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1

Inleiding

Dit document is het lokale opleidingsplan Reumatologie van het Radboudumc. Het is een vernieuwd
document, geschreven in het licht van de modernisering van de opleidingen tot medisch specialist.
In het kader van het ‘nieuwe opleiden’ werd in april 2008 door de Nederlandse Vereniging voor
Reumatologie (NVR) een nieuw landelijk opleidingsplan geschreven en geaccordeerd, waarvan in juli
2010 een nieuwe versie, met een nieuwe toetsmatrix, bestaande uit nieuwe en vernieuwde
toetsinstrumenten. De uitvoering in de dagelijkse praktijk bleek landelijk moeilijk uitvoerbaar en op een
aantal punten niet haalbaar. Daarop is in de najaarsvergadering van het Concilium Reumatologie in
september 2012 besloten het opleidingsplan aan te passen. Na een conceptherziening in maart 2013
werd in september 2013 de herziening landelijk opleidingsplan reumatologie gepresenteerd en later
geaccordeerd.
Dit laatste herziene landelijk opleidingsplan van de NVR, gebaseerd op het per 1 januari 2011
ingetreden hernieuwde Kaderbesluit van het Centraal College Medisch Specialismen (CCMS) (2009)
en het daarop hernieuwde Specifiek Besluit Reumatologie (2010), vormt de basis voor het regionaal
opleidingsplan van deze opleidingsregio en dit lokaal opleidingsplan van de afdeling Reumatische
Ziekten van het Radboudumc.
Het opleidingsplan beschrijft o.a. de opleidingsstructuur, het onderwijs, het bewaken van de voortgang
van de opleiding, toetsing en beoordeling, bewaking van de kwaliteit van de opleiding en
overlegstructuren. Als bijlagen zijn de verschillende profileringprogramma’s toegevoegd, het portfolio
met de verschillende feedback formulieren en het introductieboek AIOS reumatologie. Dit laatste bevat
veel logistieke en praktische zaken die omwille van de leesbaarheid niet allemaal als losse paragrafen
in dit opleidingsplan zijn verwerkt.
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2

Het vak reumatologie

Het vak reumatologie is een beschouwend specialisme dat zich bezig houdt met patiënten met niettraumatische aandoeningen van het bewegingsapparaat, inclusief de systemische autoimmuunziekten. Het vakgebied is sterk in ontwikkeling, zowel op het gebied van kennis over het
ontstaan als mogelijkheden in de behandelingen van aandoeningen. De reumatoloog levert als
medisch specialist hoogwaardige diagnostiek, behandeling en zorg aan zijn of haar patiënten. Een
snelle en doelmatige diagnose door middel van moderne technieken, gevolgd door een
behandeladvies op maat voor patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat is
kenmerkend voor de werkwijze van de reumatoloog. Daarnaast is langdurige behandeling en
begeleiding van patiënten met systemische auto-immuunziekten een wezenlijk onderdeel van het werk
van de reumatoloog. Hierbij werkt de reumatoloog volgens ‘evidenced based’ standaarden,
(inter)nationale richtlijnen en bij ontbreken daarvan volgens eminence based behandelingen. Hij of zij
draagt actief bij aan de verbetering van de wijze van behandeling en begeleiding
De reumatoloog werkt intensief samen met huisartsen, andere medisch specialisten, paramedici
(fysiotherapeuten en ergotherapeuten), maatschappelijk werkers, psychologen, verpleegkundigen,
zorgverlenende instanties en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de reumazorg, zoals het
Reumafonds en de diverse patiëntenverenigingen. Binnen de reumatologie zijn chroniciteit en dus
sociale en maatschappelijke gevolgen van de ziekten duidelijk aanwezig. De reumatoloog besteedt
dan ook veel aandacht aan de gevolgen van ziekte voor de patiënt, in termen van kwaliteit van leven,
en de maatschappij. De reumatoloog gaat tenslotte adequaat om met comorbiditeit en multipele
pathologie.
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Competentiegericht opleiden

De basis voor de modernisering van de medische vervolgopleidingen is verankerd in de CanMeds:
zeven rollen van de arts ofwel zeven competentiegebieden: medisch handelen, communicatie,
samenwerking, maatschappelijk handelen, organisatie, kennis en wetenschap en professionaliteit
(figuur 1). Voor ieder van deze competentiegebieden heeft de CCMS vier competenties geformuleerd.
Aldus vormen deze 28 competenties het gemeenschappelijk kader van alle medisch specialistische
vervolgopleidingen. In het Specifiek Besluit Reumatologie (2010) zijn deze competenties nader
uitgewerkt.

