicaties: 
 

• Versteegh MI, Vijverberg PL, van Dijk HA. Pancreas irritation caused by 
oxyphenbutazone (Tanderil). Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 
127(42):1924-5, 1983 Oct 15. 
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• Romijn JA, Blaauwgeers JL, van Lieshout JJ, Vijverberg PL, Reekers JA, Krediet RT. 
Bilateral kidney rupture with sever retroperitoneal bleeding in polyarteritis nodosa. 
Netherlands Journal of Medicine. 35(5-6):260-6, 1989 Dec. 

 
• Vijverberg PLM, Giessen MCA, Kuth KH, de Reijke THM, van der Tweel JG. Klinische 

und histopathologische T-Kategorien in radical prostatectomierten Pattienten. Ein 
“blind comparative”  study. Urologie 1991; (suppl A16):A30. 

 
• Vijverberg PLM, Kurth KH, Blank LECM, Dabhoiwala NF, de Reijke THM, Koedooder 

C. Brachytherapy of prostatic cancer. State of the art 1991 : 117-124. 
 

• De Reijke THM, Kurth KH, Dabhoiwala NF, Vijverberg PLM, de Jong EA. An analysis 
of 272 TRUS: value of TRUS for early diagnosis of prostatic carcinoma. Journal of 
Endourology 1991;5(suppl 1IX9):105. 

 
• Vijverberg PL, Giessen MC, Kurth KH, Dabhoiwala NF, de Reijke TM, van den Tweel 

JG. Is preoperative transrectal ultrasonography of value in localised prostatic 
carcinoma? A blind comparative study between preoperative transrectal 
ultrasonography and the histopathological radical prostatectomy specimen. European 
Journal of Surgical Oncology. 18(5):449-55, 1992 Oct. 

 
• Vijverberg PL, Kurth LE, Dabhoiwala NF, de Reijke TH, Koedooder K. Treatment of 

localized prostatic carcinoma using the transrectal ultrasound guided transperoneal 
implantation technique. European Urology. 21(1):35-41, 1992. 

 
• Vijverberg PL, Blank LE, Dabhoiwala NF, de Reijke TM, Koedooder C, Hart AA, Kurth 

KH, Gonzalez Gonzalez D. Analysis of biopsy findings and implant quality following 
ultrasonically-guided 1251 implantation for localised prostatic carcinoma. British 
Journal  of Urology. 72(4):470-7, 1993 Oct. 

 
• Vijverberg PLM, Kurth KH, Blank LECM, Dabhoiwala NF, de Reijke THM, Koedooder 

K. Treatment of localized prostatic carcinoma using transrectal ultrasound guided 
transperineal implantation technique. Journal of Urology 1993; 149-201. 

 
• De Reijke THM, Vijverberg PLM, Kurth KH. Transrectal ultrasonography in urology. 

Onkologie 1993;16:150-157. 
 

• Vijverberg PLM, Oosterhof GON, Hoekstra JW, Kil PJM. Richtlijnen in de urologie. De 
Urograaf 1996; 2. 

 
• De Reijke ThM, Vijverberg PLM, Kurth K. Transrectal ultrasonography in urology. 

Urology update series 1996; 5: 940192. 
 

• Van de Griendt EJ, Vijverberg PL, Elbers JR. Ectopic prostatic tissue in the 
pendulous urethra. British Journal of Urology. 81(2):326, 1998 Feb. 

 
• Sedelaar JP, Vijverberg PL, De Reijke, de la Rosette JJ, Kil PJ, Braekman JG, 

Hendrikx AJ. Transrectal ultrasound in the diagnosis of prostate cancer: state of the 
art and perspectives. European Urology. 40(3):275-84, 2001 Sep. 

 
• Vijverberg PLM. Inleiding namens de maatschap urologie. In: de Valois JC, Schramel 

FMNH, Knibbe CAJ, Hoppezak-Kotting WI, editors. Antonius onderzocht/onderzoekt: 
uitgegeven ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van het St.Antonius Ziekenhuis. 
[s.l.:s.n.], 2005: 132-133. 
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• Luermans JGLM, van de Brand MWM, Slee PHThJ, de Jong PC, Vijverberg PLM. 

Data on treatment and outcome in patients with germ-cell malignancies in a large 
general hospital. 
18e Internistendagen: abstractboek: 27 & 28 april 2006 MECC Maastricht 2006;71. 

 
• M. Schotman, A.A.G.M. Giesbers. P.L.M. Vijverberg. Heeft perineale prostatectomie 

nog toekomst? Abstract Nederlands Tijdschrift voor Urologie nr. 6 oktober 2006;73. 
 
• Vijverberg PLM. Perineale prostatectomie, de beste anatomische benadering? 

Abstract State of the Art in Urology. GSK Garderen 11 februari 2006. 
 
• Transurethrale behandeling van het blaasdivertikel. K.J. van Os, P.L.M. Vijverberg. 

NTVU Abstract nr. 3, blz 77 2007. 
 

• Behandeling van patiënten met een  gemetastaseerd testiscarcinoom in een groot 
niet academisch ziekenhuis : vergelijking met literatuurgegevens. P.H.Th.J. Slee, 
J.G.L.M. Luermans, P.C. de Jong, M.W.M. van den Brand en P.L.M. Vijverberg. Ned. 
Tijdschrift voor Oncologie (NTO), vol 4 nr 8, 369-375 2007. 

 
• M. Schotman, A.A.G.M. Giesbers, P.L.M. Vijverberg. Heeft de perineale 

prostatectomie nog toekomst? Ned. Tijdschrift voor urologie, 194-197 nov. 2007. 
 
 

• Transurethrale behandeling van het blaasdivertikel. K.J. van Os, P.L.M. Vijverberg. 
Ned. Tijdschrift voor Urologie, nr. 2, blz. 30-33, april 2008 
 

• Late coronary stent trombosis complicating urologic surgery. De Korte FI, van 
Werkum JW, Vijverberg PLM, ten Berg JM. 
Surgery European Urology 2008, 54 (1): 221-225 
 

• Najaarsvergadering NVU 
Steendensiteit op CT: een voorspellende waarde voor succesvolle ESWL? 
J.C. van Adrichem, J.F. Pette, J.P.M. van Heesewijk, P.L.M. Vijverberg 
Abstract Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 171, dec. 2008 
 

• 
 

Najaarsvergadering NVU 
Laparoscopische radicale cystectomie en open urinedeviatie: eerste ervaringen. 
S. van Selm, M.G. Onaca, P.L.M. Vijverberg 
Abstract Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 174, nov. 2008  
 

• Najaarvergadering NVU 
Salvage behandeling voor prostaatkankerrecidieven; uitkomst en toxiciteit na 
prostatectomie, cryochirurgie en 
 I-125. 
H.G. van der Poel, M.R. Moman, E. Broers, H. Vergunst, I.J. de Jong, P.L.M. 
Vijverberg, N. Joshi, M. van Vulpen, J.J. Battermann, S. Horenblas 
Abstract Nederlands tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 183-184, nov. 2008 
  

• Najaarsvergadering NVU 
Antibiotica profylaxe voor verwijdering van cad in chirurgische patiënten: een 
gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie. 
B.C. van Hees, P.L.M. Vijverberg, L.E. Hoorntje, E.H.H, Wiltink, P.M.N.Y.H. Go, M. 
Tersmette 
Abstract Nederlands tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 185-186, nov. 2008  
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• Najaarsvergadering NVU 

Behandeling van UPJ-stenose met een nieuwe ontwikkelde ballonkatheter: de 
Overtoomstent. 
S. van Selm, Th.C. Overtoom, J.P.M. van Heesewijk, H.W. van Es, A.A.G.M. 
Giesbers, P.L.M. Vijverberg 
Abstract Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 189, nov. 2008   
 

• Urineweginfecties. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. van Haarst, B. van 
Pinksteren. 
Compendium Urologie 2008, blz. 15-25 / 185-190. 
 

• Trauma van de urinewegen. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. van 
Haarst, B. van Pinksteren. 
Compendium Urologie 2008, blz. 119-127 / 212-214. 
 

• Voorhuidproblemen bij volwassenen. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. 
van Haarst, B. van Pinksteren. 
Compendium Urologie 2008, blz. 135-137 / 215-216. 
 

• Urethrastrictuur. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. van Haarst, B. van 
Pinksteren. 
Compendium Urologie 2008, blz. 153-155. 
 

• Catheterisatie en catheterproblemen. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. 
van Haarst, B. van Pinksteren. 
Compendium Urologie, blz. 217-221. 
 

• Single dose prophylaxis for urinary catheter removal in surgical patients not 
recommended: a randomized double-blind placebo-controlled  trial. 
Babette van Hees, Peter Vijverberg, Lidewij Hoorntje-Andriesse, Ed Wiltink, Peter 
Go, Thijs Tersmette. 
Submitted 2008 

• Cryoablatie van urologische  tumoren: een nieuwe techniek met veel voordelen voor 
patiënt. P. Vijverberg, M. Onaca. 
Loupe innovatief, juli 2008, blz. 16-17 
 

• Cryochirurgie van de prostaat: een tweede kans. Vergunst, de Jong, Vijverberg. 
Stichting contactgroep prostaatkanker, nr. 45, blz. 16-18, sept. 2008 
 

• Handboek Prostaataandoeningen. Perineale prostatectomie – inleiding – techniek – 
complicaties. Hoofdstuk 17.3, blz, 353-356 2009. P.L.M. Vijverberg. 
Redactie: prof. T.A. Boon, prof. J.L.H.R. Bosch, prof. H.P.A.M. v. Poppel, prof. J.A. 
Witjes. 

• Treatment of ureteropelvic junction obstruction using a detachable inflatable stent: 
initial experience. Overtoom T.T., Vijverberg P.L., v. Es H.W., v. Selm S, v. 
Heesewijk H.P. American Journal of Roengenology 2009; 192 (4): 1103-1106. 

• Behandeling blaascarcinoom. Verslag van de landelijke contactdag van de  
Vereniging Waterloop. Nov. 2009. Waterstanden nr. 31, nr. 4 blz. 23-24 dec. 2009. 

• Behandeling van urethrastricturen door urologen in Nederland; wie doet wat? 
M.A. van Leeuwen, J.J. Brandenburg, E.T. Kok, P.L.M. Vijverberg, J.L.H.R. Bosch. 
Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 3 – mei 2010. 
 

• De PCNL studie van de Croes-indicaties en uitkomsten in 6000 PCNL cases. 
J.J.M.C.H. de la Rosette, J.J.M. Kums, W.P.A. Boellaard, W.E.M. Strijbos, A.J.M. 
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Hendrikx en P.L.M. Vijverberg. Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 3 – mei 2010 
• Single dose antibiotic prophylaxis for urinary removal does not reduce the risk for 

urinary tract infection in surgical patients: a randomized double blind placebo 
controlled trial. 
Van Hees Babette, Vijverberg Peter, Hoorntje Lidewij, Wiltink Ed, Go Peter, 
Tersmette Matthijs. 
Accepted  November 2010, Clinical Microbiology and Infection. 

• In Vivo Bladder Diagnosis by High-Volume Raman Spectroscopy. 
Ronald O.P. Draga, Matthijs C.M. Grimbergen, Peter L.M. Vijverberg, Christaan F.P. 
van Swol, Trudy G.N. Jonges, J. Alain Kummer, J.L.J. Ruud Bosch. 
Accepted mei 2010, Analytical Chemistry. 
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WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 2005 
 
Refereeravond 2005 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
AMC Smart drugs in prostate cancer 01-03-2005 2 
UMC Nieuwe aspecten 

prostaatcarcinoom 
05-04-2005 2 

UMC  14-06-2005 2 
UMC Miscellaneous 20-09-2005 2 
AZN Refereeravond 20-12-2005 2 
  Totaal 10 
 
NVU Activiteiten 2005 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten  
Nieuwegein Opfriscursus NVU 14-04-2005 2 
Nieuwegein Voorjaarsvergadering NVU 15-04-2005 6 
LUMC Cursus chir. anatomie kleine 

bekken 
06-10-2005 6 

Utrecht Najaarscongres 04-11-2005 6 
  Totaal 20 
 
 
Overige Nederlandse Congressen 2005 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Bussum EAU Review  30-03-2005 2 
Amsterdam Farewell Symposium prof. Kurth 01-04-2005 5 
Nijmegen Cursus laparoscopische 

prostatectomie 
05-04-2005 6 

Noordwijk Symposium State of the Art in 
Urologie 

09+10-09-2005 6 

Utrecht Cursus training competenties, 
toetsing en portfolio: begeleiding 
van semi-artsen en artsen in 
vervolgopleiding 

28-09-2005 - 

Soestduinen Symposium 10 jaar opleiden 29-09-2005 - 
Utrecht Symposium “De grenzen van de 

urologie VI” 
15-12-2005 3 

  Totaal 22 
 
 
Buitenlandse Congressen 2005 
 
Faimont Tremblant 
Canada 

Current Problems in Urology 27-30/01-2005 12 

Boedapest Cursus update in Urology 07-09/04-2005 11 
Amsterdam 23rd World Congres on Endo-

urology and SWL 
23-26/08-2005 20 

  Totaal 43 
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Voordracht 2005 
 
Locatie Omschrijving Datum 
 Nascholing urologie, Oncologische urologie 21-01-2005 
Noordwijk Symposium State of the Art in Urology 2005, Perineale 

prostatectomie, de beste anatomische benadering 
09/10-09-2005 

 Cursus chirurgische anatomie kleine bekken, perineale 
chirurgische benadering van prostaat en urethra 

06-10-2005 

Utrecht Dagvoorzitter Najaarscongres NVU “Utrecht Centraal” 04-11-2005 
Nieuwegein Voorzitter Regionale Refereeravond Cluster Utrecht 20-12-2005 
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WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 2006 
 
Refereeravond 2006 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Tilburg Refertilisatieprocedures en 

chemotherapie voor blaascarcinoom 
14-02-2006 2 

UMC Vruchtbare beeldvorming 14-03-2006 2 
UMC Testistumoren 09-05-2006 2 
UMC Diagnostiek en behandeling van 

blaaskanker 
27-06-2006 2 

AZN Cryobehandeling urologische 
tumoren 

11-12-2006 2 

                Totaal 10 
 
 
NVU Activiteiten 2006 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Nieuwegein Opfriscursus 20-04-2006 2 
Nieuwegein Voorjaarsvergadering NVU 21-04-2006 6 
Leiden LUMC Cursus chirurgische anatomie kl 

bekken 
28-09-2006 6 

Nijmegen Najaarsvergadering NVU 26-27-10-2006 6 
                  Totaal 20 
 
Overige Nederlandse Congressen 2006 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Garderen State of the art in urology 10-11-02-2006 6 
UMC Inauguratie prof. Bosch 17-02-2006 - 
Utrecht Combat/Reduce 

onderzoekersbijeenkomst 
29-03-2006 - 

Amsterdam The soul of leadership/Deepak 
Chopra 

09-04-2006 - 

Apeldoorn Panelbijeenkomst BPH (MSD) 12-04-2006 - 
Bussum EAU Review 13-04-2006 2 
Den Haag De helende reis/Brandon Bays 10-05-2006 - 
AZN Opleidings- en kwaliteitsvisitatie 

maatschap Nieuwegein 
17-05-2006 - 

Utrecht AUA Review 01-06-2006 3 
AMC Cryotherapy for treatment of 

urological cancer 
01-02-062006 12 

Groenekan Cursus: teach the teacher 08-09-06-2006 - 
Utrecht Highlights Asco prostate cancer 

2006 
03-07-2006 2 

UMC Plaatsbepaling virtual reality in het 
endoscopisch onderwijs 

30-08-2006 4 

Nijmegen Investigators meeting Avocat studie 11-09-2006 - 
Utrecht Kerstsymposium De grenzen der 

urologie 
13-12-2006 3 

                 Totaal 32 
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Buitenlandse congressen 2006 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Brussel 3e International meeting ESOU 

(European Society of Oncological 
Urology) 

12-15-01-2006 15 

Parijs EAU (European Association of 
Urology) 

04-09-04-2006 18 

Parijs EAU Course Multi Media 08-04-2006  
                 Totaal 33 
 
 
Voordracht 2006 
 
Locatie Omschrijving Datum 
Garderen Sandwich cursus urologie Perineale prostatectomie 11-02-2006 
Utrecht Docent Prismant algemene urologie 14-06-2006 
LUMC Docent Boerhave Cursus Anatomie van het kleine 

bekken 
28-09-2006 

Nijmegen Moderator NVU Najaarscursus 27-10-2006 
Nijmegen Voordracht perineale prostatectomie 

Schotman/Giesbers/Vijverberg 
27-10-2006 

AZN Modrator regionale Refereeravond Cryotherapie 11-12-2006 
 
 
Publicaties 2006 
 

• Luermans JGLM, van de Brand MWM, Slee PHThJ, de Jong PC, Vijverberg PLM. 
Data on treatment and outcome in patients with germ-cell malignancies in a large 
general hospital. 18e internistendagen: abstractboek : 27&28 april 2006 MECC 
Maastricht 2006;71. 
 

• M. Schotman, A.A.G.M. Giesbers, P.L.M. Vijverberg. Heeft de perineale 
prostatectomie nog toekomst? Abstract Nederlands Tijdschrift voor Urologie nr. 6 
oktober 2006;73 

• Vijverberg PLM. Perineale prostatectomie, de beste anatomische benadering? 
Abstract State of the Art in Urology. GSK Garderen 11 februari 2006. 
 

 
 
Publicaties opleidingsgroep 2006 
 
 

• T. Roza, A. Kooistra, P. Dom, M.G. Onaca: Scrotale tuberculose. Nederlands 
Tijdschrift voor Urologie februari 2006. 
 

• S van Riesen, DK Wasowicz, MGH Besselink, TL Bollen, JA Vos, GM Onaca, MJM 
Segers. Case Report. Massive portal vein thrombosis and kidney rupture following 
blunt abdominal trauma. Submitted Journal of Trauma. 
 

• M. van Loveren,  M.G. Onaca. Hematospermie bij cysten van de vesicula seminalis en 
tevens lever- en niercysten: een toevallige comorbiditeit? Nederlands Tijdschrift voor 
Urologie nr 7 november 2006. 
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WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 2007 
 
Refereeravond 2007 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Tilburg Andrologie nieuwe ontwikkelingen 12-02-2007 2 
UMC Prostaatcarcinoom en testistumoren 13-03-2007 2 
Den Bosch Niet spierinvasief blaascarcinoom 17-04-2007 2 
UMC Uw praktijk na het SIU 11-09-2007 2 
  Totaal 8 
 
 
 
NVU Activiteiten 2007 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Nieuwegein Opfriscursus 10-05-2007 2 
Nieuwegein Voorjaarsvergadering 11-05-2007 6 
  Totaal 8 
 
 
 
Overige Nederlandse Congressen 2007 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Amersfoort Review EAU 2007 04-04-2007 3 
Utrecht Review AUA 2007 31-05-2007 3 
  Totaal 6 
 
 
 
Buitenlandse Congressen 2007 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Berlijn 22nd Annual EAU Congres 21-22 maart 2007 18 
Parijs 
St. Joseph H. 

Symposium minimalty invasive 
technique in Urology 

29-31 sept. 2007 12 

  Totaal 30 
 
 
Voordracht 2007 
 
Locatie Omschrijving Datum 
Nieuwegein Voorjaarsvergadering NVU 

Moderator Wetenschappelijk Programma 
11-05-2007 

Nieuwegein Voorjaarsvergadering NVU 
Transurethrale behandeling van het blaasdivertikel. 
K. van Os, P. Vijverberg 

11-05-2007 

Nieuwegein Cursorisch onderwijs assistenten St. Antonius ziekenhuis 
Acute scrotale aandoeningen 

21-05-2007 

 
 

 13



Publicaties 2007 
 

• K.J. van Os, P.L.M. Vijverberg. Transurethrale behandeling van het blaasdivertikel. 
Nederlands Tijdschrift voor Urologie. Abstract blz. 77, 2007 
 

• M. Schotman, A.A.G.M. Giesbers, P.L.M. Vijverberg. Heeft de perineale 
prostatectomie nog toekomst? Nederlands Tijdschrift voor Urologie. 194-197 nov. 
2007 
 

• P.H.Th.J. Slee, J.G.L.M. Luermans, P.C. de Jong, M.W.M. van den Brand, P.L.M. 
Vijverberg. Behandeling van patiënten met een gemetastaseerd testiscarcinoom in 
een groot niet-academisch ziekenhuis: vergelijking met literatuurgegevens. 
Nederlands Tijdschrift voor Oncologie; 369-375, vol. 4 nr 8 2007. 
 

 
 
Publicaties opleidingsgroep 2007 
 

• K.J. van Os, M. van Vulpen, M.G. Onaca. Recidief of PSA-bounce? 
Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 1, blz 16-20 jan. 2007. 
 

• Saskia Stomps. Het is verslavend leuk. Assistenten oefenen thuis laparoscopische 
technieken. Antonius-Mesos magazine december 2007. 
 

• Mircea Onaca. Botox tegen incontinentie. Antonius innovatief. 
Antonius-Mesos magazine december 2007. 

 
• Noud Giesbers/Mircea Onca. Nieuwe technieken boekt succes. Cryotherapie bij 

urologische tumoren. 
Nieuwsbrief St. Antonius, dec. 2007. 

• Nederlandse Vereniging voor Urologie. Jubileumboek ter gelegenheid van 100 jarig 
bestaat Commissie Visitatie Maatschappen. Verslag voorzitters vanaf 1995. 
 

 
 

 

 14



WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 2008 
 
Refereeravond 2008 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
AMC  Challenges in minimal invasive surgery 29-01-2008 2 
Tilburg Behandeling gelokaliseerd prostaatca. 12-02-2008 2 
Den Bosch Refereeravond 08-04-2008 2 
UMCU Over hypospadie en de prostaat 10-06-2008 2 
UMCU De naald in de schijnwerpers 09-09-2008 2 
Nieuwegein Assistenten presenteren 

wetenschappelijk onderzoek 
21-10-2008 2 

UMCU Diagnose en prognose bij urogenitale 
problemen 

11-11-2008 2 

  Totaal 14 
 
 
NVU Activiteiten 2008 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten  
Scheveningen Voorjaars lustrumcongres NVU 13+14-03-2008 6 
LUMC Boerhave cursus anatomie kleine bekken 15-09-2008 6 
Utrecht 
Domus 

Themasymposium. Het hormoon 
resistente gemetastaseerde prostaatca. 

08-10-2008 6 

Nieuwegein Opfriscursus NVU VI 06-11-2008  2 
Nieuwegein Najaarsvergadering NVU 07-11-2008 4 
Eindhoven Swen echografiecursus duo-dagen 20+21-11-2008 12 
  Totaal 36 
 
 
Overige Nederlandse Congressen 2008 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Rotterdam Nederlandse Vereniging voor 

Endoscopische Chirurgie. Back to the 
roots 

27-03-2008 5 

Zeist Review EAU 09-04-2008 2 
UMCU Cursus Teach the teacher, module II 15+16-05-2008 13 
Amsterdam Review AUA 05-06-2008 2 
UMCU Cursus:Mindfulless 18-06-2008 .. 
AMC Minisymposium: Visualisering the 

surgical anatomy of the pelvic floor 
…… 3 

Utrecht Congres:Gezondheidszorg meer dan 
techniek (integrative medicine) 

01-12-2008 6 

  Totaal 31 
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 Voordrachten 2008 
 
Locatie Omschrijving Datum 
Scheveningen Congres 100 jaar NVU. Bijdrage Wetenschappelijke 

Commissie: wat houdt ons vak in nu en in de toekomst / 
onderdeel nefrolithiasis. 