Figuur 1. CanMeds-model

De AIOS dient zich gedurende de opleiding deze competentiegebieden eigen te maken, hetgeen voor
een groot deel plaats vindt in de dagelijkse praktijk van de patiëntenzorg.
6

Thema’s en EPA’s
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Het vakgebied van de reumatoloog wordt in het landelijk opleidingsplan beschreven aan de hand van
10 kernthema’s. Deze thema’s geven de opleider, supervisors en de AIOS de mogelijkheid om kennis,
vaardigheden en attitudes te ontwikkelen en te (laten) toetsen.
Binnen de thema’s komen, meestal meerdere, kenmerkende beroepssituaties voor: situaties waarin
het eigene van het werk van de reumatoloog goed zichtbaar wordt. In het opleidingsplan is ervoor
gekozen deze beroepssituaties te benoemen als ‘entrustable professional activity’ (EPA). Een EPA is
een omschreven deel van het werk van een professional dat als afzonderlijke eenheid kan worden
geïdentificeerd en na het bereiken van de voor die activiteit noodzakelijke competenties aan de
professional in opleiding kan worden toevertrouwd. In één EPA komen in de regel meerdere
competenties samen. Anderzijds worden competenties meestal in meerdere EPA’s zichtbaar. Door het
observeren en beoordelen van de geselecteerde EPA’s is dus een uitspraak over de aanwezigheid
van voor de reumatoloog noodzakelijke competenties mogelijk.

4.1

Beheersingniveaus

Bij het vaststellen van het “overall” functioneren van de AIOS op de verschillende thema’s, zal na het
afsluiten van een thema, mede gelet op de resultaten van de verschillende Korte Praktijk
Beoordelingen ( KPB’s) die met betrekking tot dit thema bij de AIOS zijn afgenomen, het bereikte
bekwaamheidsniveau van de AIOS worden aangegeven. Hierbij zal worden gerefereerd naar de mate
van supervisie die de AIOS bij de uitvoering van de verschillende taken vallende binnen dit thema nog
nodig heeft. Op dezelfde wijze zal ook het functioneren van de AIOS met betrekking tot de
verschillende vaardigheden worden vastgesteld.
Voor de verschillende thema’s en de daarbij behorende EPA’s kunnen 5 niveaus van beheersing
worden aangegeven:






Niveau 1: de AIOS heeft adequate kennis van het onderwerp
Niveau 2: de AIOS kan de bij dit thema behorende taken uitvoeren, maar onder strikte
supervisie
Niveau 3: de AIOS kan de bij dit thema behorende taken onder beperkte supervisie uitvoeren
Niveau 4: de AIOS kan de bij dit thema behorende taken zonder supervisie uitvoeren
Niveau 5: de AIOS superviseert en onderwijst anderen adequaat bij de bij dit thema
behorende taken

Van de AIOS wordt verwacht dat er een toename plaatsvindt in het zelfstandig functioneren in steeds
complexere situaties. De intensiteit van supervisie zal parallel hieraan afnemen. Het kennen van eigen
grenzen (en daarmee tijdig inschakelen van hulp) zijn belangrijke competenties die gedurende de
opleiding ontwikkeld worden.

4.2

Overzichtsschema bekwaamheidniveaus

Tezamen vormen de bovengenoemde thema’s en EPA’s in totaal 24 items (bestaande uit klinische
vaardigheden en specifieke diagnoses) waarop de AIOS minimaal bekwaamheidsniveau 4 (handelen
zonder supervisie) dient te behalen. Zodra een AIOS voor een bepaald item niveau 4 heeft behaald,
wordt dit door de opleider afgetekend in het “overzichtsschema bekwaamheidsniveaus”.
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Structuur en plaats van de opleiding

5.1

Opbouw van de opleiding tot reumatoloog

De totale opleiding tot reumatoloog duurt 6 jaar. Een 3-jarige vooropleiding in de interne geneeskunde
in een door de RGS erkende opleidingskliniek vormt de basis van de opleiding, waarna 3 jaar
specialisatie volgt op het gebied van de reumatologie. Van deze 3 jaar opleiding reumatologie dient
tenminste één jaar en ten hoogste tweeënhalf jaar in een universitaire opleidingsinrichting gevolgd te
worden; en tenminste een half jaar en ten hoogste twee jaar in een niet-universitaire
opleidingsinrichting.

5.2

Kernprogramma en profilering

De vervolgopleiding reumatologie bestaat uit twee jaar kernprogramma en één jaar
profileringprogramma. De eerder genoemde 10 kernthema’s zijn als volgt omschreven:











Kernthema 1: basisactiviteiten reumatologie
Kernthema 2: de nieuwe poliklinische patiënt
Kernthema 3: poliklinische begeleiding patiënt met chronische reumatische ziekte
Kernthema 4: de spoedpatiënt
Kernthema 5: het intercollegiaal consult
Kernthema 6: de second opinion
Kernthema 7: zorg in een specifieke setting
Kernthema 8: klinische zorg
Kernthema 9: kennis en wetenschap
Kernthema 10: algemeen (opdrachten maatschappelijk handelen, organisatie en
professionaliteit)

Gedurende het 2-jarig kernprogramma is de AIOS ongeveer 60% werkzaam op de polikliniek
(kernthema’s 1 t/m 3), besteedt 30% van de volledige werktijd aan de kernthema’s 4 t/m 8 en 10%
aan de thema’s 9 en 10.
Het profileringjaar kan op verschillende wijzen worden ingevuld, afhankelijk van de wensen van de
individuele AIOS. De profilering beslaat in totaal 12 maanden, waarvan tenminste 6 maanden in het
academisch centrum wordt gevolgd. Tevens moet gedurende het profileringprogramma tenminste
20% van de opleidingstijd besteed worden aan onderdelen van het kernprogramma.

5.3

De opleidingsregio

De opleiding ressorteert onder de Onderwijs en Opleiding Regio Oost Nederland (OOR ON) en wordt
verzorgd samen met de perifere opleidingsinrichtingen van het Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem en de
Sint Maartenskliniek te Nijmegen. De afdeling reumatologie van het Ziekenhuis Rijnstate voldoet aan
de eisen voor erkenning voor een volledig kernprogramma (24 maanden) en aan de twee
profileringprogramma’s kinderreumatologie (3 maanden) en echografie (3 maanden). De afdeling
reumatologie van de Sint Maartenskliniek voldoet aan de eisen voor erkenning polikliniek (12
maanden) en de twee profileringprogramma’s kinderreumatologie (3 maanden) en echografie (3
maanden). Daarmee kan de AIOS maximaal 24 maanden in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem worden
opgeleid en maximaal 18 maanden in de Sint Maartenskliniek.
Na het afronden van de 3 jaar vooropleiding interne geneeskunde, start de AIOS de 3 jaar vervolg
opleiding reumatologie ofwel in het Rijnstate Ziekenhuis ofwel in de Sint Maartenskliniek en vervolgt
de opleiding nadien in het Radboudumc. Het is niet toegestaan de opleiding in een combinatie van
8

alle drie de opleidingsinrichtingen te volgen. Een uitzondering wordt alleen gemaakt als dat voor het
profileringprogramma van de AIOS aantoonbare meerwaarde heeft.
Het basisschema voor iedere AIOS ziet er als volgt uit:

Jaar 1- 3 jaar

Jaar 4 Perifeer:
Rijnstate of SMK
Kernprogramma

Vooropleiding
Interne
Geneeskunde

Jaar 5 Perifeer of
(gedeeltelijk)
Academisch
Kernprogramma

Jaar 6 Academisch

Profileringstage(s)
en

Keuze uit (3 maanden):
Kinderreumatologie
Echografie

Keuze uit (3 maanden):
Kinderreumatologie
Echografie

6

De academische fase van de opleiding

6.1

Het Radboudumc

tenminste 20%
kernthema’s

Al bijna 40 jaar worden reumatologen opgeleid in het Radboudumc. In eerste instantie was de afdeling
Reumatische Ziekten een onderafdeling van de afdeling Interne Geneeskunde, later werd het een
zelfstandige afdeling binnen het cluster inwendige specialismen. Sedert 2008 is de afdeling
Reumatische Ziekten een volledig zelfstandige afdeling waarvan het management team rechtstreeks
rapporteert aan de Raad van Bestuur.
Naast de opleiding speelt de afdeling een belangrijke rol in het onderwijs binnen het curriculum
Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen en heeft de afdeling een grote research afdeling met
zowel fundamenteel, translationeel als klinisch epidemiologisch en toegepast onderzoek.
Jaarlijks worden ongeveer 1400 nieuwe patiënten en 11000 controle patiënten gezien op de
polikliniek. Er zijn 6 goed geoutilleerde spreekkamers met werkblad voor puncties, 1 aparte prikkamer
en een kamer met echografie apparaat, microscoop en nagelriemcapillairoscoop.
Op de verpleegafdeling met 6 bedden worden jaarlijks ongeveer 300 patiënten opgenomen en op de
dagbehandeling worden jaarlijks ongeveer 800 behandelingen gegeven. Jaarlijks worden ongeveer
400 intercollegiale consulten gedaan. Er zijn 3 verpleegkundig reumaconsulenten en 1 verpleegkundig
specialist in dienst van de afdeling. In het ziekenhuis zijn alle medische specialismen en paramedici
vertegenwoordigd.
De afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc is een tertiair verwijscentrum voor
systemische auto-immuunziekten, in het bijzonder systemische sclerose. Twee reumatologen
participeren in het pulmonale hypertensie expertise centrum. Naast gespecialiseerde immunologie
spreekuren is er een Raynaud spreekuur, een jicht spreekuur, een echografie spreekuur en zijn er
gecombineerde spreekuren met de orthopedisch chirurg en met de dermatoloog.
De afdeling beschikt over een gerenommeerde groep onderzoekers op het zogenaamde Reumaonderzoeks-lab. Er lopen meerdere onderzoekslijnen met een grote output van publicaties. Daarnaast
is er een klinisch trialbureau met onderzoeks-verpleegkundigen die het klinisch en klinisch
epidemiologisch onderzoek ondersteunen.
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6.2