13-03-2008 

Scheveningen Congres 100 jaar NVU: Utrecht meets Amsterdam VU. 
Rama spectroscopie. Prof. R. Bosch, Dr. Chr. Van Swol St. 
Antonius ziekenhuis 

13-03-2008 

Nieuwegein Cursorisch onderwijs SEH. Acute nierproblemen 19-05-2008 
Leiden Docent Boerhave cursus: Anatomie kleine bekken 25-09-2008 
Nieuwegein Moderator regionale refereeravond 21-10-2008 
Nieuwegein Moderator wetenschappelijk programma NVU 

Najaarsvergadering 
07-11-2008 

Nieuwegein Najaarsvergadering NVU 
Steendensiteit op CT: een voorspellende waarde voor 
succesvolle ESWL? 
J.C. van Adrichem, J.F. Pette, J.P.M. van Heesewijk, 
P.L.M. Vijverberg  

07-11-2008 

Nieuwegein Najaarsvergadering NVU 
Laparoscopische radicale cystectomie en open 
urinedeviatie: eerste ervaringen. 
S. van Selm, M.G. Onaca, P.L.M. Vijverberg 

07-11-2008 

Nieuwegein Najaarvergadering NVU 
Salvage behandeling voor prostaatkankerrecidieven; 
uitkomst en toxiciteit na prostatectomie, cryochirurgie en 
 I-125. 
H.G. van der Poel, M.R. Moman, E. Broers, H. Vergunst, 
I.J. de Jong, P.L.M. Vijverberg, N. Joshi, M. van Vulpen, 
J.J. Battermann, S. Horenblas 

07-11-2008 

Nieuwegein Najaarsvergadering NVU 
Antibiotica profylaxe voor verwijdering van cad in 
chirurgische patiënten: een gerandomiseerde, 
dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie. 
B.C. van Hees, P.L.M. Vijverberg, L.E. Hoorntje, E.H.H, 
Wiltink, P.M.N.Y.H. Go, M. Tersmette 

07-11-2008  

Nieuwegein Najaarsvergadering NVU 
Behandeling van UPJ-stenose met een nieuwe ontwikkelde 
ballonkatheter: de Overtoomstent. 
S. van Selm, Th.C. Overtoom, J.P.M. van Heesewijk, H.W. 
van Es, A.A.G.M. Giesbers, P.L.M. Vijverberg 

07-11-2008  

Eindhoven Docent Swen Echografiecursus Assistenten 20+21-11-2008 
Nieuwegein Het tijdperk Bijleveld 1979 - 2008. Ten behoeve van het 

afscheid R.Th. Bijleveld. 
19-12-2008 

 
 
Publicaties 2008 
 

• Transurethrale behandeling van het blaasdivertikel. K.J. van Os, P.L.M. Vijverberg. 
Ned. Tijdschrift voor Urologie, nr. 2, blz. 30-33, april 2008 
 

• Late coronary stent trombosis complicating urologic surgery. De Korte FI, van Werkum 
JW, Vijverberg PLM, ten Berg JM. 
Surgery European Urology 2008, 54 (1): 221-225 
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• Najaarsvergadering NVU 

Steendensiteit op CT: een voorspellende waarde voor succesvolle ESWL? 
J.C. van Adrichem, J.F. Pette, J.P.M. van Heesewijk, P.L.M. Vijverberg 
Abstract Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 171, dec. 2008 
 

• 
 

Najaarsvergadering NVU 
Laparoscopische radicale cystectomie en open urinedeviatie: eerste ervaringen. 
S. van Selm, M.G. Onaca, P.L.M. Vijverberg 
Abstract Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 174, nov. 2008  
 

• Najaarvergadering NVU 
Salvage behandeling voor prostaatkankerrecidieven; uitkomst en toxiciteit na 
prostatectomie, cryochirurgie en 
 I-125. 
H.G. van der Poel, M.R. Moman, E. Broers, H. Vergunst, I.J. de Jong, P.L.M. 
Vijverberg, N. Joshi, M. van Vulpen, J.J. Battermann, S. Horenblas 
Abstract Nederlands tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 183-184, nov. 2008 
  

• Najaarsvergadering NVU 
Antibiotica profylaxe voor verwijdering van cad in chirurgische patiënten: een 
gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie. 
B.C. van Hees, P.L.M. Vijverberg, L.E. Hoorntje, E.H.H, Wiltink, P.M.N.Y.H. Go, M. 
Tersmette 
Abstract Nederlands tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 185-186, nov. 2008  
 

• Najaarsvergadering NVU 
Behandeling van UPJ-stenose met een nieuwe ontwikkelde ballonkatheter: de 
Overtoomstent. 
S. van Selm, Th.C. Overtoom, J.P.M. van Heesewijk, H.W. van Es, A.A.G.M. Giesbers, 
P.L.M. Vijverberg 
Abstract Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 189, nov. 2008   
 

• Urineweginfecties. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. van Haarst, B. van 
Pinksteren. 
Compendium Urologie 2008, blz. 15-25 / 185-190. 
 

• Trauma van de urinewegen. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. van 
Haarst, B. van Pinksteren. 
Compendium Urologie 2008, blz. 119-127 / 212-214. 
 

• Voorhuidproblemen bij volwassenen. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. 
van Haarst, B. van Pinksteren. 
Compendium Urologie 2008, blz. 135-137 / 215-216. 
 

• Urethrastrictuur. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. van Haarst, B. van 
Pinksteren. 
Compendium Urologie 2008, blz. 153-155. 
 

• Catheterisatie en catheterproblemen. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. 
van Haarst, B. van Pinksteren. 
Compendium Urologie, blz. 217-221. 
 

• Single dose prophylaxis for urinary catheter removal in surgical patients not 
recommended: a randomized double-blind placebo-controlled  trial. 
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Babette van Hees, Peter Vijverberg, Lidewij Hoorntje-Andriesse, Ed Wiltink, Peter Go, 
Thijs Tersmette. 
Submitted 2008 

• Uretero-pelvic junction obstruction treatment using a detachable inflatable stent: initial 
experience. 
T.Th. Overtoom, S. van Selm, H.W. van Es,  P.L.M. Vijverberg,  H.P.M. van 
Heesewijk. Submitted 
 

• Cryoablatie van urologische  tumoren: een nieuwe techniek met veel voordelen voor 
patiënt. P. Vijverberg, M. Onaca. 
Loupe innovatief, juli 2008, blz. 16-17 
 

• Cryochirurgie van de prostaat: een tweede kans. Vergunst, de Jong, Vijverberg. 
Stichting contactgroep prostaatkanker, nr. 45, blz. 16-18, sept. 2008 
 

 
 
PUBLICATIES OPLEIDINGSGROEP 2008 
 

• Bredenoord AJ, Onaca MG, van Ramshorst B, Biesma DH. Sigmoidcarcinoom als 
langetermijncomplicatie na uretersigmoïdostomie. 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2008; 152(4): 213-215. 

 
• van Everdingen J, Dom G, Giesbers AAGM, Gisolf KWH, Grutters JC, Haas FJLM, 

van der Heyden JAS, van Buul MMC, Wijffels MCEF, [et al.].  Medisch onderzoek van 
A tot Z: hoe en waarom van 100 belangrijke tests.  
Den Haag: Consumentenbond, 2008. 

 
• van Riessen S, Wasowicz-Kemps DK, Besselink MGH, Bollen TL, Vos JA, Onaca 

MG, Segers MJM. Massive portal vein thrombosis and kidney rupture following blunt 
abdominal trauma: A diagnostic and therapeutic dilemma. Injury Extra 2008; 
39(2):71-75. 

 
• M.E. Straver, J.C. van Adrichem, E.J.Th. Rutgers, S. Rodenhuis, S.C. Linn, C.E. Loo, 

K.G. Gilhuijs, H.S.A. Oldenburg, J. Wesseling, N.S. Russell, N. Antonini en M.T.F.D. 
Vrancken Peeters. Neoadjuvante systemische therapie bij het primair operable 
mammacarcinoom: meer voordelen dan alleen borstsparende behandeling. 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2008. 
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WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 2009
 
Refereeravond 2009 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Tilburg 
St. Elisabeth 

Kwaliteitsregistratie bij spierinvasief 
gemetastaseerd niercelcarcinoom 

17-02-2009 2 

Utrecht UMC Refereeravond 03-03-2009 2 
Den Bosch Regionale refereeravond 07-04-2009 2 
Utrecht Training, timing en therapie selectie 09-06-2009 2 
Utrecht Regionale refereeravond 08-09-2009 2 
Nieuwegein Samenwerking met andere 

specialismen 
13-10-2009 2 

  Totaal 12 
 
 
NVU Activiteiten 2009 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten  
Nieuwegein Opfriscursus NVU 02-04-2009 2 
Utrecht Voorjaarsvergadering NVU 03-04-2009 4 
Utrecht UOI themasymposium “Het 

spierinvasieve blaascarcinoom” 
30-09-2009 5 

Groningen Najaarsvergadering NVU 13+14-11-2009 6 
  Totaal 17 
 
 
Overige Nederlandse Congressen 2009 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
UMC Utrecht Symposium “Oor en oog voor kwaliteit” 

OOR Utrecht 
14-01-2009 3 

AMC 
Amsterdam 

Afscheidssymposium collega L. Blank 24-04-2009 - 

Utrecht 
Spoorweg-
museum 

AUA Review 12-05-2009 4 

Amsterdam/ 
Noordwijkerhout 

“Focal therapy and imaging in prostate  
and kidney cancer”. 

10 t/m 13-11-2009 12 

Nieuwegein COC-vergadering: competentie gericht 
opleiden van AIOS 

28-09-2009 - 

Utrecht  Minisymposium prostaatcarcinoom 27-10-2009 2 
Amersfoort Lezing blaascarcinoom t.b.v. Stichting 

Waterloop 
21-11-2009 - 

AMC 
Amsterdam 

Symposium oud-assistentendag 18-12-2009 - 

  Totaal 21 
 
 
Buitenlandse Congressen 2009 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Dresden DGU congres 16 t/m 19-09-2009 12 
  Totaal 12 
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Voordrachten 2009 
 
Locatie Omschrijving Datum 
Nieuwegein Voorjaarsvergadering NVU. 

Adherente vesiculae seminales tijdens laparoscopische radicale 
prostatectomie ; consequenties voor techniek, correlatie met PA 
en klinische resultaten. 
M.A. van Leeuwen, P.L.M. Vijverberg, M.G. Onaca 

03-04-2009 

Nieuwegein Voorjaarsvergadering NVU. 
De erectiele prothese, keiharde resultaten. 
S.P. Stomps, J.C. van Adrichem, P.L.M. Vijverberg, A.A.G.M. 
Giesbers 

03-04-2009 

Nieuwegein Moderator Wetenschappelijk Programma. Najaarsvergadering 
NVU 

03-04-2009 

Groningen Embolisaties van varicocèles, de gouden standaard? 10 jaar 
follow-up. 
M.R. Sorel, A.A.G.M. Giesbers, P.L.M. Vijverberg 

13-11-2009 

Groningen Najaarscongres NVU. 
Moderator Wetenschappelijk Programma. 

13-11-2009 

Amersfoort Lezing blaascarcinoom t.b.v. Stichting Waterloop 
(patiëntenvereniging voor mensen met blaas- of nierkanker). 
Lezing behandeling blaascarcinoom. 

21-11-2009 

Veldhoven Lezing Chirurgendagen:eenmalige dosis antibiotica bij het 
verwijderen van een blaascatheter vermindert niet het risico op 
een urineweginfectie bij een heelkundige patiënt. 
Babette C. v. Hees, Peter L. Vijverberg, Lidewij E. Hoorntje. Ed 
H. Wiltink, Peter M.N.Y.H. Go, Matthijs Tersmette 

14+15-05-
2009 

 
 
Publicaties 2009 
 

• Handboek Prostaataandoeningen. Perineale prostatectomie – inleiding – techniek – 
complicaties. Hoofdstuk 17.3, blz, 353-356 2009. P.L.M. Vijverberg. 
Redactie: prof. T.A. Boon, prof. J.L.H.R. Bosch, prof. H.P.A.M. v. Poppel, prof. J.A. 
Witjes. 

 
• Treatment of ureteropelvic junction obstruction using a detachable inflatable stent: 

initial experience. Overtoom T.T., Vijverberg P.L., v. Es H.W., v. Selm S, v. Heesewijk 
H.P. American Journal of Roengenology 2009; 192 (4): 1103-1106. 

 
• Behandeling blaascarcinoom. Verslag van de landelijke contactdag van de  

Vereniging Waterloop. Nov. 2009. Waterstanden nr. 31, nr. 4 blz. 23-24 dec. 2009. 
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Publicaties opleidersgroep 2009 
 

• Tien jaar follow-up van transurethrale resectie van de prostaat, contactlaser 
prostatectomie en electrovaporisatie; een gerandomiseerde gecontroleerde studie. 
R.J. Hoekstra, H.H.E. van Melick, E.T. kok, J.L.H.R. Bosch. NTVU nr. 2 april blz. 23 
2009. 

 
• Tissue micro array toont nieuwe prognostische markers voor heldercellig niercelca. 

S.G.C. Kroeze, H.H. van Melick, J.S. Vermaat, P.J. van Dist, E.E. Voest, J.L.H.R. 
Bosch, J.J.M. Jans. NTVU nr. 2 april blz. 24 2009. 
 

• Urinary bladder metastasis from an esophageal adenocarcinoma: a case report. 
J.P. Schuurman, T.S. de Vries Reilingh, S.M. Roothaan, R.Th. Bijleveld, M.J. Wieser. 
Submitted Am. Journal of Gastroenterology. 

 
 
Overig 
 
Jurylid Van Stockum prijs. 
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WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 2010  
 
Refereeravond 2010 
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
UMC Utrecht Regionale refereeravond 09-03-2010  2 
Nieuwegein Regionale refereeravond (Functionele 

urologie/BBWG) 
14-09-2010  2 

UMC Utrecht Regionale refereeravond 
(Laserbehandeling) 

11-10-2010  2 
 

  Totaal 6 
 
 
 
NVU Activiteiten 2010  
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Nieuwegein Opfriscursus NVU/UOI 20-05-2010  2 
Utrecht Voorjaarsvergadering NVU 21-05-2010  4 
Utrecht Themasymposium “Prostaatcarcinoom” 29-06-2010  6 
  Totaal 12 
 
 
Overige Nederlandse congressen 2010  
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Amsterdam Training Video Conferencing 

Oncologiebespreking 
21-01-2010  - 

Amsterdam 
VU 

Prostaatcarcinoom congres “Fighting the 
Blues” 

22-01-2010  5 

Nieuwegein Antonius Academie “Doelstellingen/ 
Opleidingen/Competenties” 

27-01-2010  - 

Zeist EAU Review 27-04-2010  2 
Utrecht Afscheidssymposium Prof. Battermann 08-06-2010  2 
Utrecht Openingsymposium Da Vinci Robot 09-06-2010  - 
Utrecht Teach the Teacher cursus III 07-08/10-2010  12 
Deventer Afscheidssymposium Fons Ypma 09-10-2010  - 
Utrecht Symposium “Prostaatcarcinoom  What’s 

new?” 
02-11-2010  2 

Utrecht Symposium “100 jaar Antonius. 
Toegepast Wetenschappelijk 
Onderzoek” 

05-11-2010  3 

  Totaal 26 
 
 
Buitenlandse congressen 2010  
 
Locatie Omschrijving Datum Punten 
Dusseldorf DGU-congres 22-25/09-2010  12 
  Totaal 12 
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Voordrachten 2010  
 
Locatie Omschrijving Datum 
Nieuwegein NVU Voorjaarsvergadering 

JJMCH de la Rosette, JJM Kums, WPA Boellaard, WEM 
Strijbos, AJM Hendrikx, PLM Vijverberg namens de Global 
PCNL studiegroep. De PCNL studie van de Goes. Indicaties 
en uitkomsten in 6000 PCNL-cases. 

21-10-2010  

Nieuwegein NVU Voorjaarsvergadering 
MA v Leeuwen, JJ Brandenburg. ET Kok, PLM Vijverberg, 
JLHR Bosch, UMC Utrecht. Behandeling urethrastricturen 
door urologen in Nederland: wie doet wat? 

21-05-2010  

Nieuwegein NVU Voorjaarsvergadering 
SJ Braak, HHE v Melick, MG Onaca, MJL v Strijnen. St. 
Antonius ziekenhuis Nieuwegein. 3D naaldgeleiding met 
cone bean CT. Resultaten in 41 patiënten met verdenking 
niercelcarcinoom. 

21-05-2010  

Nieuwegein Moderator wetenschappelijk programma NVU 
Voorjaarsvergadering. 

21-05-2010  

Nieuwegein NVU Najaarsvergadering 
JJL Brandenburg, AR Meijer, MG Onaca 

 

  
 
Publicaties 2010  
 

• Behandeling van urethrastricturen door urologen in Nederland; wie doet wat? 
M.A. van Leeuwen, J.J. Brandenburg, E.T. Kok, P.L.M. Vijverberg, J.L.H.R. Bosch. 
Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 3 – mei 2010  

 
• De PCNL studie van de Croes-indicaties en uitkomsten in 6000 PCNL cases. 

J.J.M.C.H. de la Rosette, J.J.M. Kums, W.P.A. Boellaard, W.E.M. Strijbos, A.J.M. 
Hendrikx en P.L.M. Vijverberg. Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 3 – mei 2010  
 

• Single dose antibiotic prophylaxis for urinary removal does not reduce the risk for 
urinary tract infection in surgical patients: a randomized double blind placebo 
controlled trial. 
Van Hees Babette, Vijverberg Peter, Hoorntje Lidewij, Wiltink Ed, Go Peter, 
Tersmette Matthijs. 
Accepted  November 2010, Clinical Microbiology and Infection. 

 
• In Vivo Bladder Diagnosis by High-Volume Raman Spectroscopy. 

Ronald O.P. Draga, Matthijs C.M. Grimbergen, Peter L.M. Vijverberg, Christaan F.P. 
van Swol, Trudy G.N. Jonges, J. Alain Kummer, J.L.J. Ruud Bosch. 
Accepted mei 2010, Analytical Chemistry 
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Publicaties opleidersgroep 2010  

 
 
• Behandeling van urethrastricturen door urologen in Nederland; wie doet wat? 

M.A. van Leeuwen, J.J. Brandenburg. E.T. Kok, P.L.M. Vijverberg, J.L.G.H.R. Bosch. 
Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 3  blz. 84, mei 2010  

 
• De PNL studie van de Croes indicaties en uitkomsten in 6000 PCNL cases. 

J.J.M.C.H. de la Rosette. J.J.M. Kums, W.P.A. Boellaard. W.E.M. Strijbos, A.J.M. 
Hendrikx, P.L.M. Vijverberg. 
Nederlands Tijdschrijft voor Urologie, nr. 3 blz. 79,  mei 2010  

 
• 3D naaldgeleiding met cone-beam CT: Resultaten in 41 patiënten met verdenking 

niercelcarcinoom. 
S.J. Braak, H.H.E. van Melick, M.G. Onaca, M.J.L. van Strijen. 
Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 3 blz. 87,  mei 2010  

 
• Rectumletsel na laparocopische radicale prostatectomie – incidentie, diagnose, 

behandeling en resultaten. 
J.J.I. Brandenburg, A.R. Meijer, M.G. Onaca. 
Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 6 blz. 165,  oktober 2010  

 
• Fast track protocol vermindert ileus bij urinedeviatie volgens Bricker. 

M.R. Sorel, M.A. van Leeuwen, J.L. Schols, H.H.E. van Melick. 
Nederlands Tijdschrift voor urologie, nr. 6 blz. 169, oktober 2010  

 
• Lange termijn follow-up peniscarcinoom na neodymium-yag laser therapie. 

S. Nadorp, R.P. Meijer, J.L.H.R. Bosch, M.T.W.T. Lock. 
Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 6 blz. 173, oktober 2010  
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Refereeravonden St. Antonius ziekenhuis: 
 
20-12-2005: Eerste Utrechtse Refereeravond Nieuwegein 
 
11-12-2006: Cryotherapie voor de behandeling van urologische tumoren. 
 
11-12-2007: Maximaal minimaal invasief. 
 
06-11-2007: Symposium innovatie binnen topklinische zorg: M. Onaca. Cryotherapie voor  
                    urologische tumoren als laatste kans op curatie. 
 
21-10-2008: Assistenten presenteren wetenschappelijk werk 
 
13-10-2009: Ontwikkelingen in samenwerking met andere specialismen 
 
14-09-2010: Functionele urologie / multidisciplinaire BBWG. 
 
 
 
Lopende projecten: 
 

• REDUCE 
• AVOCAT 
• NEPRO 
• PRIAS 
• PACT 
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Document Specifieke Taken en Verplichtingen Urologie Opleidingsgroep  
St. Antonius Ziekenhuis. 

 
 

De (plaatsvervangend) opleider 
 

• De opleider en plaatsvervangend opleider zijn eindverantwoordelijk voor de 
organisatie en uitvoering van de opleiding in de breedste zin van het woord. 

 
• Zij dragen door eigen handelen en leiderschap zorg voor een veilig 

opleidingsklimaat, waarbij leden van de opleidingsgroep enthousiast, 
respectvol, reflectief en ondersteunend zijn naar de AIOS. 

 
• Zij volgen de uitgebreide “teach the teacher” cursussen en blijven op de 

hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van opleiding. 
 

• Zij zijn het primaire aanspreekpunt voor de AIOS, de MRSC, de OOR en de 
RVB. 

 
• Zij zorgen voor een introductiegesprek en bespreken de volgende 

onderwerpen: 
- CV 
- Opleidingsstructuur 
- Modelinstructie AIOS 
- Opleidingsschema  
- POP,  LOP, ROP 
- Portfolio 
- Leerdoelen voor de komende periode 

 
• Zij zorgen ervoor dat de assistenten volgens het gezamenlijk opgestelde 

lokale/regionale opleidingsplan opgeleid worden. 
 
• Zij zorgen ervoor dat er viermaal per jaar een opleidingsvergadering wordt 

gehouden met een agenda, notulen en een actielijst. 
 

• Zij zorgen voor een jaarlijkse beoordeling van alle leden van de 
opleidingsgroep door de assistenten en bespreken de resultaten met ieder lid 
van de opleidingsgroep afzonderlijk. De algemene conclusies worden in de 
opleidingsvergadering besproken. 

 
• Zij vertegenwoordigen de opleiding binnen de OOR en nemen deel aan 

urologie OOR-vergaderingen en de regionale sollicitatiegesprekken. 
 

• Zij zorgen ervoor dat de CAT als toetsinstrument conform de opleidingseisen 
minimaal tweemaal per jaar wordt afgenomen bij iedere AIOS. 

 
• De opleider heeft structureel tijd ingeroosterd in het weekschema voor 

opleidingstaken. 
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De opleidingsgroep 
 

• De leden van de opleidingsgroep zijn allemaal gemotiveerd om op te leiden. 
Zij participeren actief in de voor de opleiding verplichte onderwijsactiviteiten. 
Zij creëren gezamenlijk een veilige leer- en werkomgeving met feedback en 
open houding voor kritiek. De opleiding wordt gekenmerkt door praktijk leren 
waarin alle competenties geïntegreerd worden beoefend. 

 
• Naast de algemene urologische zorg hebben de leden van de opleidingsgroep 

elk een gedifferentieerd activiteiten en belangstellingsterrein, waarbij de 
gezamenlijke kennis en vaardigheden elkaar aanvullen. De leden werken op 
hoog niveau, beargumenteren, reflecteren en verklaren hun handelen. Zij 
dragen er zorg voor dat de AIOS geconfronteerd wordt met een gevarieerd 
aanbod van leermomenten dat leidt tot de gewenste ontwikkeling van 
competenties. Zij begeleiden de AIOS op de poli, bij poliklinische 
verrichtingen, op de OK, in de kliniek en tijdens diensten. 

 
• Zij zorgen ervoor dat de AIOS belast wordt met een klinische taakstelling die 

past bij het niveau van de competentie. 
 
• Zij zorgen voor een goed en veilig leerklimaat, waarin de AIOS zich kan 

ontwikkelen tot specialist. 
 

• De opleidingsgroep stimuleert onderzoek en wetenschappelijke activiteiten, 
 

• De leden van de opleidingsgroep superviseren de AIOS en passen de diverse 
beoordelingsinstrumenten (KPB, OSATS, voortgangsbeoordeling) op de juiste 
wijze toe. 

 
• De leden van de opleidingsgroep zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

creëren en in standhouden van een gunstig opleidingsklimaat met een zo 
groot mogelijk rendement voor de individuele AIOS. 

 
• De leden van de opleidingsgroep controleren de door de AIOS verzorgde 

ziektegeschiedenis en medische correspondentie. 
 

• Tijdens de werkzaamheden van de AIOS op de polikliniek is altijd een 
supervisor aanwezig voor direct overleg. De supervisor controleert de door de 
AIOS gevoerde correspondentie en brieven, welke zo nodig worden 
becommentarieerd en met de AIOS besproken. Na afloop van het spreekuur 
worden de probleempatiënten besproken. De supervisor zal als 
toetsinstrument regelmatig een KPB invullen en bespreken. 

 
• Poliklinische verrichtingen en scopieën worden bij aanvang van de urologische 

opleiding (derde opleidingsjaar) altijd onder supervisie verricht . Bij 
toegenomen ervaring krijgt de AIOS meer zelfstandigheid. Als toetsinstrument 
wordt de OSATS ingezet. 
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• Tijdens supervisie op de afdeling vindt wekelijks de grote “papieren” visite 
plaats, gevolgd door een rondgang langs de bedden. De patiënten worden 
uitgebreid besproken met nadruk op verpleegkundige aspecten, waarbij de 
assistenten medisch inhoudelijk een toelichting geven aan de 
verpleegkundigen. Als toetsinstrument wordt de KPB en de 360° feedback 
ingezet. 

 
• Tijdens de supervisie op de operatieafdeling is een directe interactie tussen 

AIOS en supervisor ten behoeve van alle OK-activiteiten. De AIOS staat altijd 
ingeroosterd met een supervisor, het opbouwen van urologisch chirurgische 
vaardigheden staat centraal. Het type operatie en de mate van zelfstandigheid 
zijn afhankelijk van de opleidingsfase en het bekwaamheidsniveau. Veel 
voorkomende endoscopische ingrepen als TURP, TURT en URS worden al 
vroeg in de opleiding verricht. Als toets wordt de OSATS (endoscopisch/open) 
ingezet. 

 
• Tijdens de diensten worden alle patiënten door de AIOS besproken met de 

dienstdoende supervisor en zo nodig gezamenlijk gezien. 
Alle nieuw opgenomen patiënten worden binnen 24 uur door een supervisor 
gezien. De dienst leent zich uitstekend voor het invullen van een KPB. 