De opleiding in het Radboudumc

Tijdens de interne vooropleiding heeft de opleider uit het Radboudumc tenminste jaarlijks een
voortgangsgesprek. Hierin wordt ook telkens al vooruit gekeken op de vervolgopleiding reumatologie.
Ook tijdens de perifere stage reumatologie wordt dit contact gehouden en vooruit gekeken naar het
opleidingsdeel in het Radboudumc. Uiterlijk 4 maanden vóór aanvang van het opleidingsdeel
reumatologie in het Radboudumc wordt een gesprek gepland van AIOS met opleider en
plaatsvervangend opleider. Wensen, leerdoelen en mogelijkheden worden besproken en het
individueel opleidingsplan van de AIOS wordt door AIOS en opleider vastgesteld.
Het academisch opleidingsdeel wordt opgebouwd uit een doorlopend verplicht basisdeel (poliklinisch
e
controle spreekuur) met daarnaast stages, waarvan er twee verplicht (programma 3 lijn klinische en
poliklinische zorg) zijn en twee naar keuze kunnen worden ingevuld:


Poliklinisch controle spreekuur: doorlopend controle spreekuur over de gehele opleiding. De
AIOS begint met nieuwe patiënten en kan deze voor de duur van de opleiding vervolgen,
waarna de patiënten in de poli van de supervisor stromen. Daarnaast wordt in perioden van 36 maanden een ‘chronische poli’ van een staflid waargenomen om meer ervaring op te doen
in de zorg voor patiënten met een langere ziekteduur.



Verplichte stages:
e
 programma 3 lijns poliklinische en klinische reumatologie (6 maanden)
o nieuwe patiënten poli en spoedpoli, patiënt wordt maximaal 2x
teruggezien
o spoedsein
o intercollegiale consulten
o mogelijkheid tot participatie in:
 jicht spreekuur
 multidisciplinair spreekuur orthopedie
 CTS spreekuur polikliniek neurologie
o zorg voor de klinisch opgenomen patiënten, tezamen met de AIOS interne
geneeskunde
o een wekelijkse nazorgpoli waarop patiënten zo nodig kort na ontslag van
de verpleegafdeling worden teruggezien




programma systemische auto-immuunziekten (6 maanden)
o specifieke immunulogie spreekuren, zowel nieuwe patiënten als
chronische patiënten
o multidisciplinair spreekuur dermatologie

Profileringstages:
o er kan uit de volgende stages gekozen worden:
 echografie (maximaal 3 maanden)
 het verwerven van competenties als docent (maximaal 3 maanden)
 klinisch of basaal wetenschappelijk onderzoek (maximaal 6 maanden)
 verdieping in een thema uit het kernprogramma (maximaal 12 maanden),
uitgewerkt in de stage ‘kwaliteit en veiligheid’.

Profileringsstages anders dan de wetenschapsstage worden bij voorkeur gecombineerd met 1
dag(deel) wetenschapsproject, dat moet resulteren in een wetenschappelijke publicatie/presentatie.
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Een verdere uitwerking van de bovengenoemde stages, een voorbeeld weekoverzicht en een
overzicht van de werkplekgebonden thema’s, EPA’s en activiteiten vindt u in de betreffende bijlagen.
In elke stage worden de te behalen competenties en EPA’s, de opleidingsstructuur en de toetsing
beschreven.

6.3

Supervisie

Per stage is de AIOS voor de polikliniek supervisie gekoppeld aan een vaste reumatoloog.
Poliklinische patiënten en bijkomende correspondentie worden voor- en nabesproken tijdens 2 vaste
e
overlegmomenten per week. Nieuwe patiënten worden zo nodig lijfelijk gesuperviseerd tijdens het 1
e
of 2 bezoek afhankelijk van het opleidingsniveau van de AIOS.
Er is een vaste supervisor voor de consulten; ook deze worden voor- en nabesproken en daarnaast
tweemaal per week met de gehele opleidingsgroep besproken.