 
• Dagelijks is er een middag/avond overdracht van beide Antonius locaties door 

middel van video conferencing en EPD, gepresenteerd door de AIOS in 
aanwezigheid van zoveel mogelijk leden van opleidingsgroep, waarbij in ieder 
geval de dienstdoende AIOS en supervisor aanwezig zijn. Achtereenvolgens 
worden de geopereerde patiënten en bijzonderheden doorgenomen. Daarna 
de opgenomen klinische patiënten met punten van aandacht voor de dienst. 
Vervolgens de OK-planning voor de volgende dag (indicatiebespreking). 
Daarna uitwisseling van algemene informatie over patiënten, bijvoorbeeld 
complexe consultproblematiek, of het voorleggen van een probleem met 
betrekking tot een diagnose en/of behandelplan van een patiënt. 
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CURRICULUM VITAE 
 

 
Naam:   Onaca 
Voornamen:  Mircea Gabriel 
Geboortedatum:  26-04-1964 
Geboorteplaats:  Boekarest, Roemenië 
Adres:   Boogmuur 43, 3991 RP  Houten 
Burgelijke staat :  Gescheiden, 2 kinderen 
 
OPLEIDINGEN 
 
1978 -1982:  Middelbare School “Gheorghe Lazar” te Boekarest 
1982 -1988:  Studie geneeskunde, Faculteit C. Davila te Boekarest 
Oktober 1988:  Artsexamen 
1994-1996:  Studie geneeskunde Medische Faculteit Utrecht 
November 1996:  Artsexamen 
1998 -2003:  Urologische opleiding cluster Utrecht/’s Hertogenbosch 
 
Datum inschrijving  in het specialistenregister: 2004 
 
 
WERKERVARING 
     
1988 – 1990  assistentschappen op de afdelingen interne  

geneeskunde, kindergeneeskunde,  neurologie,  
traumatologie en heelkunde in het Streekziekenhuis 
Sibiu and  “Urgenta”Ziekenhuis Boekarest 

1989            docent Anatomie middelbare school Sibiu 
1992 -1994   opleiding tot ziekenverzorgende Verpleeghuis 
                                         Bovenwegen Zeist 
1994 -1996    co-assistentschappen geneeskunde  
1997  AGNIO urologie en kinderurologie Wilhelmina 

Kinderziekenhuis en AZU 
1998 -1999   AGIO chirurgie Jeroen Bosch Ziekenhuis  den Bosch 
2000 - 2001  AGIO urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis  den Bosch 
2002 - 2003   AGIO urologie AZU en WKZ Utrecht 
2004 - heden   uroloog Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 
 

 
WETENSCHAPPELIJK WERK TOT 2004 
 
1984 Trauma van de vingers, technische aspecten,  

 presentatie referaatsymposium 
1988   Scriptie voor het artsexamen- echografische aspecten 

van de miskraam 
1997   Follow-up na cystectomie en Bricker bij patiënten met 

blaascarcinoom, onderzoek afd. urologie AZU 
1999   Bacteriurie na verwijderen van de blaascatheter, interne 

publicatie en, 1e prijs JBZ 
2000   Vesico-urethrale anastomosestenose na radicale 

prostatectomie, presentatie vergadering 
2000   De waarde van een mictiecystogram na radicale 

prostatectomie, presentatie NVU vergadering 



 
WETENSCHAPPELIJK EN ACTIVITEITEN VANAF 2004 
 
 
 
2004 

• 07-02-2004  Sandwichcursus kinderurologie Utrecht 
• 11-13/02-2004 Cursus neuromodulatie AZ Maastricht 
• 10-03-2004 Afscheidssymposium prof. dr. T.A. Boon, UMCU 
• 24-27/03-2004  Congres EAU Wenen 
• 25-03-2004  Cursus laparoscopie (EAU Wenen) 
• 23/3/4   Global Medical Conference Wenen 
• 29-30/03-2004  Cursus laparoscopie (radicale prostatectomie/ 

nefrectomie) Elancourt Versailles 
• 07-04-2004  EAU Highlights Bussum 
• 05-07-2004  Refereeravond UMC Utrecht  
• 01-09-2004  Symposium prostaatcarcinoom "De prikkelende 

vorkjes" Maarssen 
• 22-09-2004  Post-ICS symposium St. Radboud ZH Nijmegen 
• 09-11-2004  Refereeravond UMC Utrecht 
• 12-11-2004  Promotie dr. P. Dik 
• 09-12-2004  Kerstsymposium "De grenzen van de urologie"   

Utrecht 
 

2005 
• 25-02-2005  Sandwichcursus Functionele en Reconstructieve  

Urologie 
• 16-19/03-2005  EAU congres Istanbul 
• 17-18/03-2005  Cursus laparoscopie voor beginners/gevorderden 
• 18-03-2005  Cursus radicale retropubische prostatectomie 
• 24-03-2005  Symposium blaascarcinoom St. Radboud ZH Nijmegen 
• 30-03-2005  EAU Highlights Bussum 
• 15-04-2005  Voorjaarsvergadering NVU 
• 04-05/04-2005  Cursus laparoscopische prostatectomie  

St. Radboud ZH Nijmegen 
• 09-06-2005  Cursus/symposium laparoscopische prostatectomie  

Catharina ZH Eindhoven 
•  20-09-2005  Refereeravond UMC Utrecht 
• 21-09-2005  Post-ICS symposium St. Radboud ZH Nijmegen 
• 04-11-2005  Najaarsvergadering van de NVU (organisatiecomite) 
• 08-11-2005  Refereeravond UMC Utrecht 
• 27-11-2005 "Niercelcarcinoom"- bijscholing urologie 

verpleegkundigen St. Antonius ZH Nieuwegein 
• 05-12-2005  "Niercelcarcinoom"- bijscholing urologie  

verpleegkundigen St. Antonius ZH Nieuwegein 
• 15-12-2005  Kerstsymposium  "De grenzen van de urologie"  

Utrecht 
• 20-12-2005  Refereeravond UMC Utrecht 
• 24-12-2005  Ontwikkelen van nieuwe laparoscopische  

technieken (UPJ plastiek) in en varkenmodel, het  
dierenlaboratorium AMC 

 



2006 
• 26-01-2006 "Maximaal minimaal invasief"-laparoscopie  

symposium St. Franciscus Gasthuis Rotterdam 
• 03-04/02-2006  Sandwichcursus oncologie, Bunnik 
• 11-02-2006  State of the Art Urology 2005- Garderen 
• 14-03-2006  Refereeravond UMC Utrecht 
• 13-04-2006  EAU review 
• 21-04-2006  Voorjaarsvergadering NVU 
• 09-05-2006   Refereeravond UMC Utrecht 
• 01-02/06-2006  Cryotherapy symposium AMC Amsterdam 
• 16-06-2006  Laparoscopie symposium Jeroen Bosch ZH 
• 20-06-2006  Refereeravond UMC Utrecht 
• 14-16/09-2006  Cursus lap. prostatectomie en cystectomie 

Strasbourg 
• 10-07-2006  Workshop cryotherapie AMC 
• 13-15/09-2006  IRCAD cursus laparoscopische prostatectomie en 

cystectomie 
• 18-09-2006  Refereeravond UMC Utrecht 
• 17-10-2006  Refereeravond JBZ Den Bosch 
• 09-11-2006  Workshop klantgerichtheid AZN 
• 22-11-2006  Endoscopie symposium AZN 
• 22-11-2006  Endoscopie symposium AZN 
• 11-12-2006  Refereeravond AZN 
• 13-12-2006  De Grenzen van de Urologie –  

Kerstavondsymposium Utrecht 
 
2007 

• 17-01-2007  Post-ICS symposium St Radboud Nijmegen 
• 03-02-2007  Sandwichcursus Bunnik 
• 02-03-2007  Introductiesymposium Zuidex St Radboud  
• 10-05-2007  NVU opfriscursus 
• 11-05-2007  NVU voorjaarsvergadering 
• 04-04-2007  EAU review De Flint Amersfoort 
• 17-04-2007  Refereeravond Jeroen Bosch ziekenhuis 
• 31-05-2007  AUA review Galgenwaard Utrecht 
• 15-06-2007  Workshop laparoscopie Jeroen Bosch ziekenhuis  
• 21-24/08-2007  ICS congres Rotterdam 
• 11-09-2007  Refereeravond UMC Utrecht 
• 15-10-2007  MS symposium St. Antonius Nieuwegein 
• 06-11-2007  Innovatie Symposium Blokhoeve Nieuwegein 
• 11-12-2007  Refereeravond St. Antonius Nieuwegein 

 
2008 

• 23-01-2008  Prostaat symposium Rotterdam 
• 04-03-2008  Refereeravond UMC Utrecht 
• 26-29/03-2008 Congres EAU Milaan 
• 09-04-2008  EAU Highlights Zeist 
• 15-06-2008  SWEN laparoscopie symposium den Bosch 
• 09-09-2008  Refereeravond UMC Utrecht 
• 22-10-2008  Refereeravond AZN 
• 07-11-2008  Najaarsvergadering NVU 

 



2009       
• 23-01-2009  Symposium Waarneming & Gezichtsbedrog 
• 06-02-2009  Sandwichcursus UOI    
• 11-02-2009  Bijscholing PACU AZN 
• 03-03-2009  Refereeravond UMC Utrecht           
• 02-04-2009  Opfriscursus            
• 03-04-2009  Voorjaarsvergadering NVU                      
• 09-04-2009  Refereeravond UMC Utrecht    
• 19-05-2009 Refereeravond UMC Utrecht          
• 10-13/06-2009  Focal imaging en Therapy Congres Noordwijk    
• 20-06-2009  Workshop laparoscopie Den Bosch     
• 08-09-2009  Refereeravond UMC Utrecht 
• 30-09-2009  Thema-Symposium invasief blaascarcinoom – 

Utrecht 
• 07-10-2009  Nederlandse OK-dagen, presentatie van endo- naar  

extraluminaal 
• 23-10-2009  Refereer AZN 
• 30-10-2009  Minisymposium controversen in PCa  

UMC Utrecht, radiotherapie    
• 08-12-2009  Refereer UMC Utrecht 

 
 
2010 

• 18-02-2010  Presentatie voor huisartsen: Vasectomie in 
huisartsenpraktijk 

• 09-03-2010   Refereeravond UMC Utrecht  
• Inschrijving  EAU Barcelona: niet doorgegaan 
• 21-05-201  NVU voorjaarsvergadering  
• 12-06-2010   Dag van Laparoscopie JBZ Den Bosch 
• 08-10-2010  NVU vergadering en co-auteur presentatie 

“Rectumletsel bij LRP” 
• 02-11-2010  Avondsymposium prostaatkanker: Wat is nieuw? 

UMC Utrecht 
• 14-12-2010  Xe Symposium Grenzen in de Urologie, Houten 

 
 

 



VOORDRACHTEN EN PUBLICATIES 
 
2004 

• 16-03-2004  "Microscopische haematurie" - bijscholing 
 huisartsen  

 
2005 

• 18-01-2005  "Cytologie van de urine: klinische betekenis"-  
bijscholing afdeling pathologie St. Antonius ZH 

• 25-01-2005  "Zin en onzin van de urodynamica" bijscholing 
 urologie verpleegkundigen 

• 04-11-2005  Poster "Laparoscopische radicale nefrectomie en 
nefro-ureterectomie"- het wetenschappelijke symposium 
voor het 95-jarige jubileum St. Antonius ZH 

2006 
•     "Scrotale tuberculose"- Nederlandse Tijdschrift voor 

 Urologie feb.2006, co-auteur 
•     "Niertrauma met een zeldzaam letsel van vena 

 porta" - The Journal of Trauma, co-auteur 
• 15-03-2006  "Diagnostiek en behandeling van de 

 prostaatkanker"- bijscholing huisartsen regio Z-W 
 Utrecht (duodagen)-1e dag 

• 23-03-2006  "Diagnostiek en behandeling van de 
 prostaatkanker"- bijscholing huisartsen regio Z-W 
Utrecht (duodagen) -2e dag 

• 19-05-2006  Bijscholing OK-verpleegkundigen AZN-laparoscopie 
•     Hematospermie bij niercysten- case report en 

literatuur overzicht, NTVU nov 2006 
• 22-11-2006  Poster Laparoscopische nefrectomie en nefro- 

ureterectomie, Endoscopie symposium AZN 
• 22-11-2006  Poster Laparoscopische prostatectomie, 

Endoscopie symposium AZN 
• 22-11-2006  Poster Cryotherapie in urologische tumoren, 

    Endoscopie symposium AZN 
• 22-11-2006  Presentatie “Endoscopische ontwikkelingen in 

Urologie” Endoscopie symposium AZN 
• 11-12-2006  Presentatie cryotherapie refereeravond AZN 

 
2007 

•     PSA-bounce na radiotherapie, co-auteur, K. van Os – 
    NTtvU nr 1 feb 2007, p.  2-5 
•     Sigmoidca. als lange termijn complicatie na 

ureterosigmoidostomie NTVG AJ Bredenoord et al.  
• 24-09-2007  Klinische les Botulline toxine A St. Antonius ZKH  
• 15-10-2007  Presentatie Behandeling OAB met botuline toxine A 
    –MS symposium AZN 
• 06-11-2007  Presentatie Cryotherapie in urologische tumoren – 

  Innovatie Symposium AZN 
• Nov 2007   Artikel cryotherapie voor urologische tumoren 
    Antonius Mesos Journaal 
• Nov 2007   Artikel Botuline toxine A voor OAB personeelskrant  

AZN 
• 11-12-2007  Presentatie “Ontwikkelingen in laparoscopie”  

Refereeravond AZN 



2008 
•     Massive portal vein thrombosis co-auteur Injury 

   Extra 2008 39, 71-75 
•     Laparoscopic cystoprostatectomy with “en bloc” 
    nephroureterectomy, , co-auteur, 26-th  World 
    Congress of Endourology, Shanghai, China 
    presentatie dr Van Selm 
• 07-11-2008 Laparoscopische radicale cystectomie  – de eerste 

resultaten, presentatie dr Van Selm, NVU vergadering, 
co-auteur 

 
2009    

• 03-04-2009  NVU voorjaarsvergadering: “T3b PCa” presentatie dr 
Van Leeuwen, co-auteur 

• 12-06-2009  Faculty member Workshop on focal imaging en 
    therapy, Noordwijk 
•     Videopresentatie partiele ureterectomie, ingestuurd 

  World Congress of Endourology 
•     Videopresentatie transvesicale behandeling tumor in 

divertikel ingestuurd World Congress of 
Endourology 

• 07-10-2009  Presentatie Nederlandse  OK-dagen, presentatie 
    “Van endo naar extraluminaal”  
• 23-10-2009  Presentatie refereeravond AZN “Percutane 
    cryoablatie niertumoren”  

 
2010 

•     Presentatie Vasectomie in de huisartsenpraktijk, 
    huisartsensymposium  
• 21-05-2010  Voorjaarsvergadering NVU « Xperguide biopten 
    niertumoren »,  Sicco Braak, co-auteur  
•     Artikel Xperguide biopten in nierafwijkingen, wordt 
    nu voorbereid 
• 08-10-2010  NVU Najaarsvergadering presentatie «Rectumletsel 
    na radicale prostatectomie » dr Brandenburg, c 
   co-auteur 
• 05-11-201  Presentatie « laparoscopische ontwikkelingen 
    binnen de oncologische urologie » Symposium 100 

      jaar Antonius, Nieuwegein  
 
 



BIJZONDERE ACTIVITEITEN 
 
• Start neuromodulatieproject (PTNS( - 2004; inmiddels 

standaardbehandeling 
• 10-01-2006 Bezoek aan “Medispectrum Twente”- multidisciplinaire 

bekkenbodempolikliniek (dr. M.J. Pit en dr. Everhardt) 
ter voorbereiding eigen bekkenbodemcentrum 

• 02-09-2005 
   02-03-2006 
  17-02-2006 

Gastoperateur bij laparoscopische prostatectomieën. 
Jeroen Boscj ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch 

• 07-04-2006 Start multidisciplinaire bekkenbodempolikliniek  
St. Antonius ZH 

• 12-04-2006 Start "Botuline toxine A"-project voor de overactieve 
blaas samen met prof. Bemelmans 

• december 2006 Start laparoscopische cryotherapie niertumoren in 
samenwerking met dr. B. Lagerveld 

• maart-juli 2007 Onderzoek “Sutureless vaso-vasostomy” in een 
ratmodel (BioGlue) 

• juli 2007 Start cryotherapie voor recidief prostaatcarcinoom 
samen met dr. P. Vijverberg 

• Begeleiden activiteiten werkgroep @pointment AZN 
• januari 2008 Start Zuidex behandeling voor stress incontinentie 
• 2008 Start project laparocopische cystectomie          
• 2008 Start percutane cryo-ablatie niertumoren samen met  

dr M.van Strijen, radioloog 
• 2010 Ontwikkelen Transvesicale laparoscopische vesico-

vaginale fistelsluiting 
 
 

LIDMAATSCHAPPEN 
 
 

• Lid van de Nederlandse Vereniging voor Urologie 
• Lid van de European Association of Urology 
• Lid van de tumorwerkgroep IKMN 
• Lid van de Orde van Medisch Specialisten 
• Lid van de bekkenbodemwerkgroep St.Antonius Ziekenhuis, inmiddels rustend 
• Lid-donateur Stichting Contactgroep Prostaatkanker 
• Lid werkgroep cryotherapie Nederland, coördinator niercryoablatie 
• Lid van de Commissie Minimaal Invasieve Technieken AZN 
• Lid donateur SWEN   
• Lid Endourological Society 
• Bestuurslid dagelijks bestuur Urologen Vennootschap Midden Nederland 
• Voorzitter vennootschap locatie Nieuwegein 
• Lid Stafraad St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 
 

 
 
 
   
 



Samenstelling 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, te weten: 
 
A.A.G.M. Giesbers 
K.W.H. Gisolf 
E.F.H. van der Linden 
A.R. Meijer 
Dr. H.H.E. van Melick 
M.G. Onaca 
Dr. P.L.M. Vijverberg 
 
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 zodra voldaan is aan de MSRC eisen, 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.   
 
De meeste van de collega’s uit het Zuwe Hofpoort ziekenhuis en het Diakonessenhuis 
hebben een buitengewoon staflidmaatschap in het st. Antonius Ziekenhuis, zijn aldaar ook 
regelmatig werkzaam en vormen daarmee een aanvulling op de vaste vakgroep. Dit zijn: 
 
J.J.H. Beck 
K. van Dalen 
S. van Selm  
Dr. R. Spermon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De basisurologie wordt door elk van de urologen verzorgd.  
Het samenwerkingsverband en de differentiatie hebben in de praktijk geleid tot de volgende 
specialisaties: 
 
Specialistische urologische behandelingen

indeling op basis van technieken
onderdeel Aanpsreekp team behandellocatie

 '10-'12
endo urologie complexe steenbehandelingen Spermon Meijer, Hoekstra, v.d. Linden, Vijverberg, Beck innovaties op 1 locatie, daarna uitbreiden

PNL: Diak / Antonius (?)

minimaal invasieve urologie laparoscopie Onaca Meijer, van Melick, Spermon, van Selm Antonius/Diak/ Zuwe
robot assisted chirurgie Onaca van Melick, Vijverberg Antonius
cryo Vijverberg Onaca, van Melick Antonius

open urologie grote open chirurgie Gisolf v. Rhijn, Giesbers, Hoekstra, v.d. Linden, v. Dalen Antonius / Diak
bricker Antonius / Diak
neoblaas Diak

reconstructieve chirurgie urethrachirurgie v.d. Linden v. Dalen Antonius
vaso vasostomie Giesbers Beck Zuwe / Diak

prothesiologie penisprothesen Beck Giesbers Zuwe
testisprothesen Beck Giesbers Zuwe
slings v. Dalen v.d. Linden, v. Melick Diak / Antonius(?)
sphincterprothesen Beck Giesbers Zuwe

innovaties PDD Vijverberg start op 1 locatie, daarna uitbreiden
neuromodulatie van Melick Antonius
laser prostatectomieën Hoekstra Diakteam start in Diak, daarna uitbreiden

kinderurologie van Selm Onaca Zuwe/Antonius/ Diak (aantallen?)

 
 
Twaalf maal per jaar wordt een vergadering georganiseerd. Zes maal met de hele 
vennootschap (alle participanten van het samenwerkingsverband) 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. 



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, alle anderen 
volgen om de rol van opleider in de ‘opleiding nieuwe stijl’ gestalte te kunnen geven. 
 
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.    
De opleiding wordt regelmatig met de assistenten geëvalueerd. 
 
 
Professionalisering en toetsing van de leden van de opleidingsgroep: 
 

• De opleider heeft de “teach the teacher” cursussen 1 t/m 3 gevolgd. 
De plaatsvervangend opleider heeft de cursus “teach the teacher” 1 t/m 2 gevolgd, 
De hele opleidingsgroep (alle participanten van het samenwerkingsverband zoal 
beschreven in bijlage D) gaat gezamenlijk de “teach the teacher” cursus volgen d.d.  
02-04-2011. 

• De hele opleidingsgroep kreeg een voordracht over het modern opleiden, 
georganiseerd vanuit de Antonius Academie (dhr. Arno van Rooijen) d.d.   
21-09-2010. 

• De opleidingsgroep heeft het lokale opleidingsplan bestudeerd. Alle leden van de 
opleidingsgroep beschikken over OSAT (open en endoscopisch) en KPB-formulieren 
die worden ingezet ter beoordeling assistenten. 

• De opleidingsgroep heeft geparticipeerd in een proefvisitatie 
• Viermaal per jaar wordt een separate opleidingsvergadering met de assistenten 

gehouden. 
• Twaalf maal per jaar ten tijde van de locatievergadering st. Antonius of de 

vergadering van de complete vakgroep is opleiding een vast agendapunt. 
• De opleidingsgroep doet aan zelfreflectie door middel van de maatschap quick scan. 
• De opleidingsgroep doet aan zelfreflectie door middel van de IFMS. 
• Deelname opleidingsgroep aan project dOORkijk. In OOR-verband systematisch 

werken aan kwaliteitsverbetering van de medische vervolgopleidingen. 



WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN OPLEIDERSGROEP 
 
 
PUBLICATIES: 
 
2006 
 

• T. Roza, A. Kooistra, P. Dom, M.G. Onaca: Scrotale tuberculose. Nederlands 
Tijdschrift voor Urologie februari 2006. 
 

• S van Riesen, DK Wasowicz, MGH Besselink, TL Bollen, JA Vos, GM Onaca, MJM 
Segers. Case Report. Massive portal vein thrombosis and kidney rupture following 
blunt abdominal trauma. Submitted Journal of Trauma. 
 

• M. van Loveren,  M.G. Onaca. Hematospermie bij cysten van de vesicula seminalis en 
tevens lever- en niercysten: een toevallige comorbiditeit? Nederlands Tijdschrift voor 
Urologie nr 7 november 2006. 
 

• Luermans JGLM, van de Brand MWM, Slee PHThJ, de Jong PC, Vijverberg PLM. 
Data on treatment and outcome in patients with germ-cell malignancies in a large 
general hospital. 
18e Internistendagen: abstractboek: 27 & 28 april 2006 MECC Maastricht 2006; 71. 
 

• M. Schotman, A.A.G.M. Giesbers. P.L.M. Vijverberg. Heeft perineale prostatectomie 
nog toekomst? Abstract Nederlands Tijdschrift voor Urologie nr. 6 oktober 2006;73. 
 

• Vijverberg PLM. Perineale prostatectomie, de beste anatomische benadering? 
Abstract State of the Art in Urology. GSK Garderen 11 februari 2006. 

 
 

2007 
 

• K.J. van Os, M. van Vulpen, M.G. Onaca. Recidief of PSA-bounce? 
Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 1, blz 16-20 jan. 2007. 
 

• Saskia Stomps. Het is verslavend leuk. Assistenten oefenen thuis laparoscopische 
technieken. Antonius-Mesos magazine december 2007. 
 

• Mircea Onaca. Botox tegen incontinentie. Antonius innovatief. 
Antonius-Mesos magazine december 2007. 

 
• Noud Giesbers/Mircea Onca. Nieuwe technieken boekt succes. Cryotherapie bij 

urologische tumoren. 
Nieuwsbrief St. Antonius, dec. 2007. 

• Nederlandse Vereniging voor Urologie. Jubileumboek ter gelegenheid van 100 jarig 
bestaat Commissie Visitatie Maatschappen. Verslag voorzitters vanaf 1995. 
 

• Transurethrale behandeling van het blaasdivertikel. K.J. van Os, P.L.M. Vijverberg. 
NTVU Abstract nr. 3, blz 77 2007 
 

• M. Schotman, A.A.G.M. Giesbers, P.L.M. Vijverberg. Heeft de perineale 
prostatectomie nog toekomst? Ned. Tijdschrift voor urologie, 194-197 nov. 2007. 



 
• Behandeling van patiënten met een  gemetastaseerd testiscarcinoom in een groot niet 

academisch ziekenhuis : vergelijking met literatuurgegevens. P.H.Th.J. Slee, J.G.L.M. 
Luermans, P.C. de Jong, M.W.M. van den Brand en P.L.M. Vijverberg. Ned. Tijdschrift 
voor Oncologie (NTO), vol 4 nr 8, 369-375 2007. 

 
2008 
 

• Bredenoord AJ, Onaca MG, van Ramshorst B, Biesma DH. Sigmoidcarcinoom als 
langetermijncomplicatie na uretersigmoïdostomie. 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2008; 152(4): 213-215. 
 

• van Everdingen J, Dom G, Giesbers AAGM, Gisolf KWH, Grutters JC, Haas FJLM, 
van der Heyden JAS, van Buul MMC, Wijffels MCEF, [et al.].  Medisch onderzoek van 
A tot Z: hoe en waarom van 100 belangrijke tests.  
Den Haag: Consumentenbond, 2008. 
 

• van Riessen S, Wasowicz-Kemps DK, Besselink MGH, Bollen TL, Vos JA, Onaca MG, 
Segers MJM. Massive portal vein thrombosis and kidney rupture following blunt 
abdominal trauma: A diagnostic and therapeutic dilemma. Injury Extra 2008; 39(2):71-
75. 
 

• M.E. Straver, J.C. van Adrichem, E.J.Th. Rutgers, S. Rodenhuis, S.C. Linn, C.E. Loo, 
K.G. Gilhuijs, H.S.A. Oldenburg, J. Wesseling, N.S. Russell, N. Antonini en M.T.F.D. 
Vrancken Peeters. Neoadjuvante systemische therapie bij het primair operable 
mammacarcinoom: meer voordelen dan alleen borstsparende behandeling. 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2008. 
 