6.4

Dienstrooster

De AIOS doet naar rato van het dienstverband oproepbaarheidsdienst. Conform het Arbeidstijden
Besluit worden aparte dienstblokken van maandag t/m donderdag en van vrijdag t/m zondag
ingedeeld. Er is altijd een voorwacht AIOS interne geneeskunde en de AIOS reumatologie heeft altijd
een permanent oproepbare reumatoloog als achterwacht.
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Onderwijs

Het opleiden vindt met name op de werkplek plaats, tijdens de patiëntenzorg. Daarbij kan te allen tijde
gevraagd en ongevraagd feedback gegeven worden. Daarnaast zijn er vaste onderwijsmomenten, te
verdelen in het landelijk, regionaal en lokaal onderwijs. Lokaal zijn er ook meerdere patiënt
besprekingen met een belangrijk “onderwijzend en opleidend” karakter; deze besprekingen zijn
daarom in dit overzicht opgenomen.
De AIOS wordt in staat gesteld tot deelname aan het regionaal onderwijs en de verplichte
onderwijsmomenten vanuit de NVR. Tevens wordt gedurende de opleiding één bezoek aan een
internationaal congres (EULAR/ACR/BSR) financieel volledig vergoed.

7.1

Landelijk onderwijs








Januari vergadering NVR (“witte raven”) met voorafgaand landelijk assistenten onderwijs
(verplicht)
Boerhaave cursus: 3 maal per jaar, in oktober, februari en mei (verplicht)
e
NVR Najaarsdagen: eenmaal per jaar 3 week van september op donderdag en vrijdag
(verplicht)
EULAR online Course on Rheumatic Diseases, bestaande uit 42 modules die gezamenlijk het
geheel van de reumatologie beslaan (verplicht)
Post-EULAR nascholing (niet verplicht)
Post-ACR nascholing (niet verplicht)
Landelijke AIOS dag eenmaal per jaar in juni, afwisselend door de verschillende
opleidingscentra georganiseerd (verplicht)
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7.2

Regionaal onderwijs






7.3

EULAR onderwijs: Voor de opleidingsregio wordt afwisselend in het Radboudumc, Ziekenhuis
Rijnstate en de Sint Maartenskliniek, 6 maal per jaar op woensdagmiddag van 14.30 – 17.30
uur een onderwijsmiddag georganiseerd, waarbij de onderwerpen van de EULAR online basic
course worden gevolgd. Per middag worden 2 modules behandeld. Het onderwijs wordt
voorbereid door AIOS en stafleden aan de hand van literatuur die door de stafleden die het
voorbereiden en begeleiden wordt aangereikt. Dit kan literatuur zijn van de EULAR cursus,
maar ook recente (review) artikelen over het onderwerp. De AIOS leveren op verzoek
casuïstiek over het onderwerp aan. Het is de bedoeling dat de huidige stand van de medische
wetenschap betreffende het onderwerp wordt behandeld, maar dat ook besproken wordt hoe
er lokaal en in de praktijk invulling hieraan wordt gegeven. De te beantwoorden vragen voor
de EULAR online basic course zelf, worden nadrukkelijk niet behandeld (verplicht)
Regionale refereeravonden Reumatologie: 3-4 maal per jaar wordt op wisselende locatie een
regionale refereeravond georganiseerd door samenwerkende Reumatologen Oost Nederland
(RON, samenwerkingsverband met de reumatologen van de ziekenhuizen Gelders Vallei,
Rijnstate, Jeroen Bosch, Sint Maartenskliniek en Radboudumc) (verplicht)
OOR-ON CARS Arts-assistentensymposium: jaarlijks in oktober. Het betreft discipline
overstijgend onderwijs voor de OOR-ON regio, waarbij elk jaar een bepaald thema wordt
gekozen (niet verplicht)

Lokaal onderwijs en besprekingen













Dagelijks rapport: maandag t/m donderdag 8.30-9.00 uur en vrijdag 13.00-13.30 uur
o Hierin wordt relevante casuïstiek uit de afgelopen dienst en eventuele
bijzonderheden voor de komende dag besproken. Op vrijdagmiddag wordt de dienst
overdracht voor het weekend gedaan.
Patiëntbespreking: donderdag van 14.00-15.00 uur
o Hierin worden in aanwezigheid van alle leden van de opleidingsgroep “moeilijke en/of
bijzondere casuïstiek” van zowel poliklinische als klinische patiënten besproken
e
e
PICO bespreking: 2 en 4 donderdag van de maand 14.00-14.20 uur
o PICO (Patiënt, Intervention, Control, Outcome): Het doel is het kort presenteren van
een enkelvoudige klinische zoekvraag. Daartoe is systematisch in de literatuur
gezocht naar een antwoord.
Refereer uur Reumatologie: donderdag 15.45-16.30 uur
e
o 1 donderdagvan de maand met medewerkers kliniek en onderzoekers laboratorium
(spreker kliniek)
e
o 2 donderdag van de maand met medewerkers kliniek
e
o 3 donderdag van de maand met medewerkers kliniek en onderzoekers laboratorium
(spreker onderzoeker laboratorium)
Critically Appraised Topic (CAT): donderdag 15.45-16.30 uur
e
o 4 donderdag van de maand danwel gepland in het refereeruur
o Elke AIOS geeft tweemaal per jaar een presentatie van een systematische
beoordeling van wetenschappelijke bewijsvoering uit klinisch onderzoek, aan de hand
van een wetenschappelijk artikel, ter beantwoording van een klinisch relevante
vraagstelling
Radiologie bespreking: wekelijks op donderdag 12.30-13.00 uur
o Onder leiding van een (skelet) radioloog
Neuro-radiologie bespreking: wekelijks op dinsdag 16.00-16.30 uur
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7.4