• Transurethrale behandeling van het blaasdivertikel. K.J. van Os, P.L.M. Vijverberg. 
Ned. Tijdschrift voor Urologie, nr. 2, blz. 30-33, april 2008 
 

• Late coronary stent trombosis complicating urologic surgery. De Korte FI, van Werkum 
JW, Vijverberg PLM, ten Berg JM. 
Surgery European Urology 2008, 54 (1): 221-225 
 

• Najaarsvergadering NVU 
Steendensiteit op CT: een voorspellende waarde voor succesvolle ESWL? 
J.C. van Adrichem, J.F. Pette, J.P.M. van Heesewijk, P.L.M. Vijverberg 
Abstract Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 171, dec. 2008 
 

• 
 

Najaarsvergadering NVU 
Laparoscopische radicale cystectomie en open urinedeviatie: eerste ervaringen. 
S. van Selm, M.G. Onaca, P.L.M. Vijverberg 
Abstract Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 174, nov. 2008  
 

• Najaarvergadering NVU 
Salvage behandeling voor prostaatkankerrecidieven; uitkomst en toxiciteit na 
prostatectomie, cryochirurgie en I-125. 
H.G. van der Poel, M.R. Moman, E. Broers, H. Vergunst, I.J. de Jong, P.L.M. 
Vijverberg, N. Joshi, M. van Vulpen, J.J. Battermann, S. Horenblas 
Abstract Nederlands tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 183-184, nov. 2008  



 
• Najaarsvergadering NVU 

Antibiotica profylaxe voor verwijdering van cad in chirurgische patiënten: een 
gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie. 
B.C. van Hees, P.L.M. Vijverberg, L.E. Hoorntje, E.H.H, Wiltink, P.M.N.Y.H. Go, M. 
Tersmette 
Abstract Nederlands tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 185-186, nov. 2008  
 

• Najaarsvergadering NVU 
Behandeling van UPJ-stenose met een nieuwe ontwikkelde ballonkatheter: de 
Overtoomstent. 
S. van Selm, Th.C. Overtoom, J.P.M. van Heesewijk, H.W. van Es, A.A.G.M. 
Giesbers, P.L.M. Vijverberg 
Abstract Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 7, blz. 189, nov. 2008   
 

• Urineweginfecties. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. van Haarst, B. van 
Pinksteren. 
Compendium Urologie 2008, blz. 15-25 / 185-190. 
 

• Trauma van de urinewegen. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. van 
Haarst, B. van Pinksteren. 
Compendium Urologie 2008, blz. 119-127 / 212-214. 
 

• Voorhuidproblemen bij volwassenen. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. 
van Haarst, B. van Pinksteren. 
Compendium Urologie 2008, blz. 135-137 / 215-216. 
 

• Urethrastrictuur. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. van Haarst, B. van 
Pinksteren. 
Compendium Urologie 2008, blz. 153-155. 
 

• Catheterisatie en catheterproblemen. P.L.M. Vijverberg, S.D. Bos. E.B. Joustra, E.P. 
van Haarst, B. van Pinksteren. 
Compendium Urologie, blz. 217-221. 
 

• Single dose prophylaxis for urinary catheter removal in surgical patients not 
recommended: a randomized double-blind placebo-controlled  trial. 
Babette van Hees, Peter Vijverberg, Lidewij Hoorntje-Andriesse, Ed Wiltink, Peter Go, 
Thijs Tersmette. 
Submitted 2008 
 

• Cryoablatie van urologische  tumoren: een nieuwe techniek met veel voordelen voor 
patiënt. P. Vijverberg, M. Onaca. 
Loupe innovatief, juli 2008, blz. 16-17 
 

• Cryochirurgie van de prostaat: een tweede kans. Vergunst, de Jong, Vijverberg. 
Stichting contactgroep prostaatkanker, nr. 45, blz. 16-18, sept. 2008 

 
 
2009 
 

• Tien jaar follow-up van transurethrale resectie van de prostaat, contactlaser 
prostatectomie en electrovaporisatie; een gerandomiseerde gecontroleerde studie. 
R.J. Hoekstra, H.H.E. van Melick, E.T. kok, J.L.H.R. Bosch. NTVU nr. 2 april blz. 23 
2009 



• Tissue micro array toont nieuwe prognostische markers voor heldercellig niercelca. 
S.G.C. Kroeze, H.H. van Melick, J.S. Vermaat, P.J. van Dist, E.E. Voest, J.L.H.R. 
Bosch, J.J.M. Jans. NTVU nr. 2 april blz. 24 2009. 
 

• Urinary bladder metastasis from an esophageal adenocarcinoma: a case report. 
J.P. Schuurman, T.S. de Vries Reilingh, S.M. Roothaan, R.Th. Bijleveld, M.J. Wieser. 
Submitted Am. Journal of Gastroenterology. 
 

• Handboek Prostaataandoeningen. Perineale prostatectomie – inleiding – techniek – 
complicaties. Hoofdstuk 17.3, blz, 353-356 2009. P.L.M. Vijverberg. 
Redactie: prof. T.A. Boon, prof. J.L.H.R. Bosch, prof. H.P.A.M. v. Poppel, prof. J.A. 
Witjes. 
 

• Treatment of ureteropelvic junction obstruction using a detachable inflatable stent: 
initial experience. Overtoom T.T., Vijverberg P.L., v. Es H.W., v. Selm S, v. Heesewijk 
H.P. American Journal of Roengenology 2009; 192 (4): 1103-1106. 
 

• Behandeling blaascarcinoom. Verslag van de landelijke contactdag van de  Vereniging 
Waterloop. Nov. 2009. Waterstanden nr. 31, nr. 4 blz. 23-24 dec. 2009. 

 
 
2010  
 

• Behandeling van urethrastricturen door urologen in Nederland; wie doet wat? 
M.A. van Leeuwen, J.J. Brandenburg. E.T. Kok, P.L.M. Vijverberg, J.L.G.H.R. Bosch. 
Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 3  blz. 84, mei 2010 . 
 

• De PNL studie van de Croes indicaties en uitkomsten in 6000 PCNL cases. J.J.M.C.H. 
de la Rosette. J.J.M. Kums, W.P.A. Boellaard. W.E.M. Strijbos, A.J.M. Hendrikx, 
P.L.M. Vijverberg. 
Nederlands Tijdschrijft voor Urologie, nr. 3 blz. 79,  mei 2010.  
 

• 3D naaldgeleiding met cone-beam CT: Resultaten in 41 patiënten met verdenking 
niercelcarcinoom. 
S.J. Braak, H.H.E. van Melick, M.G. Onaca, M.J.L. van Strijen. 
Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 3 blz. 87,  mei 2010.  
 

• Rectumletsel na laparocopische radicale prostatectomie – incidentie, diagnose, 
behandeling en resultaten. 
J.J.I. Brandenburg, A.R. Meijer, M.G. Onaca. 
Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 6 blz. 165,  oktober 2010. 
 

• Fast track protocol vermindert ileus bij urinedeviatie volgens Bricker. 
M.R. Sorel, M.A. van Leeuwen, J.L. Schols, H.H.E. van Melick. 
Nederlands Tijdschrift voor urologie, nr. 6 blz. 169, oktober 2010. 
 

• Lange termijn follow-up peniscarcinoom na neodymium-yag laser therapie. 
S. Nadorp, R.P. Meijer, J.L.H.R. Bosch, M.T.W.T. Lock. 
Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 6 blz. 173, oktober 2010 . 

• Behandeling van urethrastricturen door urologen in Nederland; wie doet wat? 
M.A. van Leeuwen, J.J. Brandenburg, E.T. Kok, P.L.M. Vijverberg, J.L.H.R. Bosch. 
Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 3 – mei 2010. 
 



 
• De PCNL studie van de Croes-indicaties en uitkomsten in 6000 PCNL cases. 

J.J.M.C.H. de la Rosette, J.J.M. Kums, W.P.A. Boellaard, W.E.M. Strijbos, A.J.M. 
Hendrikx en P.L.M. Vijverberg. Nederlands Tijdschrift voor Urologie, nr. 3 – mei 2010 
 

• Single dose antibiotic prophylaxis for urinary removal does not reduce the risk for 
urinary tract infection in surgical patients: a randomized double blind placebo 
controlled trial. 
Van Hees Babette, Vijverberg Peter, Hoorntje Lidewij, Wiltink Ed, Go Peter, Tersmette 
Matthijs. 
Accepted  November 2010, Clinical Microbiology and Infection. 
 

• In Vivo Bladder Diagnosis by High-Volume Raman Spectroscopy. 
Ronald O.P. Draga, Matthijs C.M. Grimbergen, Peter L.M. Vijverberg, Christaan F.P. 
van Swol, Trudy G.N. Jonges, J. Alain Kummer, J.L.J. Ruud Bosch. 
Accepted mei 2010, Analytical Chemistry. 

 
 
 

  
 

 



PROJECTEN EN STUDIES: VANAF 2000 
 

 Deelname landelijke analyse naar de resultaten van de TVT (Tension Free Vaginal 
Tape Operatie). Coördinatie: afdeling gynaecologie/obstetrie Tilburg: T.M. Bisseling 
en Dr. H.A.M. Vervest. 2000 – 2001. 

 
 Deelname pilot study sexuality preserving cystectomy and neobladder a feasibility 

study. Coördinatie: Nederlands Kankerinstituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 
2000 – 2001. 

 
 Dorins study: efficacy and safety of three doses of Ns-49 versus placebo in the 

treatment of women suffering from  genuine stress incontinence. A double blind 
randomised controlled trial. Studie nr. 2549711 NL (TME 98.45). 2000 

 Project: Prostate cancer preference trial: which treatment do patients with mestatatic 
prostate cancer prefer and why (TME 99.62). Studiecoördinator: prof. Newling VU 
Amsterdam. 2000. 

 
 Deelname multicentrische studie (SWEN). A prospective study of precent free PSA 

ratio, PSA density end PSA density transition zone. PSA in predicting the outcome of 
sextant prostate biopsies in patients with total PSA value between 3 and 15 ng/ml. 
2000  - 2001. 

 
 Cura-trial study. An randomised double blind parallel group pilot trial to examine the 

efficiency, safety and tolerability of 2 doses of ZD 1059 and Casodex 150 
monotherapy in prostate cancer patients (premature termination of the trial due to 
safety reasons because of clinically significant side effects (changes in thyroid 
function). 2000 – 2001. 

 
 Het ontwikkelen en uitvoeren pilot project van thuismedicatie. Het betreft een 

multidisciplinair medicatieprotocol met als vraagstelling een systematiek te 
ontwikkelen, waarbij efficiënte thuismedicatie van electief opgenomen patiënten in het 
ziekenhuis wordt gecontinueerd door koppeling van openbare apotheek en 
ziekenhuisapotheek. 2001 – 2002. 

 
 Participatie studie behandelingsresultaten Acucise procedure voor behandeling van 

UPJ-stenose in de nier. Coördinatie drs. C.L. Dang en Dr. A.J.M. Hendriks. 2001. 
 
 Studie: De kwaliteit van leven. De psycho/sociale problemen en de behoefte aan 

begeleiding van mannen met prostaatkanker. Coördinatie: Helen Dowling Instituut, 
Centrum voor Psycho-Oncologie (gesubsidieerd door de Nederlandse 
Kankerbestrijding/Kon. Wilhelminafonds. 2001-2002-2003. 

 
 Deelname studie: Behandeling met ABT 627 in verband met refractair 

protaatcarcinoom (endotheline antagonist) in samenwerking met de afdeling 
medische oncologie UMC. Coördinator: Dr. B.A. Zonnenberg. 2001. 

 
 Trial endoluminale echo bij UPJ-stenose. Studiecoördinatoren: F.J.M. Delaere en 

A.J.M. Hendrikx. 2002. 
 

 Toscane studie: A multicentre observational survey of compliance of Alfuzosin in The 
Netherlands. Coördinatie: Sanofi-Synthylabo. 2002. 

 



 Cura Trial. Quality of life study. An open-label prospective comparative trial to assess 
quality of life on bicalutamide (Casodex) monotherapy versus bicalutamide + LHRH 
therapy in patients with advanced carcinoma of the prostate (TME/L-01.38). 2002-
2003. 

 
 IRESSA studie: De 1839 IL/0060 IRESSA-tm prostaatkankerstudie voor behandeling 

van het hormoonresistente prostaatcarcinoom, zich uitend in een stijgende PSA-
waarde (fase II studie, dubbelblind, placebo gecontroleerd). Coördinatie via  
ASTRA-ZENECA, TME 1-02.07. 2002-2003. 
 

 Cura Trial. Reduce Studie: A randomized double blind placebo controlled study of the 
efficacy and safety of Dutasteride 0.5 mg administered once daily for four years to 
reduce the incidence of biopsy detectable prostate cancer. 2003 - 2010.  

 
 Ontwikkelen en uitvoeren multi center trial detachable UPJ-ballonbehandeling 

(Overtoom-stent) voor UPJ-stenose van de nier. 2000 – 2010. 
 

 AVOCAT studie: Een open, prospectieve en vergelijkende studie om de effectiviteit 
van bicalutamide (Casodex ®) monotherapie, te vergelijken met bicalutamide 
(Casodex ® + dutasteride (Avodart ®) therapie bij patiënten met prostaatkanker. 

 
 De waarde van antibioticagebruik ter voorkoming van urineweginfecties na 

verblijfscatheter. In samenwerking met de afdeling microbiologie B. van Hees. 2005 – 
2007. 

 
 Ne-PRO studie. Deze studie wordt gecoördineerd door de afdeling interne/oncologie. 

Randomized phase II/III study risedronate in combination with docetaxel versus 
docetaxel alone in patients with hormone relapsed prostate cancer. 
In deze studie warden 25 patiënten geïncludeerd (een na hoogste score in 
Nederland). 
 

 NAPRUTI studie: onderzoek naar de preventie van blaasontsteking, studie 
gecoördineerd vanuit het AMC. Bij pre- en postmenopausale vrouwen wordt 
dubbelblind de werking van cranberry capsules of lactobacilles vergeleken met een 
onderhoudsdosering Co-trimoxazol. 

 
 Studie Raman spectroscopie (determination of instrumentation parameters for the in 

vivo application of RAMAN spectroscopy for bladder cancer diagnosis). 
Samenwerking afdeling klinische fysica en urologie UMC – St. Antonius ziekenhuis. 
Goedgekeurd LMETC dd 15-06-2008 KWF projectstudio. 

 
 In studieverband behandeling cryotherapie voor niertumoren en recidief 

prostaatcarcinomen. 2006 – 2010. 
 

 PRIAS-studie: prostate cancer research. International Active Surveillance . 
Goedgekeurd LMETC dd 29-07-2008. 

 
 Binnen de maatschap is veel aandacht voor protocollering en patiëntenvoorlichting. 

Op de verpleegafdeling H3 zijn protocollen voorhanden betreffende de meeste 
urologische aandoeningen, waarin de urologische zorg en nazorg op de afdeling is 
vastgelegd. Dit geldt ook voor de polikliniek. Op de OK-afdeling zijn ook protocollen 
van alle voorkomende urologische ingrepen aanwezig. Deze protocollen worden 
regelmatig geactualiseerd. 

 



 De combipoli urine-incontinentie met de afdeling gynaecologie en 
bekkenbodemfysiotherapie biedt onderzoek, diagnostiek en behandeladvies op één 
dag en werd verder vorm gegeven. 

 
 Gezamenlijke informatieavond met de afdeling gynaecologie over sterilisatie “Wie laat 

zich steriliseren? Jij of ik?” wordt tweemaal per jaar georganiseerd. 
 

 Met financiële ondersteuning vanuit de industrie werd in samenwerking met de 
technische/instrumentele dienst van het ziekenhuis een mobiele laparoscopische 
oefenbox ontwikkeld (plug and play) voor training voor het verrichten van 
laparoscopische operatie. Elke assistent beschikt over een eigen oefenbox, die 
gemakkelijk getransporteerd kan worden en meegenomen naar huis. Er wordt 
gewerkt aan gestandaardiseerde oefenprotocollen. 

 
 PACT (physical activity during cancer treatment) studie. 

Coördinatie vanuit het IKMN, drs. M.J. Velthuis. 
 

• PCNL-studie (Clinical Research Office at the Endo-urological society). Croes 2009. 
 



DATA DIVERSE BESPREKINGEN UROLOGIE 2011 
 
 
 

Maand   
2011         

Uro-oncobespreking
+ röntgenbespreking 

PA-bespreking Uro-nefrobespreking Complicatiebespreking Bekkenbodembespr. 

Januari 4 - 18    11 

Februari 1 – 15 8 22   

Maart 1 – 15 – 29   22 8 

April 12 – 26 5    

Mei 10 – 24  31  3 

Juni 7 – 21 28  14 14 

Juli 5 – 19     

Augustus 2 – 16 – 30 23     

September 13 – 27  6  20 

Oktober 10 – 25   4  

November 8 – 22 1 29  15 

December 6 – 20 13    
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Opleidingsplan 

Opleidingscluster 
UMCU 

1. Inleiding 
 

Dit document beschrijft het lokale opleidingsplan van de Medische Vervolgopleiding 
Urologie1 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 20092 naar de lokale opleidingssituatie in het St. Antonius 
Ziekenhuis. Het lokale opleidingsplan is zoveel als mogelijk afgestemd op het ‘Regionaal 
Opleidingsplan Urologie’ (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
De AIOS werken en leren, gedurende de opleiding binnen verschillende klinische settings 
waarbij direct patiëntencontact centraal staat. Er is ook sprake van een externe 
verdiepingsstage3 in een perifeer ziekenhuis. 
 

                                                 
1 Vanaf nu ook aangeduid met Opleiding Urologie 
2 Vanaf nu nationaal Curriculum genoemd 
3 In MSRC-jargon wordt dit een opleidingsonderdeel genoemd. In dit plan gebruiken we daarvoor de 
begrippen verdiepingsstage of stage 
 

Nationaal  
Opleidingsplan: 

‘curriculum voor de  
opleiding voor 

Urologie’ Persoonlijk 
Opleidingsplan 
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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 
opleidingsaspecten, zoals de te verwerven competenties, klinische settings, 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. 
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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
onderdeel Aanpsreekp team behandellocatie

 '10-'12
endo urologie complexe steenbehandelingen Spermon Meijer, Hoekstra, v.d. Linden, Vijverberg, Beck innovaties op 1 locatie, daarna uitbreiden

PNL: Diak / Antonius (?)

minimaal invasieve urologie laparoscopie Onaca Meijer, van Melick, Spermon, van Selm Antonius/Diak/ Zuwe
robot assisted chirurgie Onaca van Melick, Vijverberg Antonius
cryo Vijverberg Onaca, van Melick Antonius

open urologie grote open chirurgie Gisolf v. Rhijn, Giesbers, Hoekstra, v.d. Linden, v. Dalen Antonius / Diak
bricker Antonius / Diak
neoblaas Diak

reconstructieve chirurgie urethrachirurgie v.d. Linden v. Dalen Antonius
vaso vasostomie Giesbers Beck Zuwe / Diak

prothesiologie penisprothesen Beck Giesbers Zuwe
testisprothesen Beck Giesbers Zuwe
slings v. Dalen v.d. Linden, v. Melick Diak / Antonius(?)
sphincterprothesen Beck Giesbers Zuwe

innovaties PDD Vijverberg start op 1 locatie, daarna uitbreiden
neuromodulatie van Melick Antonius
laser prostatectomieën Hoekstra Diakteam start in Diak, daarna uitbreiden

kinderurologie van Selm Onaca Zuwe/Antonius/ Diak (aantallen?)
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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.  
 
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.  
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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 
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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.   
 

 
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). 

Klinische settings 
Cursorisch onderwijs 

7 Competenties 6 Thema’s Urologie 
• Medisch handelen 
• Communicatie 
• Kennis en Wetenschap 
• Samenwerking 
• Maatschappelijk Handelen 
• Professionaliteit 
• Organisatie 

 

• Acute urologie 
• Andrologische urologie 
• Functionele urologie 
• Kinderurologie 
• Oncologische urologie 
• Minimaal invasieve urologie en 

steenlijden 
 
 

11 Opleidingsactiviteiten 
• Diagnostiek 
• Opstellen en uitvoeren behandelplan 
• Multidisciplinaire teambespreking 
• Patiënteninformatiegesprek 
• Afronding/Overdracht 
• Wetenschappelijk onderzoek 
 

• Complicatiebespreking / 
probleemoplossende besprekingen 

• Patiëntenbespreking / radiologie, 
pathologie, gynaecologie 

• Dienst + overdracht 
• Organisatie van een eigen poli 
• Consulten 

Leren 
 
 
 

 
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 

 
Beheersing 7 CanMeds Competenties voor Uroloog 

 

Resultaat 
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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 
 
                                  Meekijken:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESWL, UDO, blaasspoelingen  

 
Polikliniek 
Poliklinische verrichtingen 
OK 
Verpleegafdelingen H3/4 
Consulten 
SEH  
Diensten 
 

Stage (i.o.):

 
 
 
 
 
 
 
Diakonessenhuis               
Zuwe Hofpoort ziekenhuis 

Cursorisch onderwijs 
 

Cursorisch onderwijs 

 
Landelijk en regionaal: 
 
• Theoretische cursus (CCO)4 
• Wetenschappelijk deel voor-  
  en najaarsvergadering NVU 
• Regionale refereeravonden 
• Campbell in situ 
 
Lokaal: 
• Antonius A(N)IOS onderwijs 
• Meekijkleermomenten 
• Patiëntgerelateerde  
  besprekingen 

 
Verplichte cursussen door het 
Urologisch Opleidings Instituut: 
 
• Echografie (of jaar 4) 
• Endo Urologie (of jaar 4) 
• Laser/electrochirurgie  
     (of jaar 4) 
• Stralingshygiëne (1 maal  
     gedurende vervolgopleiding) 

 
Landelijk en regionaal: 
 
• Theoretische cursus 
• Wetenschappelijk deel voor-  
   en najaarsvergadering NVU 
• Regionale refereeravonden 
• Campbell in situ 
 
Lokaal: 
• Antonius A(N)IOS onderwijs 
• Meekijkleermomenten 
• Patiëntgerelateerde  
  besprekingen 

 
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) 

Leerinhoud 
 

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 
 

 
• 1 x 

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 
 

 
• 1 x 

geschiktheidsbeoordeling 
 

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

                                                 
4 Commissie Cursorisch Onderwijs NVU 
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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 
 
                                Meekijken: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESWL, UDO, blaasspoelingen 
 

 
Polikliniek 
Poliklinische verrichtingen 
OK 
Verpleegafdelingen H3/4 
Consulten 
SEH  
Diensten 
 

Stage (i.o.):  

 
 
 
 
 
 
 
Diakonessenhuis              
Zuwe Hofpoort ziekenhuis 

Cursorisch onderwijs Cursorisch onderwijs 
 

 
Landelijk en regionaal: 
 
• Theoretische cursus (CCO) 
• Wetenschappeiljk deel voor- 
  en najaarsvergadering NVU 
• Regionale refereeravonden 
• Campbell in situ 
 
Lokaal: 
• Antonius A(N)IOS onderwijs 
• Meekijkleermomenten 
• Patiëntgerelateerde  
  besprekingen 

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

 
Landelijk en regionaal: 
 
• Theoretische cursus (CCO) 
• Wetenschappelijk deel voor-  
  en najaarsvergadering NVU 
• Regionale refereeravonden 
• Campbell in situ 
 
Lokaal: 
• Antonius A(N)IOS onderwijs 
• Meekijkleermomenten 
• Patiëntgerelateerde 
  besprekingen 

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

Leerinhoud 
 

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 
 

 
• 1 x 

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 
 

 
• 1 x 

geschiktheidsbeoordeling  
        (= eindbeoordeling voor 
        registratie) 
 

tenminste 1 x voordracht wetenschappelijke vereniging (of vergelijkbaar podium) 
 tenminste 1 Artikel  
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3.2 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).  
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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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3.3 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 

 

• 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 

Wat wordt in welk 
opleidingsjaar geleerd 
 

• 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) 

Welke 
opleidingsgesprekken 
worden gevoerd 
 

• 4x per jaar voortgangsgesprek 
• 1x per jaar beoordelingsgesprek 
 
 

Welke 
toetsinstrumenten 
worden ingezet 
 

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

Wat wordt in welk 
opleidingsjaar geleerd 
 

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

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. 

Welke 
opleidingsactiviteiten 
worden uitgevoerd 
 
 

• 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 
opleidingsgesprekken 
worden gevoerd 
 

• 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 
 

Welke 
toetsinstrumenten 
worden ingezet 
 

• 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 

 

• 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. 

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 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. 

Welke 
opleidingsgesprekken 
worden gevoerd 
 

• 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 
 

Welke 
toetsinstrumenten 
worden ingezet 
 

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

Welke 
opleidingsgesprekken 
worden gevoerd 
 

• 4x per jaar voortgangsgesprek 
• 1x per jaar beoordelingsgesprek 
 

Welke 
toetsinstrumenten 
worden ingezet 
 

• KPB-koppeling aan spoedconsult. 
• OSAT-koppeling aan spoed poliklinische behandeling. 
• OSAT-koppeling aan spoed-OK. 
• Continue zelfreflectie 
• Onderdeel van jaarlijkse kennistoets NVU 
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Stage Diakonessenhuis/Zuwe Hofpoort ziekenhuis 
 

Wat houdt deze  
stage in 

 

• 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. 

 
Wat wordt in welk 
opleidingsjaar geleerd 
 

• Cystectomie met het aanleggen van een neoblaas (Diakonessenhuis). 
• Laserprostatectomie (Diakonessenhuis) 
• Andrologische urologie (vaso-vasostomie/penisprothese: Zuwe 

Hofpoort ziekenhuis Woerden). 
Welk 
bekwaamheidsniveau 
geldt voor welke 
opleidingsfase 
 

• Streven is niveau 3 – 4 

Welke 
opleidingsactiviteiten 
worden uitgevoerd 
 

• 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 (vaso-
vasostomie/penisprothese). 

Welke 
opleidingsgesprekken 
worden gevoerd 
 

• 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 
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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) 

Presentatie van een antwoord op een individuele 
klinische vraag 

CBD Client Based Discussion 
CCO Centraal College Opleidingen 
CCMS Centraal College Medisch Specialisten 
COC Centrale Opleidings Commissie 
Competentie 
 

• 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 

Opleidingsplan 
 
 
 
 
 
 
 
LOP 
POP 

• 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 ‘BBOV-
huisje’ 

 
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 
 

• 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. 

 
UOI 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 Symfonie 440: 1e 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) 
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Bijlage 3 Introductieprogramma arts-assistenten  
 

 
 
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.  
 
 

08.30 – 08.40  Bureau Onderwijs & Wetenschap 
Hoofd Medische Opleidingen, Antonius Academie. 

08.40 – 09.10  Instructie TOC (Theory of Constraints) en  
Jonah-project 
Beleidsmedewerker Zorgeenheid Geneeskunde.  

09.10 – 09.30  Patiënt- en Marketingcommunicatie  
Medewerkers Communicatie en Marketing 

09.30 – 10.00  Donatiebeleid en weefseldonatie  
Donatiefunctionaris 

10.00 – 10.30  Bibliotheek: Kennismaking en uitleg over 
toegankelijkheid en gebruik van programma’s voor 
literatuur search 
Hoofd Medische en Verpleegkundige Bibliotheek  

10.30 – 11.00  Kwaliteit en patiëntveiligheid 
Kwaliteitsmanager 

11.00 – 11.20 Toelichting Commissie Melding Incidenten Patiënten 
Ziekenhuisapotheker 

11.20 – 11.50  Informatie over DBC’s (Diagnose Behandel 
Combinatie)  
Coördinator van DBC-helpdesk 

Onderwijsruimte CTC op E1 

11.50 – 12.30  
 

Lunchpauze in personeelsrestaurant F-vleugel 1e verdieping 

12.35 – 13.05  BedrijfsHulpVerlening en 
ZiekenhuisRampenOpvangPlan 
Stafmedewerker ROP & BHV 

Onderwijsruimte CTC op E1  

13.10 – 13.40  Klinisch Chemisch Laboratorium door een  
Klinisch chemicus 

C1  

13.45 – 14.00  Nucleaire Geneeskunde 
Nucleair Geneeskundige 

Poli 46, C-Bg 

14.05 – 14.20  Mortuarium, toelichting procedures  
Medewerker Mortuarium 

Souterrain, via vleugel B 

14.20 – 14.50  Gesprek en rondleiding Pathologisch laboratorium 
Patholoog 

A1, links voor in de gang 

 Ethische aspecten / Identiteitsnota’s 
Lid Raad van Bestuur Patiëntzaken. 
 

Onderwijsruimte CTC op E1  
 

15.00 – 15.30  Medische Microbiologie en Immunologie  
Medisch microbioloog en medisch immunoloog 

A1, links achter in de gang 

15.30 – 16.15  Klinische Farmacie: Gesprek en toelichting over de 
transmurale apotheek en ontslagmedicatie + 
rondleiding 
Ziekenhuisapotheker  

A1, halverwege de gang en 
Antonius Apotheek: Begane grond 
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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.  
 

 Klinische settings 
 
 

 
 
 
Thema’s Po

lik
lin

ie
k 

Po
lik

lin
is

ch
e 

ve
rr

ic
ht

in
ge

n 

Ve
rp

le
eg

-
af

de
lin

g 

C
on

su
lte

n 

SE
H

 

O
K

  

D
ie

ns
te

n 

St
ag

e 
D

ia
k 

St
ag

e 
Zu

w
e 

1 Acute urologie 
 

+ + + + + 
 

+ +   

2 Andrologische 
urologie 
 

+ +    +   + 

 Endocrinologie 
 

+  +      + 

 Medische seksuologie 
 

+  + + + +   + 

 Voortplantings-
geneeskunde 

 

+  + + + +   + 

3 Functionele urologie 
 

         

 LUTS/benigne 
prostaathyperplasie 

 

+ + + + + + + +  

 Stressincontinentie 
 

+ + + +  +    

 Urgency- en urge-
incontinenties 

 

+ + + +  +    

 Sphincterprothese 
 

       +  

 Uretra-afwijkingen 
 

+ + + + + + +   

4 Kinderurologie 
 

         

 Algemeen 
 

+ + + + + + +   

 Ziektebeelden 
 

+ + + + + + +   

5 Oncologische Urologie 
 

         

 Algemeen 
 

+ + + + + + +   

 Blaaskanker 
 

+ + + + + + + +  

 Niercelcarcinoom 
 

+ + + + + + +   

 Prostaatkanker 
 

+ + + + + + +   

 Pyelum- en 
uretertumoren 

 

+ + + + + + +   

 Testistumor 
 

+ + + + + + +   

 Peniscarcinoom 
 

+         

6 Minimaal invasieve 
urologie en steenlijden 

         

 Urolithiasis 
 

+ + + + + + +   

 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 even
ma di wo do vr ma di wo do vr

Uroloog 1 O P P/Vt P9* OK OK P P P
M P Vc P OK OK Vc P Pbbp
D

Uroloog 2 O OK OK P P OK P P Vc
M V OK P Vc V Pand P Pand
D

Uroloog 3 O OK P P OK OK P9 P P/Vt9
M OK Vc P* T/Pm OK Vc P T
D

Uroloog 4 O P9 Pstud* OK P P/Vt9 OK
M Vc P OK P Pstud* P
D

Uroloog 5 O P OK/T P Pzv OK OK P P
M P P1330 P P P OK P
D P* P*

Uroloog 6 O OK P P P OK P P Pzv
M OK P P P OK P P P
D

Uroloog 7 O OK OK P* P P P P/Vt* OK
M OK P SB Pbbp Vc P SB P
D

AIOS 1 O Pass Pass9 aOK Pass aOK aOK Pass aOK
M Pass aOK aOK/aVc S/vas aOK Pass Pass/VtPasszv
D

AIOS 2 O Vt/Pass9Pass aOK Pass Pass aOK aOK Pass
M S Passzv aOK Pass S/vas aOK aOK S
D

ANIOS Nieuwegein O S S S/vas S/P S S S/vas S/vas S/P S
M S W S S/P S S/P S S W S
D

ANIOS Utrecht O S S S/P S/P S S S S/P S S/vas
M S/vas S/vas S S W W S S/P S S
D

locatie Utrecht Overvecht P poli
locatie Nieuwegein OK ok
locatie Utrecht Oudenrijn Vx Verrichting beginnend met x…
locatie Houten 9 start om 9 uur
locatie Utrecht Leidsche Rijn
locatie Woerden
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Bijlage 6 Overzicht Cursorisch Onderwijs   
  

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

Cursus en ander 
onderwijs 

Wanneer Plaats 
 

Organisati
e 

Duur 
uren/dagen 

Toetsi
ng 

ja/nee 

Competenties
 

Opmerking

Echografie 
 

Jaar 3 of 
4 

Eindhoven UOI 1 dag Nee MH, KW, C  

Anatomie 
Retroperitoneum 
 

Jaar 6 Nijmegen UOI 1 dag Nee KW  

Anatomie kleine 
bekken 
 

Jaar 5 Leiden UOI 1 dag Nee KW  

Endo Urologie 
 

Jaar 3 of 
4 

Eindhoven UOI 1 dag Nee MH, KW  

Functionele Urologie 
 

Jaar 5 of 
6 

Rotterdam UOI 2 dagen Nee KW, MH  

Laparoscopie 
 

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 

Op diverse 
locaties 

UOI 2 dagen Nee KW, MH  

Theoretisch 
Onderwijs 
 

2 maal  
per jaar 

Utrecht 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 

Utrecht, 
Tilburg, 
Nieuwegein, 
Den Bosch 

Zkh. en 
cluster 
Midden 

Nederland 

Avond Nee KW  

Campbell in situ 
 

8 maal  
per jaar 

Utrecht A(N)IOS 
cluster 
Utrecht 

Avond Nee KW, MH  

Antonius A(N)IOS 
onderwijs 

wekelijks Nieuwegein COC, st. 
Antonius 

ziekenhuis 

1 uur Nee MH, KW, S, O, 
MA, Pro 

 

Lokaal onderwijs 
(besprekingen zoals 
benoemd in bijlage 
6) 

Wekelijks 
/ 
dagelijks 

Nieuwegein St. 
Antonius 
ziekenhuis 

variabel nee MH, KW, C, S, 
O, MA, Pro 
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Bijlage 7 Overzicht Onderwijsbesprekingen 
 

 

Bespreking Frequentie
Multidisciplinaire Urologische oncologiebespreking 2 wekelijks
Röntgenbespreking 2 wekelijks
Kinderbespreking maandelijks
Seksuologie bespreking maandelijks
Bespreking bekkenbodemwerkgroep 6 x per jaar
PA bespreking 4 x per jaar
Nefrologiebespreking 4 x per jaar
Complicatiebespreking 4 x per jaar
Patiëntbespreking klinisch (grote visite) wekelijks
Patiëntbespreking klinisch (MDO) wekelijks
Patiëntbespreking klinisch (overdracht) dagelijks
Indicatiebespreking dagelijks
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ysteem Medische Vervolg Opleidingen (MVO) OOR Utrecht 
ie concept Projectopdracht) 

 juli 2009 (herziene versie, op grond van Bestuurlijke OOR vergadering van 24 
ni 2009) 

HOUD 
 

1 Woord vooraf ..................................................................................................................2 

1.2 Doel van het project:.................................................................................................2 

2 Verzamelen van gegevens.............................................................................................2 

2.2 Menu operationele meetinstrumenten ......................................................................3 

3 De kwaliteitscyclus zelf..................................................................................................4 

3.1 Samenvatting werkwijze ...........................................................................................4 

4 Deelname aan het project ..............................................................................................5 

4.4 Vooropleidingen........................................................................................................6 

5 Rapportage en verslaglegging......................................................................................6 

6 Delen van meetresultaten ..............................................................................................7 

6.3 Extern .......................................................................................................................7 

7 Voorstel betrokkenheid Grensziekenhuizen................................................................7 

8 Kosten .............................................................................................................................8 

 

MEMO 
 
 
Betreft:  
Projectplan kwaliteitszorgsysteem OOR Utrecht, dat volgt uit verstrekking van: 
Projectopdracht kwaliteitszorgs
(z
 
Datum: 17
ju
 
 
IN

1.1 Toelichting bij dit memo............................................................................................2 

2.1 Keuze van indicatoren geschikt voor de nulmeting ..................................................2 

4.1 Werving ....................................................................................................................5 
4.2 Kaders voor deelname..............................................................................................5 
4.3 Prioritering van deelname.........................................................................................5 

6.1 Intern (divisieleiding, RvB) ........................................................................................7 
6.2 Stuurgroep en Bestuurlijke OOR ..............................................................................7 
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2 
 

il 
 

ctplan in de hoop 
et een aantal concrete voorstellen de besluitvorming vlot te trekken.  

et projectplan wordt, zoals gebruikelijk, geschreven worden door de 
eoogde projectleider.  

e lezer kennis heeft genomen van de concept projectopdracht. 

n 
om intrinsiek 

emotiveerde kwaliteitszorg volgens het principe plan – do – check – act.  

rbeteractie(s) (do)  Vervolgmeting indicator (check)  Vervolgplannen (act) 
 et cetera 

 geschikt voor de nulmeting 

de 
sten liggen vaak weer meer in de directe 

en wordt. 

n worden geaggregeerd (c.q. geëxtrapoleerd) 

e je 

rvisie, tevredenheid van 

n zou willen 
verbeteren en kunnen redelijk betrouwbaar gemeten worden. 

opleidingslocaties) steeds 3 indicatoren gemeten. De regionale opleidingsclusters kunnen 

1 Woord vooraf 
1.1 Toelichting bij dit memo 
De concept Projectopdracht Kwaliteitsproject OOR Utrecht is gereed om besproken te 
worden in de Bestuurlijke OOR. Tijdens de vergadering van de bestuurlijke OOR van 16 apr
is gebleken dat behoefte bestaat aan een meer concrete vooruitblik op het projectplan zelf.
Dit memo neemt daarom inhoudelijk een voorschot op het feitelijke proje
m
 
Dit memo dient als inhoudelijk richtinggevend document voor het projectplan en wordt aan 
de concept projectopdracht toegevoegd. Het feitelijke projectplan bevat een gedetailleerde 
en op concrete uitvoering gerichte uitwerking van de projectopdracht en van de afspraken 
met de opdrachtgever. H
b
 
Dit memo gaat er van uit dat d

1.2 Doel van het project:  
Het doel van het project is om in OORverband systematisch te werken aan 
kwaliteitsverbetering van de Medische Vervolg Opleidingen (MVO) door het introduceren e
faciliteren van een intern Kwaliteitszorgsysteem. Het gaat hierbij dus primair 
g
 
Dit proces kan als volgt worden samengevat: 
Starten met nulmeting van indicatoren  Formuleren van SMART verbeterplan (plan)  
Uitvoeren ve

2 Verzamelen van gegevens 
2.1 Keuze van indicatoren
Hier voor geldt het volgende: 

 Indicatoren moeten door degene(n) die de meetgegevens aanleveren zelf 
beïnvloedbaar zijn met gerichte vervolgacties (voorbeelden: de kwaliteit van de 
supervisie ligt niet direct in de invloedssfeer van een RvB, maar wel in die van 
opleidersgroep; faciliteiten in de dien
invloedsfeer van de RvB). 

 Kies voor indicatoren waarbij contrasteren (“ranken”) van opleidingsinstellingen-als-
geheel binnen de OOR niet op de voorgrond staat en bij voorkeur vermed
Kies daarom voor indicatoren waarbij het regionale karakter (“opleiden in 
clusterverband”) optimaal tot uiting kan komen. Dit zijn indicatoren op het niveau van 
opleidingslocaties die eventueel kunne
voor het opleidingscluster als geheel. 

 Kies indicatoren die aansluiten bij de actualiteit, die er toe doen en waar mee j
kunt proberen te onderscheiden. Dit soort indicatoren liggen op terreinen als: 
implementatie van de modernisering, kwaliteit van de supe
AIOS, professionalisering van leden van opleidersteams. 

 De indicatoren zijn redelijkerwijs valide voor het domein dat me

 
In de eerste ronde worden door 5 tot 7 clusters (dit betreft in totaal naar schatting plm. 20 
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arvoor rapportage 
ia EvaSys in gereedheid zal worden gebracht. 

genoemde 

orden met relatief eenvoudige tellingen. 

enten  
ste ronde metingen KI najaar 2009 

 
hierbij zelf een keuze maken uit een “menu” van 7 meetinstrumenten wa
v
 
Noot: 
Er zijn nog maar teleurstellend weinig evaluatie-instrumenten opgeleverd in de zo 
toolkit van de Cie Scherpbier. Voor sommige aspecten waar je op wilt sturen (bv. 
docentprofessionalisering) kan echter volstaan w

2.2 Menu operationele meetinstrum
1
 
Indicator Instrument opmerkingen 
a) Professionaliserings 

actviteiten lede
opleidersteam 
(geaccr

n 

editeerd door 

 is 
vrij eenvoudig te genereren 

ijn 
grotendeels te verifiëren 

GAIA) 

Format voor dataverzameling De verkregen gegevens z

b) Participatie aan discipine
overstijgend cursorisc

 
h 

 is 
vrij eenvoudig te genereren 

ijn 
grotendeels te verifiëren 

onderwijs door AIOS 

Format voor dataverzameling De verkregen gegevens z

c) Tevredenheid AIOS, 
opleidingsklimaat op 

 

D-rect  voor kleine 
aantallen AIOS 

afdelingsniveau

Niet gevalideerd

d) Evaluatie van 
supervisoren en opleiders 

EFFECT it aan 
bij regelgeving CCMS 

(door de AIOS) 

Validatie onderweg; slu

e) Implementatie 
modernisering (als 
ervaren door de AIOS) 

In Vivo programma evaluatie  
et 

gekeurd 

Eenvoudig aan te passen 
voor andere opleidingen m
een (bijna) goed
opleidingsplan 

f) Opleidingsklimaat (als 
ervaren door de AIOS) 

setQ 
t voor 

 
lt 

 scope van het 

Kan tevens gebruikt worden 
als feedback instrumen
individuele leden van 
opleidingsteams. De 
infrastructuur daar voor moet 
dan wel door het eigen team
worden ontwikkeld, dit va
buiten de
project. 

g) Opleidingsgroep 
opleidingsgroepen lf een 

(laten) ontwikkelen 

Quick scan voor Wachten tot dat deze 
ontwikkeld is of er ze

 
Noot:  
Vanuit de werkgroep Scherpbier wordt veel nadruk gelegd op betrouwbaarheid. De praktijk 
wijst uit dat ook wanneer niet strikt aan deze voorwaarde wordt voldaan er veel bereikt kan 
worden. In de Basisopleiding Geneeskunde werken we al vele jaren met indicatoren die st
genomen niet wetenschappelijk gevalideerd zijn, maar die wel hun nut hebben bewezen. 
Bovendien is het feit dat systematisch en transparant aan kwaliteitszorg “gedaan” wordt op 
zichzelf een belangrijke indicatie voor kwaliteit. Tot slot is het praktisch vaak niet mogelijk om

rikt 

 
aan alle randvoorwaarden voor betrouwbaarheid te voldoen, bv. door kleine aantallen AIOS 
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l iets 
invols doen als de bereidheid daar toe aanwezig is en de communicatie open is. 

 
r uit bovenstaand menu. 

Dit vanwege de synergie met lopende actviteiten op OOR niveau. 

 het 
deren (AMC, 

at het allemaal de moeite waard is.  

Samenvatting werkwijze 

 
wier 

der belicht en wordt een 

 

or 

ld 

rs 

stelling belast is met het faciliteren van de MVO, bijvoorbeeld een leerhuis manager.  

jn. 
 om een 

 wijze van verslaglegging en het 

ie verder ook bij regionaal panelgesprek (H 5, pagina 6). 

 
s een belangrijke rol spelen, bv. door het beschikbaar maken van faciliteiten en 

den 

 
per opleidingslocatie. Toch kun je ook dan met de verkregen informatie meestal we
z
 
Het verdient overweging om de deelnemende clusters te adviseren om voor de eerste ronde
een keuze te maken uit (a) en (b) aangevuld met 1 andere Indicato

3 De kwaliteitscyclus zelf 
Het is voor het welslagen van het project van belang om gelijk vanaf het begin voldoende 
aandacht te schenken aan de kwaliteitscyclus die volgt op de (nul-)meting. Dit vergroot
draagvlak, zet e.e.a. in perspectief en laat conform de ervaringen van an
Groningen) naar verwachting zien d

3.1 
plan 
Korte tijd na de rapportage van de meetresultaten worden deze besproken in zogenoemde
panelgesprekken. Aan deze gesprekken wordt deelgenomen door degenen binnen 
invloedssfeer (verantwoordelijkheid) verbeteracties primair liggen Hierbij worden de 
meetresultaten vanuit verschillende perspectieven inhoudelijk na
aanzet gegeven voor het formuleren van een verbeteractieplan. 
Om inhoudsvolle bespreking van de resultaten te bevorderen zal de rapportage naast een
kwantitatieve (en tevens grafische) weergave van de meetresulaten ook een kwalitatieve 
beschrijving omvatten. Bij kleine aantallen AIOS en/of leden van een opleidersgroep zal vo
bepaalde Indicatoren een kwantitatieve rapportage niet zinvol zijn en daarom achterwege 
blijven. Wel zal op grond van de data een kwalitatieve rapportage worden verzorgd die kan 
dienen als uitgangsput voor de panelgesprekken. 
Deelnemers aan het panelgesprek van een bepaalde opleidingslocatie bestaan bijvoorbee
uit de opleider, plv. opleider, tenminste 1 ander lid van het opleidersteam en tenminste 2 
AIOS. Afhankelijk van de locale situatie en daar gemaakte afspraken kunnen deelneme
worden aangevuld met een kwaliteitsmedewerker en/of een functionaris die binnen de 
in
 
Het panelgesprek dient te worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter (bv. een 
opleider van een ander specialisme binnen de instelling). Het is nuttig als er daarnaast nog 1 
of 2 inhoudsdeskundigen van andere disciplines en/of uit een andere instelling aanwezig zi
De opleidingsgroep heeft vervolgens een bepaalde periode (6 tot 8 weken) de tijd
SMART verbeterplan op te stellen en aan te leveren, dat vastgelegd wordt in het 
kwaliteitsdossier. Het projectplan zal een gedetailleerde beschrijving betreffen van de 
werkwijze m.b.t. de panelgesprekken, onder meer m.b.t. de
aanreiken van een format voor een SMART verbeterplan. 
Z
 
do 
Deze fase valt buiten de scope van het project. Bij het ondersteunen van deze fase kunnen
bestuurder
middelen. 
Elke opleidingslocatie zal enerzijds in overleg en onderlinge afstemming met de 
clusterpartners en anderzijds met de eigen instelling de geformuleerde verbeteracties 
moeten plannen en uitvoeren. Om het project optimaal aan zijn doel te laten beantwoor
dienen acties gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de MVO het beste zo veel 
mogelijk in synergie met het kwaliteitszorgsysteem te worden gepland en uitgevoerd. Pas 
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t het systeem werkelijk dienen als “vliegwiel” voor kwaliteit en wordt het nut van het 

olgmeting van dezelfde indicatoren na 1 jaar. De 
eetresultaten worden vergeleken met die van de nulmeting en ook de ondernomen (of 

erwegen gebleven) verbeteracties worden besproken en eventueel aangescherpt in het 
volgende panelgesprek. 

 

ers worden tevens persoonlijk benaderd 
nkelen van hen zijn al benaderd en in beginsel bereid om deel te nemen). Het is dus de 

 

lus 

erste 

 
rbij een redelijk evenwicht te bewaren tussen de belastbaarheid van de 

ieus volume. Dit om het risico te vermijden “dat het project 

t. 

k 
eelnemen aan de bestuurlijke OOR.  

l de projectleider in overleg met de Stuurgroep keuzes maken voor het 

OR hebben voorrang boven zelfstandige 

nostisch). 
N, DHU, ZGV, MMCA, GZA en UMCU participeren in opzet allen 

 
dan gaa
herhaald meten van kwaliteitsindicatoren zichtbaar. 
 
check 
Deze fase vindt plaats met een verv
m
acht
wederom 

act 
et cetera 

4 Deelname aan het project 
4.1 Werving 
In eerste instantie zullen via de resp. COC’s de opleiders worden uitgenodigd om te 
participeren in het project. De regionale hoofdopleid
(e
bedoeling om het proces bottom up op gang te brengen: overwegingen bij deze strategie zijn
talrijk en vallen buiten de scope van dit document. 
 
Het project beoogt zo veel mogelijk opleiders die willen deelnemen aan een kwaliteitscyc
te faciliteren. Als bij aanvang van het project de belangstelling voor deelname de capaciteit 
overschrijdt dan zullen gegadigden zo snel mogelijk nadat ervaring is opgedaan in de e
“pilot ronde” (bestaande uit metingen, panelgesprekken, aanleggen locaal en regionaal 
kwaliteitsdossier) alsnog worden uitgenodigd om eind 2009 / begin 2010 mee te doen. Het is
van belang hie
projectorganisatie en een ambit
aan aa h r eigen succes ten onder gaat” doordat de projectorganisatie in eerste instantie nog 
onervaren is.  

4.2 Kaders voor deelname 
 Opleidingen binnen de OOR partnerziekenhuizen die niet opleiden in clusterverband 

met een hoofdopleider uit de OOR Utrecht vallen buiten het projec
 Opleidingslocaties participeren altijd zowel in clusterverband als individueel.  
 Clusters participeren altijd met alle locaties die dat cluster heeft, indien mogelijk oo

met locaties die (nog) niet d
 Zelfstandige opleidingen participeren als zodanig (voorbeelden: cardiologie etc. in 

AZN, klinische chemie diverse huizen, klin. genetica en kaakchirurgie in UMCU).  

4.3 Prioritering van deelname 
Mocht de belangstelling voor deelname bij aanvang van het project de geraamde capaciteit 
overschrijden, dan za
prioriteren van deelname op grond van de volgende uitgangspunten: 

 Clusters met meerdere locaties binnen de O
opleidingen. 

 De deelnemende clusters vertegenwoordigen verschillende typen opleidingen 
(snijdend, beschouwend en diag

 De OOR-huizen AZ
met tenminste 2 opleidingen (deelnemer aan een cluster of zelfstandige opleiding) in 
de pilot ronde van najaar 2009. 
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ngen 
dividuele vooropleidingen (interne, heelkunde) participeren niet als zodanig in het project: 

 
zal daarom de status van respondenten verifiëren en vastleggen. Een variabele wordt alleen 

en (dit wordt van te voren vastgelegd in de opzet 

ingen in 

portage en verslaglegging 
. Een 

ar maken of 

oofdopleider beslist in goed onderling overleg over eventuele disseminatie en publicatie van 
 beslist deze vergadering over al dan niet anonimiseren van de 

un eigen resultaten 
a 

de verbeterplannen per locatie.  
orte tijd daarna vindt een regionaal panelgesprek plaats om regionale actiepunten (op 

 
4.4 Vooropleidi
In
de vooropleiding op de betreffende locatie “lift mee” op de resultaten van de betreffende 
opleidingslocatie als geheel. Bij voldoende AIOS van beide typen op een betreffende locatie 
kunnen resultaten apart worden gerapporteerd voor de vooropleiders en de AIOS i.o. tot 
internist / chirurg. 
 
Soms kan een bepaalde indicator (item uit een vragenlijst) wel van toepassing zijn op AIOS 
tot internist of chirurg maar niet op de AIOS in vooropleiding op dezelfde locatie. De meting

gerapporteerd voor relevante respondent
van de enquête). 
Mogelijkheden voor het gericht meten en rapporteren van indicatoren voor vooropleid
sensu strictu kunnen desgewenst in een later stadium van het project worden onderzocht. 

5 Rap
Elk participerend cluster (of zelfstandige opleiding) legt een kwaliteitsdossier aan
afschrift daarvan wordt gearchiveerd door de projectorganisatie, maar deze is geen 
“eigenaar” van de gegevens en kan deze dus ook op geen enkele wijze openba
de gegevens delen buiten de afgesproken en in het projectplan schriftelijk vastgelegde 
kaders.  
De vergadering van regionale opleiders onder voorzitterschap van de regionale 
h
gegevens. Ook
meetresultaten (zie hier onder). In geval geen consensus bereikt wordt kan advies worden 
gevraagd aan de Stuurgroep. Als men er dan nog niet uit komt beslist de regionale 
hoofdopleider na ruggespraak met de Voorzitter of Vicevoorzitter van de Bestuurlijke OOR. 
 