Pathologie bespreking: 3-maandelijks op donderdag 17.00-18.00 uur
o Onder leiding van een patholoog-anatoom
o In samenwerking met de afdeling Reumatische Ziekten van de Sint Maartenskliniek
Nijmegen
e
Pathologie-dermatologie bespreking: 1 dinsdag van de maand 16.45-17.30 uur
e
e
Pathologie-neuro-musculaire bespreking: 2 en 4 donderdag van de maand 17.00-18.00 uur
Complicatie bespreking: 4-maal per jaar op donderdag 15.45-16.30 uur
Pulmonale hypertensie werkgroep: wekelijks op dinsdag 16.30-18.00 uur
o In samenwerking met alle leden van het pulmonale hypertensie team (2 cardiologen,
2 longartsen en de reumatologen dr. M.C. Vonk en drs. H.K.A. Knaapen)
Longziekten-ILD bespreking: laatste donderdag van de maand 11.15-11.45 uur
Infectieziekten bespreking: wekelijks op vrijdag 9.30-12.00 uur
Vasculaire geneeskunde bespreking: wekelijks dinsdag 14.00-15.00 uur
e
Onderwijsstaf: 1 donderdag van de maand 15.00-15.45 uur
Werkbespreking lab experimentele reumatologie: wekelijks op donderdag 8.30-10.00 uur
Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO): aanbod van jaarlijkse cursussen georganiseerd
door (na)scholingsinstituut PAO-Heyendael. Elke AIOS in het Radboudumc krijgt per
opleidingsjaar een voucher ter waarde van 330 euro. Voorbeelden van het cursusaanbod:
o Solliciteren voor een opleidings- of maatschapsplaats
o Balans Werk en Privé
o Intern en extern management
De afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc organiseert daarnaast een lokale
opleidingscyclus, waarin wekelijks op donderdag van 16.30-17.30 uur (of een ander tijdstip in
overleg met de docent) deelonderwerpen van de reumatologie verder worden uitgediept,
waaronder:
o Beeldvorming
o Echografie
o Fysisch diagnostisch onderzoek van het bewegingsapparaat en punctie techniek
o Organisatie van de gezondheidszorg
o Immunologische laboratoriumdiagnostiek
o Kristaldiagnostiek
o Klinische farmacologie
o Richtlijnen
o Systeemziekten

Lokaal onderwijs in samenwerking met de afdeling Inwendige specialismen:




Patiënt bespreking Inwendige Specialismen: wekelijks op donderdag 12.45-13.30 uur
o De spreker is afwisselend uit de diverse beschouwende specialismen afkomstig
o 4 maal per jaar wordt deze bijeenkomst voorbereid door de afdeling Reumatische
Ziekten waarbij één van de AIOS reumatologie een casus voorbereidt en met
literatuur onderzoek ondersteunt.
e
Refereeravond Inwendige Specialismen: 1 dinsdag van de maand 17.30-19.00 uur
o Eenmaal per jaar wordt deze bijeenkomst voorbereid door de afdeling Reumatische
Ziekten.
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Weekschema opleidings- en specifieke afdelingsactiviteiten en specifieke spreekuren
Maandag

bespreking

Locatie/route

8.30-9.00 uur
9.00-12.00 uur
13.00-16.30 uur

Weekendoverdracht en patiënten casuïstiek
Gecombineerd spreekuur dermatologie
Spreekuur immunologie

CK3
Polikliniek dermatologie
Polikliniek reumatologie post geel

CK3

9.00-9.30 uur
9.30-11.30 uur

Overdracht, patiënten casuïstiek en
aansluitend bespreking lopende consulten
Wekelijks overleg AIOS met opleider
Grote Visite

13.00-16.30 uur

Spreekuur immunologie

Polikliniek reumatologie post geel

13.30-16.30 uur
14.00-15.00 uur
16.00-16.30 uur

Spreekuur Pulmonale Hypertensie
Vasculaire geneeskunde bespreking
Neuro-radiologie bespreking