Anonimisatie 
Alle opleiders van de individuele locaties binnen het cluster ontvangen h
samen met de (eventueel) geanonimiseerde resultaten van de andere opleidingslocaties. N
de panelgesprekken per locatie leveren alle locaties een SMART actieplan aan. Vervolgens 
ontvangen alle opleiders van het cluster de geaggregeerde gegevens voor het cluster als 
geheel (indien van toepassing) en een overzicht van de (eventueel) geanonimiseerde 
gegevens per locatie en de bijbehoren
K
niveau van het cluster) te bespreken en om plannen en suggesties te delen en acties waar 
mogelijk te bundelen. De regionale hoofdopleider voegt vervolgens een SMART actieplan 
toe aan het kwaliteitsdossier van het cluster voor opleidingsaspecten die in clusterverband 
kunnen / moeten worden aangepakt. 
 
Optie naar keuze van het opleidingscluster: Anonimisatie blijft achterwege: De opleiders
de individuele locaties ontvangen dan hun eigen resultaten samen met de resultaten
andere opleidingslocaties onder vermelding van de locaties. Verder als onder 1, maar ook 
het reg

 van 
 van de 

ionale panelgesprek maakt geen gebruik van anonimisatie. Op inhoudelijke gronden 
erdient scenario 2 (geen anonimisatie) de voorkeur. In andere regio’s is gebleken dat deze 

n 

art 

 

v
aanpak haalbaar is. Dit is onder meer gedemonstreerd door Prof. Maas Jan Heinema
(regionaal hoofdopleider gynaecologie en verloskunde AMC) tijdens de invitational 
conference van de OOR Utrecht over Kwaliteitszorg, die heeft plaatsgevonden op 2 ma
2009. 
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 zullen 
itsluitend geanonimiseerd worden gerapporteerd en wanneer er een risico bestaat op 

r beoordeling van de projectleider met 
consultatie van diens leidinggevende. Het kwaliteitszorgsysteem is niet bedoeld of geschikt 

eren en houdt zich daar dus verre van. 

, 
 de eigen instelling. Het gaat hierbij 

slocatie. Resultaten van de clusterpartners worden 

 

.2 Stuurgroep en Bestuurlijke OOR 

ct m.b.t. het te 
ciliteren proces en de ontwikkelen methodiek. 

oep is in belangrijke mate gericht op input vanuit 
 COC’s van de resp. OOR partners zijn vertegenwoordigd door de voorzitter 

n de etalage kunnen zetten. Dit zal overigens in meerderheid 
walitatieve en feitelijke informatie zijn, bv. over stages, cursorisch onderwijs, mogelijkheden 

ar 
eer hyperlinks naar de 

eigen internetpagina’s van de opleidingslocatie (die gelokaliseerd is binnen de website van 

trokkenheid Grensziekenhuizen 

 
Resultaten die betrekking hebben op individuele stafleden, opleiders of AIOS
u
herkenbaarheid desnoods worden verwijderd uit rapportages indien dit beschadigend 
zouden kunnen zijn voor de betreffende persoon. Dit te

om individueel functioneren te evalu
 
Rapportages worden uiteraard steeds door alle betrokkenen met in acht nemen van de 
daar voor geldende zorgvuldigheidseisen behandeld. 

6 Delen van meetresultaten 
6.1 Intern (divisieleiding, RvB) 
Over het delen van de meetresultaten met het verantwoordelijke management (divisieleiding
RvB) maakt iedere opleider afzonderlijk afspraken binnen
om de rapportage over de eigen opleiding
in beginsel geanonimiseerd gedeeld met het management (bv. via de COC), tenzij de 
vergadering van regionale opleiders onder voorzitterschap van de regionale hoofdopleider te
kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het ongeanonimiseerd delen van de 
meetresultaten met bestuurders van andere instellingen. 

6
De Stuurgroep (zie bijlage A, Projectstructuur, bij de Projectopdracht) ontvangt tussentijds  
rapportages op hoofdlijnen, waarin de nadruk ligt op OOR-brede trends.  Voorts richt de 
rapportage aan de Stuurgroep zich vooral ook op de voortgang van het proje
fa
 
De beoogde samenstelling van de Stuurgr
de opleiders. De
van de COC of een andere opleider die wordt afgevaardigd vanuit de COC. 
 
De bestuurlijke OOR ontvangt een tussentijds en een eindrapportage over het project (zie 
verder de Projectopdracht ad “fasering”). 

6.3 Extern 
Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat Rapportages in aangepaste vorm gebruikt 
zullen worden bij het samenstellen van de zogenoemde “kwaliteitsetalages”. Synchroon 
met het huidige kwaliteitsproject wordt een internetwebsite in gereedheid gebracht waarop 
alle opleidingen hun opleiding i
k
voor onderzoek, etc. De website bevat een keuzemenu met “knoppen” die doorlinken na
de verschillende opleidingsclusters. Deze cluster pagina’s bevatten w

de eigen opleidingsinstelling). 
 
Het faciliteren van het inrichten van digitale kwaliteitsetalages valt buiten het project in 
engere zin. Voor bereidingen voor een OOR website reeds gestart. 

7 Voorstel be
Hier voor zijn verschillende scenario’s denkbaar, de bestuurlijke OOR heeft zich 
uitgepsroken voor een scenario waar bij alle instellingen ongeacht hun status binnen de 
OOR Utrecht zich commiteren aan het project en participeren waar relevant  
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toenemen, afhankelijk van de fase van het project en de schaalvergroting. Binnen 

ijn voor kwaliteitszorg van de 
 maken 

nog niet geborgd. 

helft onderling als volgt te verdelen: 

r 

2. Variabele bijdrage per instelling, naar rato van het aantal opleidingen in de instelling 

aar naast wordt van de participerende huizen een bijdrage in kind gevraagd. Zie hier voor 
de beoogde projectstructuur. In het bijzonder het organiseren en faciliteren van de 
panelgesprekken op locatie is een verantwoordelijkheid die belegd is bij de eigen instelling. 
 
Zie voor een meer gedetailleerde kostenraming en de omvang van de gevraagde 
bijdragen bijlage B bij het projectplan. 
 

 
8 Kosten 
De kosten van het project zullen over de periode juli 2009 t/m dec 2010 (18 maanden)
geleidelijk 
het UMCU zijn gelden en formatie beschikbaar die bestemd z
MVO. Hieruit kan de helft van het project worden bekostigd, deels in kind met gebruik
van de aanwezige infrastructuur en software. Inbedding vanaf jan 2011 van reguliere 
kwaliteitszorg in de staande organisatie is hiermee overigens 
Voor de andere helft van de projectkosten wordt een bijdrage gevraagd van de OOR 
partners.  
Het voorstel is om deze 

1. Vaste bijdrage ("abonnement”) per huis voor alle OOR-huizen met medische 
vervolgopleidingen binnen de OOR Utrecht. Deze bijdrage is in het bijzonde
bestemd voor het ontwikkelen van de infrastructuur . 

dat participeert in het project..  
 

D



 
Bijlage H- deel 2 
 
IMPLEMENTATIEPLAN MODERNISERING MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN 
 
Inleiding 
De medische vervolgopleidingen van het St. Antonius Ziekenhuis zullen de komende zes jaar 
in het teken staan van de implementatie van de gemoderniseerde opleidingsplannen die door 
de wetenschappelijke verenigingen zijn geschreven. De modernisering van de medische 
vervolgopleidingen is gestoeld op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch 
handelen de vakoverstijgende competentiegebieden communicatie, samenwerken, kennis en 
wetenschap, organisatie, maatschappelijk handelen en professionaliteit noodzakelijk zijn om 
een goede specialist te worden. 
Daarnaast is een duidelijke structuur van de opleiding nodig waarin beoordelen en geven van 
feeback aan de individuele aios) een vanzelfsprekende plaats heeft. Het Centraal College 
Medische Specialismen (CCMS) heeft hiervoor kaders gesteld en vastgelegd in regelgeving. 
De kaders omvatten het competentiegericht maken van de opleiding, het gebruik van het 
portfolio, het toepassen van gestructureerde observaties (korte praktijkbeoordelingen (KPB), 
het introduceren van de Critical Apprasial of a Topic (CAT) en de regelgeving over de aard 
en betekenis van de voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Elke opleiding wordt 
vijfjaarlijks gevisiteerd door de Medisch Specialisten Registratiecommissie (MSRC). De 
MSRC zal hierbij de opleidingsplannen aan deze kaders toetsten. 
 
In de komende jaren zullen deze plannen worden geïmplementeerd. Het betreft een 
ingrijpende onderwijskundige operatie en cultuurverandering, die moet leiden tot een 
hoogwaardige en verantwoorde wijze van opleiden van medisch specialisten in het St. 
Antonius Ziekenhuis. 
 
De kwaliteit van de opleiding zal, door middel van professionalisering van opleiders en leden 
van de opleidingsgroepen en het regelmatig evalueren van de opleiding, geborgd moeten 
worden. Vanaf 2013 richt de visitatie zich niet alleen op de structuur, maar ook op het proces; 
wordt ook daadwerkelijk volgens de nieuwe methode opgeleid. Daarom zal de implementatie 
van het nieuwe opleiden in het St. Antonius Ziekenhuis zal in drie deelprojecten worden 
gerealiseerd: 
1. lokale opleidingsplannen 
2. docentprofessionalisering 
3. kwaliteitszorg 
  
Het implementatieplan behelst een periode van zes jaar. In 2010, het overgangsjaar, ligt de 
nadruk op het schrijven van de lokale opleidingsplannen. In de vijf jaar daarna ligt de focus 
op de daadwerkelijke implementatie van nieuwe opleidingsplannen in het St. Antonius 
Ziekenhuis. 
 
Resultaat 
De aios worden opgeleid conform de gemoderniseerde opleiding. Dit houdt in dat eind 2015 
alle opleiders en leden van de opleidingsgroep opleiden conform de gemoderniseerde 
opleidingsplannen. Toetsing door de MSRC door middel van visitaties heeft geleid tot 
hernieuwde erkenningen van alle opleidingen. 
  



Deelproject 1. Lokale opleidingsplannen 
Om op lokaal niveau helderheid te verschaffen over wat er in de opleidingsinrichting voor de 
aios te leren valt en hoe dat te leren valt, is in het nieuwe kaderbesluit vastgelegd dat de 
opleider verplicht is een lokaal opleidingsplan op te stellen voor het gedeelte van de opleiding 
dat hij verzorgt. In het lokale opleidingsplan moet aantoonbaar zijn welke competenties door 
de aios ontwikkeld kunnen worden. Regelmatig gestructureerd feedback geven moet hierbij 
als opleidingsmethodiek centraal staan. Van de aios wordt een actieve, lerende houding 
verwacht waarin hij laat zien medeverantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen opleiding 
door op basis van feedback en reflectie zijn eigen opleiding mede vorm te geven. 
 
Resultaten: 

• voor alle medische vervolgopleidingen is in december 2010 een lokaal (St. Antonius) 
opleidingsplan ontwikkeld: 

o formuleren van competentiegerichte leerdoelen en begeleiding 
o toepassen nieuwe opleidingsinstrumenten (toetsing en beoordeling) 
o toepassing nieuwe onderwijsvormen (e-learning, simulatieonderwijs in 

skillslab) 
o aansluiting op de regionale opleidingsplannen. 

Plan van aanpak op hoofdlijnen: 
• de opleidingen worden vanaf januari 2013 volledig conform de Antonius 

opleidingsplannen uitgevoerd (proces en resultaat). 
• na 2013 wordt ingezet op het implementeren van persoonlijke opleidingsplannen voor 

de aio’s. 
• de gevolgde strategie is inhoudelijk: eerst de structuren, dan uitvoeren. 
• de gevolgde strategie voor de aanpak van de ontwikkeling is: KISS (slim en simpel). 

 
Looptijd:  
februari tot en met december 2010 
 
Trekkers: 
Frans Klomp en Arno van Rooijen 
 
Deelproject 2. Professionalisering opleiders en opleidingsgroepen 
De opleider moet samen met de opleidingsgroep zorg dragen voor een optimaal werk- en 
leerklimaat waarin de aios zijn opleiding tot specialist kan volgen conform het 
gemoderniseerde opleidingsplan. De opleider (en de leden van de opleidingsgroep) zijn 
rolmodel voor de competenties van het betreffende geneeskundig specialisme. Het 
expliciteren van eigen handelen, expliciet benutten van de werkplek als opleidingsactiviteit, 
inclusief gestructureerd feedback geven, moeten een goede bijdrage leveren aan het 
vormgeven van de opleiding van de aios. Dit kan alleen slagen als zij daartoe voldoende zijn 
toegerust. Professionalisering van opleiders en opleidingsgroepen is dan ook een noodzakelijk 
hulpmiddel om het concept van het nieuwe opleiden en de cultuuromslag goed vorm te geven. 
 
Resultaat: 
Alle leden van de opleidingsgroepen hebben een training teach-the-teacher gevolgd en 
kunnen volgens de nieuwe CCMS-eisen opleiden. 
 
Activiteiten: 

• aanbieden van ondersteuning aan de opleiders en opleidingsgroepen: 
o Teach the teacher trainingen 



o intervisiebijeenkomsten 
o casuïstiekcafé.  

 
looptijd: 2010 tot en met 2013 
 
Trekkers: 
Paul de Jong en Arno van Rooijen  
 
Deelproject 3. Interne kwaliteitszorg 
De hiervoor beschreven deelprojecten gaan van structuur (er is een opleidingsplan), naar 
proces (er wordt competentiegericht opgeleid). Het derde deelproject gaat over het produkt: 
de kwaliteit van de opleiding.  Om hier een goed beeld van te krijgen en  de kwaliteit te 
waarborgen is het opzetten van een kwaliteitscyclus van groot belang. De kwaliteitscyclus 
beslaat de volledige erkenningsperiode van vijf jaar. 
 
Resultaat 
De opleidingen worden volgens een vastgesteld plan geëvalueerd en op basis daarvan worden 
verbeteringen doorgevoerd (plan-do-check-act cyclus). Professionalisering op het gebied van 
opleiden maakt hiervan onderdeel uit. Dit is zichtbaar in de op ontwikkeling en leren gerichte 
houding van de opleidingsgroep. De opleidingsgroep draagt zorg voor de kwaliteit van de 
opleiding en bespreekt dit met de COC in het kader van o.a. interne audit en voorbereiding op 
visitatie. 
 
Activiteiten 

• In dit deelproject wordt onderzocht worden welke kwaliteitsindicatoren (o.a. toolbox 
Scherbier, 2008) voor welke opleiding het best toegepast kan worden. Te denken valt 
aan: 

o kwantitatieve informatie door middel van: 
 meting van het leerklimaat (D-RECT) 
 evaluatie kwaliteit opleiders en opleidingsgroep 
 evaluatie kwaliteit discipline overstijgend onderwijs. 

o Kwalitatieve informatie door interviews en proefvisitaties 
Deze proefvisitaties hebben tot doel dat de opleidingsgroep zich scherper 
bewust wordt van (onvermoede) aspecten die bij een visitatie een rol spelen en 
dat men zich realiseert welke informatie er ontbreekt om de opleiding tijdens 
de visitatie goed aan de visitatiecommissie te kunnen presenteren. De 
proefvisitaties hebben een laagdrempelig karakter. Twee COC-leden voeren 
twee gesprekken van een uur met leden van de opleidingsgroep en aios. Daarna 
volgt een evaluatie van ongeveer 30 minuten. Voor de verdere uitwerking van 
de proefvisitaties wordt verwezen naar het plan van aanpak proefvisitaties. 

 
looptijd: 2010 tot en met 2015 
Arno van Rooijen, Ellen Tromp 
looptijd: februari tot en met december 2010 
 
FK, AvR, 18 feb. 2010 
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1 Inleiding 
Als een van de grootste en oudste STZ-ziekenhuizen heeft het St. Antonius Ziekenhuis een 
belangrijke voortrekkersfunctie met betrekking tot de kwaliteit en vernieuwing van de 
opleidingen en het wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk Onderzoek in het St. 
Antonius Ziekenhuis is vooral toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek, het basale 
wetenschappelijk onderzoek vindt met name plaats bij de universiteiten en UMC’s. 
Hoewel het St. Antonius (inter)nationaal zeer goed staat aangeschreven, is de raad van bestuur 
van mening dat het wetenschappelijke klimaat verder geprofessionaliseerd moet worden. In 
deze notitie wordt daartoe een eerste aanzet gegeven. 
 
Als modern topklinisch opleidingsziekenhuis onderkent het St. Antonius Ziekenhuis de 
noodzaak tot het verrichten van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Belangrijke redenen 
hiervoor zijn: 
• de verhoging van de kwaliteit van de patiëntenzorg; 
• de verhoging van de kwaliteit van de opleidingen; 
• het gebruik kunnen maken van innovatie; 
• het evalueren van het eigen handelen. 
• het versterken van de positie als topklinisch opleidingsziekenhuis. 
 
In het St. Antonius Ziekenhuis is veel onderzoekskennis aanwezig. Veel van deze kennis is 
echter fragmentarisch, divers en van wisselende kwaliteit. Redenen genoeg om de uitvoering 
van klinisch wetenschappelijk onderzoek verder te professionaliseren.  
 
Dit moet leiden tot een sterke infrastructuur voor klinisch wetenschappelijk onderzoek, die 
bijdraagt aan een vitale duurzame klinische onderzoekscultuur. Hiermee wordt bijgedragen 
aan de missie van het St. Antonius Ziekenhuis om als “early adapter” toonaangevende en 
vernieuwende behandelmethoden sneller en veiliger bij de patiënt te laten komen 
 

1.1 Algemene verkenning 
 
 
In de externe positionering van het ziekenhuis versterken (top)zorg, onderzoek en onderwijs 
elkaar:  
 

Onderwijs

Zorg

Onderzoek

Onderwijs

Zorg

Onderzoek

 
Figuur 1 Zorg, onderzoek en onderwijs binnen het St Antonius Ziekenhuis 
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De interne organisatie van het St. Antonius ziekenhuis kenmerkt zich door een ambitieuze, 
actieve cultuur. Onder de medisch specialisten is weliswaar de interne betrokkenheid en het 
collectieve belang bij het ziekenhuis een bijzondere, vanwege de vrijgevestigde status en de 
maatschapstructuur. Echter de behoefte aan financiering en coördinatie van onderzoek is 
groot.  
 
De medisch specialisten zijn zich ervan bewust hoe lastig het is om onderzoek van de grond te 
krijgen. Voor het creëren van intern draagvlak en betrokkenheid is het dan ook van essentieel 
belang dat de medisch specialisten doordrongen zijn van het feit dat versterking van de R&D 
activiteiten binnen de muren van het ziekenhuis een gezamenlijk belang, dat alle 
maatschappen betreft.  
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2 Definities en afbakening 
 

2.1 Onderzoek 
Onderzoek binnen het ziekenhuis kan onderverdeeld worden in drie categorieën:  

1. eigen geïnitieerd onderzoek 
2. elders (not for profit) geïnitieerd onderzoek 
3. industrie geïnitieerd onderzoek  

2.2 Research & Development (onderzoek en ontwikkeling) 
De Europese definitie betreft werkzaamheden, die vallen onder de volgende drie categorieën: 
1. Fundamenteel onderzoek (een uitbreiding van de algemeen wetenschappelijke en 

technische kennis zonder industriële of commerciële doelstellingen).  
2. Industrieel onderzoek (geprogrammeerd of kritisch onderzoek dat gericht is op het op 

doen van nieuwe kennis met het doel deze kennis bij de ontwikkeling van nieuwe 
producten, processen of diensten te gebruiken, of om bestaande producten, processen 
of diensten aanmerkelijk te verbeteren. 

3. Pro-concurrentiele ontwikkeling (de omzetting van resultaten van industrieel 
onderzoek in plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde 
producten, processen of diensten ongeacht of deze voor verkoop of gebruik zijn 
bestemd, met in begrip van de fabricage van een eerste prototype dat niet voor 
commerciële doeleinden kan worden aangewend. Voorts kan daaronder de 
conceptuele formulering en het ontwerp voor alternatieve producten, processen of 
diensten worden verstaan en de eerste demonstratie- of proefprojecten voor zover deze 
projecten niet voor industriële toepassing of commerciële exploitatie kunnen worden 
gebruikt of geschikt gemaakt. Daaronder wordt verstaan routinematige of periodieke 
wijzigingen van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen of diensten 
en andere courante werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen zijn.  

(bron: SBIR) 
 
Binnen het St Antonius Ziekenhuis is met de vorming van de Antonius Academie een 
onderscheid gemaakt tussen R&D en Wetenschap.  
 
R&D betreft de uitvoering van door de industrie geïnitieerd onderzoek.  
Wetenschap betreft de ondersteuning van onderzoek in het ziekenhuis op het terrein van 
kwaliteit en veiligheid (bijvoorbeeld door middel van GCP trainingen, of statische 
ondersteuning)  
 

2.3 Innovatie 
Innovatie is elke vernieuwing of verandering gericht op resultaatverbetering. Innovatie is dus 
een ruimer begrip dan R&D. Systeeminnovaties, procesinnovaties en innovaties in diensten 
vallen wel onder de definitie van innovatie, maar niet automatisch onder de definitie van 
R&D (bron: SBIR). 
 
Binnen het St Antonius Ziekenhuis is een commissie actief op het terrein van Geneeskundige 
Innovatie.  
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3 Plaatsbepaling van deze notitie 
 

3.1 Probleemstelling 
 
De Raad van Bestuur is van mening dat op het terrein van innovatie en R&D beleid gemaakt 
moet worden (zie memo van M. Rook d.d. 9 april 2010), gericht is externe vergoedingen en 
vernieuwing.  
 
Ook verzakelijking van R&D is een belangrijk speerpunt van de afgelopen jaren. R&D mag 
het ziekenhuis geen geld kosten in principe.  

3.2 Doelstelling 
 
Met deze notitie wordt een aanzet gegeven voor een vernieuwde positionering van R&D 
binnen het ziekenhuis. De Raad van Bestuur is de opdrachtgever in deze. De opdracht is 
geslaagd wanneer:  

- Draagvlak bestaat voor de verdere positionering van R&D in het ziekenhuis onder 
betrokken medisch specialisten; 

- De kwaliteit en continuïteit van R&D uitvoering is gewaarborgd;  
- De voorgestelde R&D Raad is ingesteld en naar behoren werkt; 
- De verzakelijking van D&R is doorgevoerd, ondersteund met een bedrijfsbureau, 

bemand vanuit F&I 
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4 Positionering en professionalisering van R&D 
 

4.1 Inleiding 
 
Allereerst moeten we weten waar we als St Antonius ziekenhuis staan ten aanzien van R&D. 
Er is momenteel geen ziekenhuisbreed overzicht of monitoring van studies op dit terrein.  
 
In de bijlage is een overzicht van onderzoek binnen het ziekenhuis opgenomen. Het is niet 
compleet, maar geeft een eerste indruk van de status van onderzoek binnen het St Antonius 
ziekenhuis.  
 

4.2 Strategie 
 
De missie gaat over het bestaansrecht van de organisatie. De kerntaken van het St Antonius 
ziekenhuis zijn:  
- zorg 
- onderzoek 
- onderwijs 
 
De missie (bestaansreden) van de R&D organisatie vermeldt:  
 
De R&D organisatie van het St.Antonius Ziekenhuis verricht toegepast klinisch 
wetenschappelijk onderzoek en wil een “early adapter” van toonaangevende en vernieuwende 
behandelmethoden zijn. 
 
De visie (toekomst/streefbeeld) van de R&D organisatie van het St Antonius ziekenhuis is: 
 
De R&D organisatie is toonaangevend en kiest voor profilering op een select aantal 
speerpunten met landelijke en internationale uitstraling, waarin topzorg en toponderzoek zijn 
geïntegreerd. 
 
Voor de uitvoering staat de R&D organisatie voor zakelijke uitvoering van onderzoeken, 
waarin solide specialistische expertise van artsen en verpleegkundigen en bedrijfsmatige 
ondersteuning elkaar versterken.  
Kennis opdoen en overdragen en blijven leren zijn wezenlijke onderdelen van het dagelijks 
werk van de medisch specialisten en R&D verpleegkundigen. 
  
De R&D Raad inspireert elkaar tot samenwerken en innoveren. 
 

4.2.1 Uitgangspunten 
 
Het uitgangspunt hierbij is dat de R&D afdelingen samengevoegd worden onder toezicht van 
een R&D Raad. Motieven hiervoor zijn: 

- Het versterken van de positie van R&D binnen het St Antonius Ziekenhuis 
- Het leveren van kwaliteit en continuïteit van R&D  
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- Het opvangen van “overschotten” c.q. “tekorten” in R&D medewerkers. 

4.3 Structuur 
 
De R&D structuur is als volgt schematisch weergegeven. De afzonderlijke onderdelen worden 
hieronder beknopt toegelicht: 
 

Figuur 2 R&D structuur binnen St Antonius Ziekenhuis 
 

4.3.1 R&D Raad 
 
De R&D bestaat uit 7-9 medisch specialisten (waarvan 1 tevens deel uit maakt van het 
Stafbestuur). De betrokken specialismen zijn alle specialismen met een R&D afdeling die 
meedoen met de pool op vrijwillige basis. De maatschappen hebben de vrijheid om te kiezen 
voor een eigen R&D of betrekken van personeel uit een Antonius-R&D pool. Cardiologie 
heeft al aangegeven geen onderdeel te willen uitmaken van de R&D Raad.  
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De R&D Raad staat onder leiding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer 
Biesma. Het hoofd Wetenschap zit tevens in de R&D Raad vanwege de link met de afdeling 
Wetenschap. De R&D Raad wordt ondersteund door de secretaris Raad van Bestuur, 
mevrouw van Reeuwijk. De R&D raad vergadert minimaal 4 keer per jaar, of zoveel meer als 
nodig.  
 
Tot het domein van de R&D Raad behoren de volgende onderwerpen: 

- Strategievorming en positionering van R&D activiteiten  
- Bepaling van het meerjaren ambitieniveau in R&D activiteiten en dit via SMART 

indicatoren monitoren.  
- R&D planning voor komend jaar, inclusief inzet van R&D verpleegkundigen 
- Opstellen van dashboard voor R&D activiteiten, waaronder financiën, operations, 

kwaliteit, patiëntgerichtheid 
- Aangeven van behoefte aan ondersteuning door de afdeling Wetenschap binnen de 

Antonius Academie.  
- Monitoring van R&D onderzoek per jaar (in samenwerking met VCMO) 
- Uitbrengen van R&D paragraaf voor jaardocument ziekenhuis 
- Bepalen van de afslag voor afslag voor alle industrie-studies om de kwaliteitsimpulsen 

op het gebied van wetenschap te financieren.  
 

4.3.2 Bedrijfsbureau R&D 
 
Het bedrijfsbureau R&D wordt bemand vanuit de afdeling F&I voor financiële expertise (1 
fte) en de bestuursstaf voor juridische expertise (0,5 fte).  
 
De volgende taken vallen onder het bedrijfsbureau 

- Juridische toetsing van onderzoekscontracten 
- Financiële monitoring van kosten en opbrengsten 
- Doorberekening van kosten, gemaakt door ziekenhuisonderdelen, industrie 
- Facturering van kosten  
- Opstellen van protocollen en procedures mbt financiele doorrekening van R&D 

activiteiten 
- Opstellen van financiële stuur informatie voor de R&D Raad.  

 

4.3.3 Pool van R&D verpleegkundigen 
 
De betrokken maatschappen hebben nu R&D verpleegkundigen in dienst. Deze 
verpleegkundigen worden ondergebracht in een pool, onder operationele leiding van een 
nader te bepalen medewerker.  
De R&D raad bepaalt de inzet van R&D verpleegkundigen over het onderzoek op jaarlijkse 
basis.  
 
De R&D verpleegkundigen worden opgeleid door de Antonius Academie.  
 

4.4 Afdeling Wetenschap binnen de Antonius Academie  
 
Inleiding 
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Het draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek in het St. Antonius wordt versterkt doordat 
professionals niet belemmerd worden in hun wens onderzoek te (blijven) doen in voor hen 
interessante gebieden, waarin zij vaak al ervaring hebben opgedaan. Deze initiatieven moeten 
een plaats krijgen in de vastgestelde onderzoekslijnen van het St. Antonius. Dat maakt de 
totaliteit van de onderzoeksactiviteiten veel krachtiger. 
 
Missie voor afdeling wetenschap 
Wij dragen bij aan het creëren van een stimulerende omgeving waarin onderzoekers hun 
ideeën voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek kunnen uitwerken en onderzoeken op 
(financiële) haalbaarheid. 
Doordat alle betrokken onderzoekers en researchpersoneel voldoen aan geldende eisen op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek (onder andere Good Clinical Practice), voldoet 
iedere studie in het ziekenhuis aan vigerende wet- en regelgeving op het gebied van klinisch 
wetenschappelijk onderzoek. 
Uit deze missie vloeien de volgende doelstellingen: 

1. borgen kwaliteit veiligheid 
2. stimuleren wetenschappelijk klimaat 
3. opleiden van onderzoekers 

 
ad. 1 borgen kwaliteit en veiligheid 
Volgens de WMO is de raad van bestuur van het centrum waar de hoofdonderzoeker 
werkzaam is de opdrachtgever bij onderzoek dat door de onderzoeker zelf is geïnitieerd 
(investigator-initiated). Als opdrachtgever moet de raad van bestuur zich vergewissen van zijn 
wettelijke taken en verantwoordelijkheden en deze zorgvuldig uitvoeren. Zo moet de raad van 
bestuur toezien op: 
• de kwaliteit van de uitvoerende onderzoekers, 
• de opzet van de studie en de vastlegging daarvan in het onderzoeksprotocol, 
• de uitvoering van het onderzoek op de diverse deelnemende onderzoekslocaties. 
Ook moet de opdrachtgever zorgen voor een proefpersonenverzekering voor alle 
proefpersonen in alle deelnemende centra dan wel er voor zorgen dat alle deelnemende 
instellingen een goede proefpersoonverzekering hebben afgesloten. Verder moet de 
opdrachtgever ook nagaan of de instellingsleiding van deze centra een lokale 
uitvoerbaarheidverklaring heeft getekend. Daarnaast moet de opdrachtgever toezien op de 
kwaliteit van het onderzoeksproduct, bijvoorbeeld door een audit bij de producent uit te 
voeren. 
 
Infrastructuur 
Een belangrijke randvoorwaarde voor het verrichten en uitvoeren van goed klinisch 
onderzoek is de onderzoeksinfrastructuur voor het klinisch onderzoek in het St. Antonius 
Ziekenhuis. De patiënten in het St. Antonius Ziekenhuis kunnen ervan uitgaan dat bij 
deelname aan klinische studies gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau. 
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Voor zowel het eigen geïnitieerd (investigator-initiated) onderzoek als het door de industrie 
gesponsorde onderzoek geldt dat er een goede onderzoeksinfrastructuur voor klinisch 
onderzoek aanwezig is. Hieronder valt een kwaliteitssysteem voor het opzetten en uitvoeren 
van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen conform de geldende wet- en 
regelgeving. Ook de controle op de uitvoering (monitoring) moet van voldoende niveau zijn. 
Ernstige ongewenste voorvallen behoren tijdig en volgens het onderzoeksprotocol gemeld te 
worden bij de opdrachtgever en de VCMO. Hierin moet het kwaliteitssysteem voorzien. Voor 
met name het investigator-initiated onderzoek geldt tevens dat er een goede infrastructuur 
aanwezig moet zijn die klinisch onderzoekers ondersteuning biedt bij de het formuleren van 
de goede wetenschappelijke vraagstelling en het opstellen van een deugdelijk 
onderzoeksprotocol. 
Het door de industrie geïnitieerde onderzoek heeft al een kwaliteitscyclus doorlopen. Echter, 
ook hiervoor geldt dat de producent van het te onderzoeken product moet voldoen aan de 
wettelijke vereisten en een goed werkend kwaliteitssysteem hebben. De raad van bestuur zal 
via de afdeling wetenschap controleren of aan alle wettelijke vereisten is voldaan vóór het 
middel aan de deelnemende patiënten wordt toegediend. Ook de ziekenhuisapotheker heeft 
hierbij een cruciale rol. 
 
Monitoring 
Als onderdeel van een goede onderzoeksinfrastructuur moet ook gedacht worden aan 
efficiënte ICT-systemen om ernstige ongewenste voorvallen terstond te melden bij de 
bevoegde autoriteiten (inclusief de VCMO), scholing van de klinisch onderzoekers, aflevering 
van het onderzoeksproduct via de ziekenhuisapotheek, het opzetten van een gevalideerde 
database voor de gegevens van klinische studies en het uitvoeren van de statistische analyse 
onder begeleiding van een geschoolde statisticus. 
 
Scholing 
Naast medisch-inhoudelijke expertise en studie-specifieke scholing, moet de klinisch 
onderzoeker kennis hebben van voor het onderzoek relevante wetgeving. Voor 
geneesmiddelenonderzoek is dat de WMO, het ICH-GCP richtsnoer en de 
Geneesmiddelenwet; voor het overige onderzoek in ieder geval de WMO maar ook kennis 
van de ICH-GCP en statistiek is raadzaam. De Antonius Academie gaat deze opleidingen 
organiseren en uitvoeren. 
 
Onderzoeksprotocol 
Verantwoord onderzoek begint bij het onderzoeksprotocol. Deze protocollen moeten een 
duidelijke statistische paragraaf bevatten. Hierin moet eenduidig beschreven zijn hoe en door 
wie de verkregen statische analyse worden uitgevoerd. Van belang hier is op te merken dat de 
IGZ heeft geadviseerd dat in het onderzoeksprotocol aangegeven moet worden welke 
uitkomsten bij een interimanalyse aanleiding zijn de resultaten te deblinderen, en hoe 
besluitvorming plaatsvindt over continuering van het onderzoek. 
In samenspraak met de VCMO/LTME zullen de methodologen van de afdeling Wetenschap 
de statistische paragrafen op deze uitgangspunten beoordelen. 
 
Inhoudelijke Toetsing Door Vcmo/Ltme 
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In het St. Antonius Ziekenhuis wordt veel onderzoek gedaan, waaronder medisch 
wetenschappelijk onderzoek met mensen. Voordat een dergelijk onderzoek gestart kan 
worden, moet het onderzoek volgens wettelijke regels getoetst worden door een daarvoor 
erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC). Het doel van deze toetsing is het 
waarborgen van de rechten, veiligheid en het welzijn van de proefpersonen die deelnemen aan 
medisch-wetenschappelijk onderzoek. 
De Verenigde Commissies Mensgebonden Onderzoek (VCMO) is een regionale METC en 
bestaat uit een samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, het 
Diakonessenhuis te Utrecht, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort en het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Om de veiligheid van proefpersonen en de zorgvuldige en 
verantwoorde uitvoering van het onderzoek te kunnen waarborgen worden de 
onderzoeksprotocollen inhoudelijk beoordeeld door de VCMO. De VCMO ziet erop toe dat 
de opdrachtgever middels het onderzoeksprotocol dat ter beoordeling is voorgelegd, 
voldoende informatie verstrekt over de productie, zuiverheid, dosis, risico’s, en preklinisch en 
klinisch onderzoek ten aanzien van het onderzoeksproduct. Ook ziet de VCMO erop toe dat al 
het bij de studie betrokken personeel voldoende geschoold is. 
De VCMO toetst alleen onderzoek dat onder de WMO valt. Daarom houdt elk deelnemend 
ziekenhuis daarnaast een Lokale commissie Toetsing Medische Experimenten (LTME) in 
stand om de Raad van bestuur te adviseren over de lokale uitvoerbaarheid van onderzoeken 
die door een erkende METC zijn beoordeeld en om toetst niet-WMO onderzoek te toetsen. 
 
 
ad. 2 Stimuleren wetenschappelijk klimaat 
Het stimuleren van een wetenschappelijk klimaat is een belangrijke verantwoordelijkheid van 
de opleiders. De afdeling Wetenschap van de Antonius Academie is als kennis- en 
expertisecentrum de centrale spil van alle wetenschappelijke activiteiten die in het St. 
Antonius Ziekenhuis worden uitgevoerd. De afdeling heeft een ondersteunende en 
coördinerende functie bij de uitvoering van het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. 
De afdeling medische opleidingen biedt onderzoekers methodologische, statistische en 
praktische ondersteuning bij de uitvoering van klinisch onderzoek. Daarnaast is het initiëren 
van nieuwe onderzoekslijnen in samenwerking met het UMC Utrecht, de VSZ en andere 
relevante zorginstellingen een belangrijke kerntaak van de afdeling. De ondersteuning richt 
zich niet alleen op de medisch specialisten, maar op alle bij wetenschappelijk onderzoek 
betrokken zorgprofessionals. 
De coördinator wetenschap zal hierin een belangrijk rol spelen. De coördinator geeft niet 
alleen leiding aan de afdeling wetenschap, maar zal vooral de ontwikkeling en het beheer van 
wetenschappelijk onderzoek actief stimuleren en ondersteunen (zie ook bijlage # voor 
concept-functie-omschrijving). 
  
Kiezen voor thema’s 
Voor het St. Antonius Ziekenhuis heeft (toegepast) wetenschappelijk onderzoek een hoge 
prioriteit, maar alleen wanneer dit overeenkomst met de speerpunten die voor de 
patiëntenzorg zijn geformuleerd. Op deze speerpunten wil het St. Antonius Ziekenhuis 
excellent zijn in medisch specialistische diag-nostiek en behandeling, zorg, onderwijs en 
onderzoek. Voor wetenschappelijk onderzoek betekent dit dat: 
• onderzoek voor de betreffende medisch specialisten een structureel onderdeel van de 

praktijkvoering is; 
• het wetenschapsfonds de wetenschappelijke projecten binnen de benoemde 

ziekenhuisbrede speerpunten stimuleert; 
• er ten minste een aios per specialisme een promotieonderzoek uitvoert; 

L. van Reeuwijk, A. van Rooijen, 1 oktober 2010    12



Concept 

• de wetenschappelijke productie in 2012 met 10% is toegenomen. 
 
Resultaten 
Per speerpunt op jaarbasis x-aantal publicaties waarvan 80% door medici en 20% door andere 
zorg-professionals (met name verpleegkundigen). 
Per speerpunt op jaarbasis x aantal promoties. 
De bibliotheek houdt het overzicht op deze output en publiceert de kengetallen op de website 
van het St. Antonius en levert materiaal aan voor de externe profilering van het St. Antonius 
Ziekenhuis. 
 
 
Samenwerking andere onderzoeksinstituten 
Wetenschappelijk onderzoek kan niet meer zonder samenwerking. Toponderzoekers en 
instituten concurreren met elkaar maar wisselen ook voortdurend kennis en mensen uit. 
Het Sint Antonius Ziekenhuis wil hierbij op geselecteerde specialismen, onderdeel van het 
netwerk van toponderzoekers en topinstituten zijn, zowel binnen als buiten Nederland. 
Wetenschappelijk Onderzoek in het St. Antonius Ziekenhuis is vooral toegepast klinisch 
wetenschappelijk onderzoek, het basale wetenschappelijk onderzoek vindt met name. plaats 
op de universiteiten en UMC’s. Door nauwe samenwerking met UMC’s kunnen nieuwe 
ideeën en therapieën worden uitgetest in een klinische omgeving. Het St. Antonius Ziekenhuis 
is daarmee een natuurlijke bondgenoot van het UMC Utrecht, immers het St. Antonius 
Ziekenhuis heeft de benodigde patiëntenaantallen en een goede infrastructuur om de 
vraagstelling te kunnen beantwoorden. Er zijn dan ook vruchtbare lijnen ontstaan zoals de 
longziekten met een bijzonder hoogleraarschap, de vaatziekten met name via de athero-
express waarbij vaatchirurgen en patholoog anatomen zijn betrokken. Verder de Stichting 
Reuma Research Utrecht, waarbij onze reumatologen zijn betrokken. Ook zijn er 
samenwerkingsverbanden met de afdelingen gynaecologie, hematologie, nefrologie, en MDL 
van het St. Antonius Ziekenhuis en het UMC Utrecht. Daarnaast zijn er ook met andere 
UMC’s samenwerkingsverbanden verbanden zoals de klinische farmacie met de Universiteit 
van Leiden en de MDL met het AMC. 
 
Al deze samenwerkingsverbanden zijn zeer vruchtbaar gebleken en hebben geleid tot vele 
wetenschappelijke publicaties en proefschriften. Het St. Antonius Ziekenhuis stimuleert 
daarom ook de benoeming van een aantal (bijzondere) hoogleraren, bij voorkeur in de 
speerpuntvakken. Momenteel is er een bijzondere hoogleraar in de longziekten vanuit het St. 
Antonius Ziekenhuis aan de UMC Utrecht, in 2010 volgt een bijzonder hoogleraarschap in de 
klinische farmacologie aan de universiteit van Leiden. Verder is er zicht op een bijzondere 
hoogleraarstoel voor de MDL aan een van de UMC’s. De Cardiologie is zich thans ook aan 
het oriënteren. 
 
De bijzondere hoogleraren die vanuit het St. Antonius Ziekenhuis worden benoemd krijgen 
als extra opdracht het wetenschappelijk onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis te 
stimuleren. Zij zullen dan ook deel uitmaken van de Wetenschappelijke Raad die adviseert in 
de toekenning van gelden voor onderzoek uit het Wetenschapsfonds. 
 
 
ad. 3 Opleiden van onderzoekers 
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Geneeskunde is voor een belangrijk deel gestoeld op evidence-based medicine (EBM). EBM 
staat voor het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruik maken van het beste 
beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de behandeling van een patiënt. Dit 
alles gegeven de stand van de (medische) wetenschap van dat moment. Voor artsen en andere 
zorgprofessionals betekent dit dat zij wetenschappelijk goed opgeleid moeten zijn. 
De Antonius Academie is zodanig ingericht dat onderzoekers maximale ondersteuning krijgen 
bij het uitoefenen van wetenschappelijke activiteiten. 
 
Scouting ‘jonge onderzoekers’ 
De wetenschappelijke component in de opleiding tot specialist draagt bij aan innovatie en 
kwalitatief hoogwaardige zorg. In het kaderbesluit van het Centraal College Medische 
Specialismen (CCMS) is de verplichting opgenomen dat de leden van de opleidingsgroep het 
klinisch wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Dit moet tot uiting komen in publicaties en 
voordrachten. In specifieke besluiten is vervolgens per vervolgopleiding uitgewerkt aan welke 
eisen de aios moet voldoen. In deze besluiten is bij alle opleidingen een belangrijke rol 
weggelegd voor de CAT (Critically Appraised Topic). De CAT is een gestandaardiseerd, op 
recente literatuur gebaseerd antwoord op klinische vragen over een bepaalde aandoening of 
een bepaald aspect van een aandoening. 
In het St. Antonius Ziekenhuis worden grote aantallen co-assistenten en aios opgeleid. Dit 
biedt mogelijkheden voor opleiders om, meer dan voorheen, talentvolle onderzoekers te 
scouten. 
 
Gepromoveerde aios 
Een groot aantal aios is bij aanvang van de opleiding al gepromoveerd of bezig met een 
promotieonderzoek. Het is van groot belang deze aios een op maat gesneden mogelijkheid te 
bieden hun opleiding met onderzoek te combineren. Op deze manier blijven ze betrokken bij 
het onderzoeksveld en kunnen ze na het beëindigen van de opleiding als medisch specialist 
gemakkelijker een goede doorstart maken als klinisch onderzoeker. Om deze aios betrokken 
te houden bij het onderzoek zijn stipendia een goed middel. (relatie met wetenschapsfonds, 
kwf, zonmw etc. uitwerken) 
 
Na de opleiding en promotie 
Na een succesvolle promotie en afronding van de opleiding is het van belang dat de specialist 
ook zijn wetenschappelijke carrière kan voortzetten en zelf een onderzoekslijn kan 
ontwikkelen. Een gebleken succesvol instrument hiervoor is de klinische fellowship. Dit is 
een persoonsgebonden subsidie voor wetenschappelijk onderzoek aan gepromoveerden 
werkzaam binnen de patiëntenzorg. Momenteel is het aantal stipendia voor klinische 
fellowships gering en is de omvang beperkt. 
 

5 Verpleegkundige beroepsgroep 
De behoefte aan meer patiënt- of doelgroepgebonden onderzoek en wetenschappelijke 
onderbouwing van het verpleegkundig handelen is evident. In het St. Antonius Ziekenhuis 
werken ongeveer 30 verpleegkundig specialisten (tot voor kort nurse practitioners genoemd). 
Verpleegkundig specialisten hebben naast de hogere beroepsopleiding tot verpleegkundige 
ook een opleiding op masterniveau niveau afgerond. Het is deze groep verpleegkundigen 
waarvan verwacht mag worden dat zij hierin het voortouw nemen. 
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Zij kunnen bijvoorbeeld zorginhoudelijk onderzoek doen naar vroegsignalering: veel 
patiëntenproblemen kunnen mogelijk op basis van kennis over risicogroepen en vroege 
symptomen eerder worden onderkend. Een ander belangrijk onderzoeksterrein is de 
doelmatigheid van verpleegkundige interventies: op veel terreinen is nog volstrekt onbekend 
welke interventies verpleegkundigen en verzorgenden zouden moeten toepassen om 
zorgproblemen effectief te bestrijden. Om goed verplegingswetenschappelijk onderzoek te 
kunnen doen is een effectieve mix van wetenschappelijke en professional masters 
(verpleegkundig specialist) nodig. 
Dit kan bevorderd worden door intensieve samenwerking tussen vakgroepen 
verplegingswetenschappen aan universiteiten en de lectoraten aan hogescholen. 
Door samenvoeging van het opleidingsinstituut Camera met bureau O&W in de Antonius 
Academie zijn de voorwaarden gecreëerd voor de ontwikkeling van een onderzoeksklimaat 
binnen de verpleegkundige discipline. 
 
 
FACILITEITEN 
 
Bibliotheek 
Evidence BasedMedicine heeft ook een duidelijke plaats binnen de vernieuwde medische 
vervolgopleidingen. Zowel binnen de competentie ‘medisch handelen’ als de competentie 
‘kennis en wetenschap’ wordt dit als volgt omschreven: “het weten te stellen van de juiste, 
patiëntgerelateerde vragen, het systematisch zoeken naar onderbouwing in de literatuur, het 
kritisch evalueren van medische literatuur en ander bewijs om de klinische besluitvorming te 
optimaliseren.” 
De traditionele bibliothecaris heeft zich in het St. Antonius ontwikkeld tot 
informatiespecialist. De bibliotheek van de Antonius Academie ondersteunt het onderwijs in 
EBM met cursussen en persoonlijke ondersteuning door de informatiespecialisten. 
Daarnaast ondersteunt zij het proces van het wetenschappelijk onderzoek. Op de eerste plaats 
gebeurt dat op technisch gebied, bijvoorbeeld door het ondersteunen van de onderzoeker in 
het gebruik van reference manager, auteursinstructies van tijdschriften, etc. Op de tweede 
plaats wordt de onderzoeker inhoudelijk ondersteund. Literatuursearches kunnen gedaan 
worden, attenderingen opgezet, en uiteraard zorgt de bibliotheek dat de onderzoeker toegang 
heeft tot alle wetenschappelijk kennis en informatie die hij nodig heeft. 
De informatiespecialisten van de medische verpleegkundige bibliotheek ondersteunen de 
onderzoekers hierbij. Enerzijds door de onderzoeker zo te instrueren dat deze zelf goed zijn 
weg in de enorme hoeveelheid informatie kan vinden en anderzijds door zelf de informatie op 
te zoeken. Bij de tweede variant biedt de informatiespecialist een vraag- en antwoordservice, 
waarbij searches worden uitgevoerd en soms ook critical appraisel (het wegen van de 
gevonden evidence op methodologische kwaliteit en toepasbaarheid in de eigen 
praktijksituatie) en het samenvatten van de gevonden evidence. 
 
LOUPE 
Het wetenschapblad Loupe onder redactie van de afdeling wetenschap is een middel om het 
onderzoeksklimaat in het ziekenhuis te stimuleren en om van elkaars onderzoek op de hoogte 
te worden gebracht. Tevens draagt Loupe bij aan de positieve beeldvorming van het St. 
Antonius Ziekenhuis als topklinisch ziekenhuis. 
 
Box #. De hoofdtaken Antonius Academie 
 
• Methodologie: design, analyse en rapportage 
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• Statistische analyse 
• Randomisatietechnieken 
• Organisatie en management 
• Datamanagement 
• Kennismanagement (o.a. inzet clinical librarian) 
• Medisch ethische aspecten 
• Wet- en regelgeving RCT's (randomized clinical trials) 
• Good Clinical Practice (GCP) 
• Persoonlijke carrièreperspectieven (promotie) 
• Ondersteuning individuele fondsenwerving (KWF, ZonMw, etc.) 
• Ondersteuning bij schrijven van een onderzoeksvoorstel. 
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FINANCIERING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Voor het type onderzoek dat in het St. Antonius Ziekenhuis wordt verricht zijn drie 
geldstromen beschikbaar. 
 
Onderzoeksbudget 
Dit is het onderzoeksbudget dat jaarlijks door de RvB wordt vastgesteld. Dit intern 
onderzoeksbudget wordt gereserveerd voor wetenschappelijk onderzoek dat binnen het St. 
Antonius Ziekenhuis wordt geïnitieerd en uitgevoerd. Deze middelen worden toegekend op 
basis van adviezen van de commissie wetenschap. 
 
Financiering door de industrie 
Voor het St. Antonius Ziekenhuis is dit tot nu toe de belangrijkste financieringsbron voor het 
wetenschappelijk onderzoek. Om meer van dit soort onderzoeken aan te trekken is een 
kwalitatief goede infrastructuur nodig, waarvoor de Antonius R&D het vehikel moet zijn. 
 
Subsidie 
Publieke organisaties als de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek) en ZoNMw financieren ook klinisch wetenschappelijk onderzoek. Dit is een bron 
die tot nu toe nauwelijks wordt aangeboord. 
Rol Subsidioloog verder uitwerken 
 
Wetenschapsfonds en -raad 
Met name eigen geïnitieerd onderzoek wordt nogal eens geblokkeerd in de uitvoering door 
gebrek aan fondsen. Juist dit onderzoek heeft zoveel meerwaarde ten opzicht van onderzoek 
voor derden (vaak multicenter, met reeds uitgewerkte protocollen en logboeken). Recent heeft 
de Raad van Bestuur het Wetenschapsfonds Antonius opgericht om veelbelovende 
onderzoekers (zie ook scouting ‘jonge onderzoekers’) te helpen en wetenschappelijk 
onderzoek te stimuleren. Dit fonds moet worden gevuld via fondswerving, donaties/legaten, 
maar dit kan ook mede door afdracht van een percentage van de onderzoeksfee bij gesponsord 
onderzoek door de industrie. 
Het toekennen van gelden uit het fonds zou bepaald kunnen worden door de in te stellen 
Antonius Wetenschapsraad. Deze Wetenschapsraad bestaat uit leden van de Medische Staf en 
Raad van Bestuur en de benoemde hoogleraren die ook in het St. Antonius Ziekenhuis 
werken. 
 
Door de R&D Raad wordt een afslag voor alle industrie-studies bepaald. Deze afslag wordt 
gebruikt om de onderstaande kwaliteitsimpulsen op het gebied van wetenschap te financieren. 
Hierbij kan gedacht worden aan: 

- Methodologie: design, analyse en rapportage 
- Statistische analyse 
- Randomisatietechnieken 
- Datamanagement 
- Kennismanagement 
- Medisch ethische aspecten van onderzoek 
- Wet- en regelgeving RCT’s (randomized clinical trials) 
- Good Clinical Practice (GCP) 
- Coaching van jonge onderzoekers 
- Ondersteuning bij individiduele fondsenwerving (KWF, ZonMW etc) 
- Ondersteuning bij schrijven van onderzoeksvoorstel 
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- Uitbrengen van Loupe, wetenschapsblad van St Antonius Ziekenhuis.  
 