16.30-18.00 uur

Pulmonale Hypertensie Bespreking

17.30-19.00 uur
1e dinsdag van de maand
16.45-17.30 uur
1e dinsdag van de maand

Refereer avond Inwendige Specialismen

Poliplein, route 725
CK2
Brakkensteinkamer afdeling Radiologie route 766, 2e
verdieping P-gebouw, zone D
Overlegruimte cardiologie-longziekten 2e verdieping
A-gebouw, kamer 2.17, Erker 2 Oost, route 616
OOV, route 448

Dinsdag
8.30-9.00 uur

AIOS kamer
Verpleegafdeling EOV

PA bespreking Dermatologie

Woensdag
8.30-9.00 uur
13.00-16.30 uur
14.30-17.30 uur
6 x per jaar

Overdracht en patiënten casuïstiek
Spreekuur immunologie
Regionaal EULAR onderwijs

CK3
polikliniek reumatologie post geel
Afwisselend Radboudumc, Rijnstate en SMK

Overdracht, patiënten casuïstiek en
aansluitend bespreking lopende consulten
Werkbespreking lab experimentele
reumatologie
afdelingsvisite
Spreekuur jicht
Immunologie spreekuur (immu assi)
Raynaud en nagelriemcapillairoscopie
spreekuur
Longziekten-ILD bespreking

CK3

Krentenbollen lunch
Radiologie bespreking
PA-dermatologie bespreking
stafbespreking

CK3
Brakkensteinkamer afdeling Radiologie route 766, 2e
verdieping P-gebouw, zone D
POG ruimte polikliniek dermatologie, route 374
CK3

Managementteam bespreking

CK3

Gecombineerd spreekuur met orthopedisch
chirurg
Patiënt bespreking Inwendige Specialismen
PICO bespreking

Poli orthopedie route 725 (poliplein)

Patiënt bespreking
DIM/complicatie bespreking

CK3
CK3

Donderdag
8.30-9.00 uur
8.30-10.00 uur
9.30-11.30 uur
9.00-12.00 uur
9.00-12.00 uur
10.30-12.00 uur
11.15-11.45 uur
laatste donderdag van de
maand
12.00-12.30 uur
12.30-13.00 uur
12.30-13.30 uur
13.00-14.00 uur
1e en 3e donderdag van de
maand
13.00-14.00 uur
2e en 4e donderdag van de
maand
12.30-14.30 uur
12.45-13.30 uur
14.00-14.20 uur
2e en 4e donderdag van de
maand
14.00-15.00 uur
15.00-15.45 uur
eenmaal per 3 maanden

RIMLS
Verpleegafdeling EOV
Polikliniek reumatologie post geel
Polikliniek reumatologie post geel
Polikliniek reumatologie post geel
Galgeveldkamer route 762

OOV, route 448
CK3
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15.45-16.30 uur
1e donderdag van de maand

Refereeruur lab/kliniek

CK3

15.45-16.30 uur
2e donderdag van de maand
15.45-16.30 uur
3e donderdag van de maand
15.45-16.30 uur
4e donderdag van de maand
17.00-18.00 uur
eenmaal per 3 maanden
17.00-18.00 uur
2e en 4e donderdag van de
maand

Refereeruur kliniek

CK3

Refereeruur lab/kliniek

Multifunctionele ruimte reuma-lab

CAT bespreking

CK3

PA bespreking

PA bespreek ruimte
route 824
PA bespreek ruimte
route 824

PA-neurologie bespreking

Vrijdag
9.30-12.00 uur
13.00-13.30 uur
13.30-16.30 uur

Infectieziekten bespreking
Weekend-overdracht en patiënten casuïstiek
Spreekuur echografie

CK2
CK3
Polikliniek reumatologie post geel
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Toetsen, portfolio en beoordelen

8.1

Toetsing conform het landelijk opleidingsplan

In het kader van het ‘nieuwe opleiden’ werd in april 2008 en juli 2010 een nieuw landelijk
opleidingsplan geschreven en geaccordeerd met een nieuwe toetsmatrix, bestaande uit nieuwe en
vernieuwde toetsinstrumenten. Aangezien de uitvoering in de dagelijkse praktijk landelijk moeilijk
uitvoerbaar en op een aantal punten niet haalbaar bleek is besloten tot een nieuwe herziening van het
landelijk opleidingsplan (gepresenteerd september 2013 en inmiddels geaccordeerd).
Aldus zijn de AIOS die voor 2014 zijn begonnen met de opleiding reumatologie met een andere
toetsmatrix gestart dan de latere AIOS. De toetsinstrumenten van beide opleidingsplannen komen in
grote lijn overeen. Verschillen betreffen het aantal KPB (Korte Praktijk Beoordeling) en CAT
beoordelingen, de vorm van het KPB (met in het nieuwe format expliciet ‘wat ging er goed en wat kan
er beter’ en beoordeling volgens bekwaamheidsniveaus) en met name de toevoeging van “het
overzicht KPB’s in de vorm van 24 items, bestaande uit klinische vaardigheden en specifieke
diagnoses.
Omwille van eenduidigheid in de opleiding heeft de opleidingsgroep besloten alle AIOS volgens de
nieuwe toetsmatrix op te leiden. Dit betekent dat enkele AIOS in hun portfolio ook ‘oude’ KPB
formulieren hebben en pas later gestart zijn met het ‘overzicht KPB volgens 24 items’ , een
overzichtslijst van 24 klinische vaardigheden en specifieke diagnoses uit de Reumatologie Praktijk (zie
bijlage Portfolio).