 
Relatie tot Antonius Research & Development 
Begin 2010 is de aanzet gegeven tot de verdere invulling van de Antonius R&D. Hierbij 
speelt dat een aantal maatschappen al eigen ontwikkelde R&D’s hebben. Via deze R&D’s 
wordt industrie gesponsord onderzoek verricht waarbij naast de mogelijkheid om een early 
adaptor te zijn er ook extra inkomsten voor de betreffende maatschappen wordt gegenereerd. 
Daardoor is integratie van deze R&D’s in een overkoepelende Antonius R&D niet 
vanzelfsprekend. Wel hebben alle afzonderlijke R&D’s een gemeenschappelijke belang: het 
leveren van kwaliteit en continuïteit. Hiermee kan de marktpositie van de R&D’s worden 
versterkt. De Antonius R&D als overkoepelende R&D kan voor deze gezamenlijke aspecten 
zorgen en er kan gebruik worden gemaakt van het sterke merk St. Antonius Ziekenhuis. 
Eigen geïnitieerd onderzoek zal evenals onderzoek voor de industrie moeten worden 
gemonitord. Hiervoor moet een monitorsysteem worden opgezet evenals een 
onderzoekvolgprogramma. Via het EPD is er inzicht welke patiënt in welk onderzoek 
participeert. Volgens GCP mag dit maar in een onderzoek in de tijd zijn. 
De kwaliteit en continuïteit van de studies en de researchmedewerkers wordt door de 
Antonius Academie gewaarborgd door het geven van (opfris)cursussen GCP etc. 
 
 
 

5.1 Cultuur 
 
Verdere positionering van R&D vraagt om een cultuurwijziging.  
Een organisatiecultuur, die gekenmerkt wordt door “chaotische creativiteit”, ruimte om steeds 
weer het wiel uit te willen vinden, werkt verlammend op de verdere positionering van de 
R&D.  
Het St Antonius ziekenhuis kan een nieuwe R&D structuur ontwikkelen door sterke 
samenwerking van R&D afdelingen van de maatschappen. Hiervoor dient tevens aandacht 
besteed te worden aan cultuur en transformatie. De logica van de nieuwe R&D structuur zal 
moeten passen met de nieuwe logica van het “gevoel”. De R&D Raad zal hier bewust 
aandacht aan gaan besteden.   
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6 Vervolgstappen 
 
De verdere profesionalisering van de R&D organisatie binnen het St Antonius ziekenhuis kent 
de volgende stappen: 
 

Stap 1.
SDWSK workshop

Stap 2A. Uitwerking
van organisatie

In subwerkgroep

Stap 2B. Uitwerking
van financien

In subwerkgroep

Stap 3. Rapportage

Stap 4. Besluitvorming

Stap 5. Implementatie

Door betrokken specialisten
olv H Haanen

Met ondersteuning
van L van Reeuwijk

Organisatie: olv L van Reeuwijk

Financien olv Rita Jobben

Rapportage met input van 
Subwerkgroepen

(eindredactie: L van Reeuwijk)

Besluitvorming door RvB
en advisering door

stafbestuur/stafraad

Trekker:
nader te bepalen

Oktober 2010

Oktober –
November 

(4/5 bijeenkomsten
1 in de 2 wk)

“Snelkookvariant”

December 2010

Januari 2011

Vanaf
Februari 2012

Stappen in positioneringsproces R&D Trekkers Tijdspad
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Figuur 3 Vervolgactiviteiten in positoneringsproces R&D 
 
De stappen 1 t/m5 worden hieronder beknopt toegelicht 
 
Stap 1 Workshop SDWSK (Samen Doen Wat Samen Kan) 
Doelstelling:   Creëren van draagvlak voor deze concept notitie bij de betrokken 

maatschappen 
Betrokkenen:   Genodigden/medisch specialisten betrokken bij R&D, A van Rooijen  

Namens de Antonius Academie, C Knibbe, wetenschapsadviseur, Huub 
Haanen en Douwe Biesma  namens de Raad van Bestuur, Lonneke van 
Reeuwijk 

Beoogd resultaat:  Notitie wordt goedgekeurd door betrokkenen en  
aangeboden voor  

   besluitvorming aan Raad van Bestuur 
Datum   oktober 2010 
 
Stap 2 Uitwerking van organisatie in twee subwerkgroepen 
Doelstelling  Reglement voor de R&D wordt opgesteld. De operationele  

organisatie van de pool van R&D verpleegkundigen en het  
bedrijfsbureau wordt verder uitgewerkt in de vorm van  
taken en functiebeschrijvingen 

Betrokkenen  nader te bepalen 
Beoogd resultaat Notitie verdere invulling van R&D organisatie 
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Datum   oktober/november 2010 
 
Stap 3 Rapportage 
Doelstelling  Notitie “verdere invulling van R&D organisatie, inclusief  

Implementatieplan” wordt opgesteld en getoetst bij R&D raad in 
oprichting  

Betrokkenen  Arno van Rooijen/Lonneke van Reeuwijk samen met  
voorzitters van subwerkgroepen 

Beoogd resultaat Notitie “verdere invulling van R&D organisatie, inclusief  
Implementatieplan “heeft draagvlak bij R&D raad en is gereed voor 
besluitvorming 

Datum   december 2010 
 
Stap 4 Besluitvorming Positionering R&D 
Doelstelling  Raad van Bestuur neemt voorgenomen besluit ter advisering door 

Stafbestuur/Stafraad en ter advisering aan Ondernemingsraad voor 
personele zaken 

Betrokkenen  Raad van Bestuur (portefeuillehouders Huub  
Haanen/Douwe Biesma) 

Beoogd resultaat Besluit 
Datum   Januari  
 
Stap 5 Implementatie 
Doelstelling  R&D Raad wordt opgericht. Functies op operationeel niveau  

Worden ingevuld (bedrijfsbureau, operationeel leiding van  
pool van R&D verpleegkundigen) 

Betrokkenen  R&D Raad 
Beoogd resultaat van start 
Datum   Vanaf februari 2010 (evaluatie na 1 jaar in februari 2011 met  

Vooraf benoemde evaluatie punten) 
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Bijlage 1 Globaal overzicht van onderzoek in het St Antonius Ziekenhuis (niet compleet) 
 
 
Specialismen Onderzoeker Cat 1 Cat 2 Cat 3 Opmerkingen 
Cardiologie Ten Berg Center for platelet function 

studies 
   

Cardiologie  Optimale bloedverdunning 
tijdens het dotteren: hoe 
voorkom je stolling van de 
stent na dotteren 

   

  Alcoholbehandeling van 
patiënten met hupertrofische 
obstructieve cardiomyopathie 

   

  Behandeling van aorta- en 
mitraliskleplijden via de lies 

   

Longziekten J vd Bosch/J 
Grutters 

Interstitiele longziekten    

Anesthesiologie/Farmacie Van Dongen  
En Knibbe 

Pijnbestrijding en sedatie bij 
intensieve care patienten 

   

Farmacie Knibbe Farmacokinetiek en –
dynamiek van geneesmiddelen 
bij kinderen 

   

Farmacie/Anesthesiologie/Chirurgie Van Dongen, 
van Ramshorst, 
Knibbe 

Farmacokinetiek en –
dynamiek bij patiënten met 
morbide obesitas 

   

Farmacie Deneer Geneesmiddeleffect 
verschillen door 
natriumkanaalpolymorfisme 

   

Farmacie/Cardologie Deneer Farmacogenetica van 
trombocytenaggretatieremmers
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Specialismen Onderzoeker Cat 1 Cat 2 Cat 3 Opmerkingen 
Longziekten Mager, Snijder Onderzoeken Rendu Osler 

Weber 
   

Plastische Chirurgie Butzelaar, de 
Kroon, Soykan, 
Mink van der 
Molen 

Onderzoek naar hypertrofische 
littekens 

   

Urologie Vijverberg   Effectiviteit en 
veiligheid van 
Dutasteride 0,5 

 

Urologie     Mobiele 
laparoscopische 
oefenbox 

 

Urologie Van Melick Cryoablatie bij muizen    
Urologie Van Melick  Flowmetrie in 

huisartsenpraktijk 
bij LUTS 

  

Urologie Van Melick Navigatie bij laparoscopische 
nefrectomie 

   

Urologie Van Melick Botdensitometrie bij 
prostaatcarcinoom 

   

Urologie    Avocat studie 
(prostaatkanker)

 

Urologie/Interne Los, de Jong, 
Vijverberg 

  Nepro studie 
naar 
prostaatkanker 

 

Urologie/ Radiologie Overtoom, 
Vijverberg, van 
Selm 

Overtoom stent    

Urologie/ Radiologie Onaca, van 
Strijen, Braak 

Cryobehandeling niertumoren    

Urologie/MMI Van Waarde van antibioticagebruik    
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Specialismen Onderzoeker Cat 1 Cat 2 Cat 3 Opmerkingen 
Hees/Vijverberg ter voorkoming van 

urineweginfectie na 
verblijfcatheter 

Longziekten Vd Bosch Biobank    
Klinische perfusie Ntb   PDGF  
Cardiologie Ntb   Proust  
Interne geneeskunde Ntb   Oxatemp  
Longziekten Ntb   Löfgren  
Cardiologie Ntb   Liha- 

onderzoek naar 
medische 
hulpmiddelen 

 

Cardiologie Ntb   Xience v spirit 
women – 
onderzoek naar 
medische 
hulpmiddelen 

 

Cardiologie Ntb   Horoscope  
Cardiologie Ntb   Innovance  
Anesthesiologie Ntb   POP 2 – 

onderzoek naar 
geneesmiddelen 

 

Cardiologie Ntb   Ballroom – 
onderzoek naar 
medische 
hulpmiddelen 

 

Interne geneeskunde Ntb   Neuroxa  
Chirurgie Ntb   Duet  
Cardiologie Ntb   Hyspas  
Orthopedie Ntb   BMP-655- ACS 

– onderzoek 
Door industrie 
gefinancierd 
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Concept 

Specialismen Onderzoeker Cat 1 Cat 2 Cat 3 Opmerkingen 
naar 
geneesmiddelen 

Chirurgie Ntb   HEMO  
Cardiologie Ntb   Innovance PFA Door industrie 

gefinancierd 
Cardiologie Ntb   Dust – 

onderzoek naar 
medische 
hulpmiddelen 

 

Cardiologie Ntb   Advisa – 
onderzoek naar 
medische 
hulpmiddelen 

Door industrie 
gefinancierd 

Interne geneeskunde Ntb   Glic – 
onderzoek naar 
geneesmiddelen 

 

Longziekten Ntb   Mascot Door industrie 
gefinancierd 

Cardiologie Ntb   Forte  
Interne geneeskunde Nbt   B021004/Cll1- 

onderzoek naar 
geneesmiddelen 

Door industrie 
gefinancierd 

Chirurgie Nbt   Nelix AAA 
Systeem studie 

Door industrie 
gefinancierd 

Cardiologie Ntb   Innovance PFA 
P2Y - 

Door industrie 
gefinancierd 

Cardiologie Ntb   Tadi – 
onderzoek voor 
geneesmiddelen 
studie 

Door industrie 
gefinancierd 

Cardiologie Ntb   Tacy- Door industrie 
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Concept 

Specialismen Onderzoeker Cat 1 Cat 2 Cat 3 Opmerkingen 
onderzoek voor 
geneesmiddelen 
studie 

gefinancierd 

Psychologie  Eating scale    
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Concept 

 
VCMO Aanvragen in 2007 Aanvragen 

in 2008 
aanvragen 
in 2009 

Aanvragen 
in 2010 
(ultimo 
augustus) 

Anesthesiologie   1  
Cardiologie   12  
Chirurgie   3  
Interne Geneeskunde   3  
Gynaecologie   1  
Longziekten   1  
Orthopedie   2  
Psychologie   1  
   Totaal 24  
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Bijlage 2: Bronvermelding 
 
 
 
Notitie van M. Rook d.d. 9 april 2010 inzake innovatie 
 
Introductie in onderzoeksfonds van L. van Reeuwijk d.d. 19 mei 2010 
 
Plan van aanpak voor onderzoeksfonds van Van Dooren Advies d.d. 12 mei 2009 
 
Overzicht van studies opgevraagd bij maatschappen (jan 2010) 
 
Notitie van A. van Rooijen inzake Wetenschap (31 mei 2010) 
 
Brief d.d. 8 april 2010 van minister van VWS aan de raad van bestuur over verantwoordelijkheid bij medisch wetenschappelijk onderzoek 
 
Rapport “Onderzoek naar de PROPATRIA-studie. Lessen voor het medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland.  
 
Advisory Board, diverse artikelen via advisory.com 
 
Notitie van Schramel 
 
Notitie van Knibbe 
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Bijlage 3 Opdrachten aan subwerkgroepen 
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L. van Reeuwijk, A. van Rooijen, 1 oktober 2010    29 



Concept 

BIJLAGE. CONCEPT FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINATOR WETENSCHAP  

 

Kern (doel) van de functie 

De coördinator wetenschap geeft leiding aan de afdeling wetenschap. Stimuleert en ondersteunt actief de ontwikkeling en het beheer van 
wetenschappelijk onderzoek, zet nieuwe onderzoekslijnen op, draagt zorg voor het naleven van richtlijnen voor onderzoek en voor het verkrijgen 
van financiële ondersteuning voor onderzoeksprojecten.  

 

Organisatorische positie 

• De coördinator wetenschap ressorteert rechtstreeks onder de directie van de Antonius Academie.  
• Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen 
• Is verantwoordelijk voor het vormgeven van het wetenschapsbeleid van het St. Antonius Ziekenhuis. 
• Geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling Wetenschap en begeleidt wetenschappers binnen het St. Antonius Ziekenhuis 
• Is verantwoordelijk voor de budgettaire processen rondom de onderzoeken. 
• Initieert nieuwe onderzoeken in overleg met de diverse belanghebbenden in het St Antonius Ziekenhuis. 

 
Uitwerking van de taken en verantwoordelijkheden  
ad 1.  

• Stelt jaarlijks een jaarplan op voor de afdeling Wetenschap aan de hand van een analyse van de interne en externe omgeving; 
• Initieert het beleid, coördineert de implementatie en waarborgt de voortgang van het beleid; 
• Adviseert de directie van de Antonius Academie over het onderzoeksbeleid en geeft uitvoering aan dat beleid; 
• Draagt zorg voor ondersteuning van onderzoekers van St. Antonius Ziekenhuis bij de opzet, de uitvoering, het beheer en de 

verantwoording van zorgonderzoek en trials; 
• Zorgt voor inbedden van het onderzoek van het St. Antonius Ziekenhuis in relevante netwerken en bewaart aansluiting met landelijke 

ontwikkelingen. 
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Concept 

ad 2. 

• Geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling Wetenschap; 
• Waarborgt de begeleiding van de onderzoeksmedewerkers binnen het St. Antonius Ziekenhuis bij het uitvoeren van studies; 
• Initieert en begeleidt nieuwe ontwikkelingen in de afdeling Wetenschap. 

ad 3. 

• Schept randvoorwaarden voor de werkuitvoering door middel van overleg, afstemming, coördinatie en mogelijk materiële 
voorzieningen/middelen; 

• Bewaakt de uitvoering en neemt deel aan overleg- en samenwerkingsvormen; 
• Rapporteert periodiek aan de directie van de Antonius Academie over ontwikkelingen binnen de afdeling Wetenschap; 
• Zet nieuwe onderzoekslijnen op in samenwerking met de betreffende (medisch) specialisten UMC’s en andere zorginstellingen; 
• Draagt zorg voor kwaliteitscontrole door het begeleiden van audits van lopende trials. 

ad. 4. 

• Boort nieuwe bronnen, nieuwe opdrachtgevers en nieuwe doelgroepen aan; 
• Bouwt op en beheert een persoonlijk netwerk, bestaande uit contacten met bedrijven, instellingen, overheid; 
• Stelt nieuwe onderzoeksvoorstellen op, dient deze in voor het verkrijgen van onderzoeksopdrachten en financiering. 

 
TOELICHTING BIJ DE FUNCTIE-EISEN  
 
Kennis 

• Academisch werk- en denkniveau en managementervaring in de sectoren zorg en/of onderzoek; 
• Ervaring met onderwijs en onderzoek; 
• Financieel en commercieel inzicht ; 
• Zelfstandigheid; 
• In staat zelfstandig werkzaamheden te ontplooien binnen de resultaatgebieden van de functie; 
• Zelfstandige beslisser met gevoel voor verantwoordelijkheid en transparantie. 
• Sociale vaardigheden 
• Goede communicatieve vaardigheden i.v.m. hoog- complexe thema’s; 
• Leidinggevende capaciteiten : deels op basis van hiërarchische positie, deels op basis van gezag.; 

L. van Reeuwijk, A. van Rooijen, 1 oktober 2010    31 



Concept 

• Gevoel voor verhoudingen binnen de ziekenhuisorganisatie.  
• Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
• De verdere uitbouw van wetenschappelijk en trialonderzoek in het St. Antonius Ziekenhuis is voor een belangrijk deel afhankelijk van de 

inbreng van deze functie. 
• Er is directe verantwoordelijkheid voor de juiste besteding van het in- en externe wetenschapsbudget van het St. Antonius Ziekenhuis. 

Uitdrukkingsvaardigheid 

• Dient functioneel volwaardig te kunnen participeren in het discours rond onderzoek en onderwijs  
• Bewegingsvaardigheid 
• Intensief PC- gebruik, vaardig netwerker en lobbyist  
• Oplettendheid 
• De functie vergt een sterke gevoeligheid voor de verhouding tussen onderzoek en onderwijs ener-zijds en de dagelijkse patiëntenzorg 

anderzijds  
• Overige functie-eisen 
• Doorzettingsvermogen, gevoel voor systematiek, ordelijkheid en integriteit  
• Inconveniënten 
• Er is sprake van een ruime mate van psychische belasting. 
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Bijlage J Overzicht van de aanwezige of te consulteren medische specialismen in uw instelling 
 
Specialismen Aantal 

specialisten 

 
Aantal FTE 
 

Opleidingsbevoegdheid 
MSRC Consulent beschikbaar 

Anesthesiologie 21 20.9   

Cardiologie 17 16.5   

Cardiothoracale chirurgie 7 7   

Dermatologie & venerologie 6 6   

Heelkunde 17 14.3   

Interne Geneeskunde 19 17.1   

Keel-neus-oorheelkunde 6 6   

Kindergeneeskunde 16 12.4   

Klinische Chemie 3 3   

Klinische Genetica               

Klinische Geriatrie               
Longziekten en Tuberculose 12 10.3   
Maag-darm-leverziekten 9 8   
Medische Microbiologie 5 5   

Neurochirurgie 2 0.8   

Neurologie 14 12.8   

Nucleaire Geneeskunde 4 3.55   

Obstetrie & gynaecologie 16 13.15   

Oogheelkunde 6 5.6   

Orthopedie 6 5.75   

Pathologie 5 5   

Plastische Chirurgie 4 2.7   

Psychiatrie 8 6.41   

Radiologie 17 14.25   

Radiotherapie 2 0.2   

Reumatologie 3 2.55   

Revalidatie 3 2.5   

Profiel spoedeisende geneeskunde 5 5   

Urologie 9 6.75   



Overzicht AIOS 
 
 
2007 
S. van Selm 
S. Stomps 
 
 
2008 
S. van Selm 
S. Stomps 
S. van Leeuwen 
 
 
2009 
S. van Leeuwen 
J. Brandenburg 
M. Schotman (inhalen zwangerschapsverlof) 
 
2010 
J. Brandenburg 
S. Nadorp 
 
 
2011 
S. Nadorp 
R. Richardson 
S. Stomps (inhalen zwangerschapsverlof) 
 
 
2012 
R. Richardson 
 
 
 
 



Toetsmatrix 
 
 
 

 

Klinische settings 
Cursorisch onderwijs 

7 Competenties 6 Thema’s Urologie 
• Medisch handelen 
• Communicatie 
• Kennis en Wetenschap 
• Samenwerking 
• Maatschappelijk Handelen 
• Professionaliteit 
• Organisatie 

 

• Acute urologie 
• Andrologische urologie 
• Functionele urologie 
• Kinderurologie 
• Oncologische urologie 
• Minimaal invasieve urologie en 

steenlijden 
 
 

11 Opleidingsactiviteiten 
• Diagnostiek 
• Opstellen en uitvoeren behandelplan 
• Multidisciplinaire teambespreking 
• Patiënteninformatiegesprek 
• Afronding/Overdracht 
• Wetenschappelijk onderzoek 
 

• Complicatiebespreking / 
probleemoplossende besprekingen 

• Patiëntenbespreking / radiologie, 
pathologie, gynaecologie 

• Dienst + overdracht 
• Organisatie van een eigen poli 
• Consulten 

Leren 
 
 
 

 
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 

 
Beheersing 7 CanMeds Competenties voor Uroloog 

 

Resultaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vervolgopleiding Urologie 
Opleidingsjaar 3 

 

Vervolgopleiding Urologie 
Opleidingsjaar 4 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESWL, UDO, blaasspoelingen  

 
Polikliniek 
Poliklinische verrichtingen 
OK 
Verpleegafdelingen H3/4 
Consulten 
SEH  
Diensten 
 

Stage (i.o.):

 
 
 
 
 
 
 
Diakonessenhuis               
Zuwe Hofpoort ziekenhuis 

Cursorisch onderwijs 
 

Cursorisch onderwijs 

 
Landelijk en regionaal: 
 
• Theoretische cursus (CCO)1 
• Wetenschappelijk deel voor-  
  en najaarsvergadering NVU 
• Regionale refereeravonden 
• Campbell in situ 
 
Lokaal: 
• Antonius A(N)IOS 

onderwijs 
• Meekijkleermomenten 
• Patiëntgerelateerde  
  besprekingen 

 
Verplichte cursussen door het 
Urologisch Opleidings Instituut: 
 
• Echografie (of jaar 4) 
• Endo Urologie (of jaar 4) 
• Laser/electrochirurgie  
     (of jaar 4) 
• Stralingshygiëne (1 maal  
     gedurende vervolgopleiding) 

 
Landelijk en regionaal: 
 
• Theoretische cursus 
• Wetenschappelijk deel 

voor-  
   en najaarsvergadering NVU 
• Regionale 

refereeravonden 
• Campbell in situ 
 
Lokaal: 
• Antonius A(N)IOS 

onderwijs 
• Meekijkleermomenten 
• Patiëntgerelateerde  
  besprekingen 

 
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) 

Leerinhoud 
 

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 
 

 
• 1 x 

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 
 

 
• 1 x 

geschiktheidsbeoordeling 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Commissie Cursorisch Onderwijs NVU 



 
Vervolgopleiding Urologie 

Opleidingsjaar 5 
 

Vervolgopleiding Urologie 
Opleidingsjaar 6 

Klinische settings Klinische settings 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESWL, UDO, blaasspoelingen 
 

 
Polikliniek 
Poliklinische verrichtingen 
OK 
Verpleegafdelingen H3/4 
Consulten 
SEH  
Diensten 
 

Stage (i.o.):  

 
 
 
 
 
 
 
Diakonessenhuis              
Zuwe Hofpoort ziekenhuis 

Cursorisch onderwijs Cursorisch onderwijs 
 

 
Landelijk en regionaal: 
 
• Theoretische cursus 

(CCO) 
• Wetenschappeiljk deel 

voor- 
  en najaarsvergadering NVU 
• Regionale 

refereeravonden 
• Campbell in situ 
 
Lokaal: 
• Antonius A(N)IOS 

onderwijs 
• Meekijkleermomenten 
• Patiëntgerelateerde  
  besprekingen 

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

 
Landelijk en regionaal: 
 
• Theoretische cursus 

(CCO) 
• Wetenschappelijk deel 

voor-  
  en najaarsvergadering NVU 
• Regionale 

refereeravonden 
• Campbell in situ 
 
Lokaal: 
• Antonius A(N)IOS 

onderwijs 
• Meekijkleermomenten 
• Patiëntgerelateerde 
  besprekingen 

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

Leerinhoud 
 

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 
 

 
• 1 x 

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 
 

 
• 1 x 

geschiktheidsbeoordeling (= 
eindbeoordeling voor 
registratie) 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoe wordt de AIOS op een moderne manier getoetst? 
 

1. In het lokaal opleidingsplan worden de diverse toetsmogelijkheden uitgebreid 
besproken, zie blz. 10. 

2. Bij aanvang opleiding wordt een individueel opleidingsplan samen met de AIOS 
opgesteld in samenhang met het lokale opleidingsplan. 

3. De gehele opleidingsgroep is, evenals de AIOS zelf in het bezit van de 
invulformulieren voor een OSAT of een KPB 

4. De AIOS worden gestimuleerd hun portfolio op orde te hebben 
5. Wekelijks vinden op casuïstiek gebaseerde patiëntbesprekingen plaats waar de 

AIOS een rol in hebben 
6. Er is een geagendeerde complicatiebespreking, welke wordt gepresenteerd en 

voorgezeten door de AIOS. 
7. De gehele opleidingsgroep vult periodiek een beoordelingsformulier in, waarna de 

opleider en plaatsvervangend opleider de beoordeling van de AIOS analyseren, 
waarna een totaal beoordeling wordt uitgebracht, die vervolgens wordt besproken 
met de AIOS. 

8. De opleider informeert bij verschillende medewerkers (een vorm van 360 graden 
feedback) naar de ervaringen met de AIOS 

9. Viermaal per jaar vindt een voortgangsgesprek met de AIOS plaats, waarin het 
competentieniveau wordt getoetst aan de hand van een beschreven thema 
conform het landelijk opleidingsplan. 

10. Eenmaal per jaar wordt een regionale refereeravond georganiseerd, waarbij in  
principe de AIOS een referaat houdt. 

11. Tweemaal per jaar wordt een geagendeerde CAT-bespreking gehouden met 
beoordeling (NB: lijst in assistenten/overdrachtskamer met mogelijke 
onderwerpen). 

12. Jaarlijks wordt de AIOS getoetst door middel van de kennistoets NVU 
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