8.2

Toetsinstrumenten

Gedurende de opleiding dient de AIOS zich de eerder vermelde competenties, thema’s en EPA’s
eigen te maken. Het opleiden vindt met name op de werkplek plaats, tijdens de patiëntenzorg, maar
ook op andere momenten zoals binnen het thema kennis en wetenschap. Op elk moment kan er
geleerd worden. De leden van de opleidingsgroep begeleiden, observeren en toetsen de AIOS. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten en opdrachten (zie bijlage Portfolio, voor de
verschillende formulieren):


Korte Praktijk Beoordeling (KPB)
o Hiermee wordt gestructureerde feedback gegeven op de wijze waarop een bepaalde
taak in de reguliere praktijksituatie wordt uitgevoerd. Er is één formulier voor de
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thema’s 1 t/m 8 (zie bijlage E: Portfolio) waarbij o.a. aangegeven kan worden wat er
goed ging en wat er beter kan, en op welk bekwaamheidsniveau de AIOS de taak
heeft uitgevoerd.
Dossierbeoordeling
o Hierbij worden een 10-tal dossiers door een lid van de opleidingsgroep systematisch
beoordeeld en met de AIOS besproken. Tijdens de 2 jaar van het kernprogramma
wordt dit tweemaal per jaar en tijdens het profileringsjaar eenmaal per jaar gedaan.
Critically Appraised Topic (CAT)
o In het kader van thema 9 (kennis en wetenschap) presenteert de AIOS o.a.
zogenaamde CAT’ s. Een CAT is een kritische beoordeling van een onderwerp,
gerelateerd aan een concreet klinisch scenario. Het is een systematische beoordeling
van wetenschappelijke bewijsvoering uit klinisch onderzoek, aan de hand van een
wetenschappelijk artikel, ter beantwoording van een klinisch relevante vraagstelling.
De vraagstelling en het te analyseren/te beoordelen artikel kan betrekking hebben op
oorzaken van een ziekte, werkwijze bij het stellen van een diagnose, voorspellen van
de prognose, indicatiestelling voor behandeling en effect van behandeling of follow-up
van therapie. Een CAT omvat idealiter de omschrijving van het klinisch scenario, de
klinisch relevante vraag, beschrijving van het zoekproces en de gevonden studies en
data, overzichtelijke weergave van de evidence, commentaar bij de validiteit van het
onderzoek en conclusie over toepassing van de bevindingen.
Beoordeling opdrachten uit thema 10 algemeen
o In het kader van thema 10 (algemeen) voert de AIOS drie opdrachten uit in relatie tot
de EPA’s maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. Het product
hiervan, bijvoorbeeld in de vorm van een verslag, een certificaat, een zelfreflectie of
een beoordeling wordt in het portfolio opgenomen. In bijlage E staan voorbeelden van
deze opdrachten.
360 graden feedback
o Hierbij wordt vanuit meerdere perspectieven uit de omgeving rond de AIOS feedback
gegeven aan de AIOS over diens functioneren op de werkvloer. Te denken valt aan
feedback door specialisten, collega-AIOS, co-assistenten, allied health professionals,
verpleegkundigen en administratief personeel. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
het web based programma ‘Multisourcefeedback.nl’. De ingevulde vragenlijsten
worden automatisch en anoniem verwerkt. Na de MSF-ronde krijgt de AIOS een
anoniem samenvattend rapport met de gemiddelde scores en de tips en
opmerkingen. Alleen de opleider heeft inzage in de afzonderlijke vragenlijsten. De
feedbackrapporten kunnen geprint worden voor in het handmatig portfolio. De
resultaten worden besproken tijdens een voortgangsgesprek.
Kennistoets
o De AIOS nemen deel aan de EULAR Online Basic Course on Rheumatic Diseases.
Deze online cursus uit 42 modules die gezamenlijk het geheel van de reumatologie
beslaan. De AIOS kunnen eens per jaar (september) starten met deze cursus. Iedere
twee weken wordt een nieuwe module gestart die wordt afgesloten met een toets. De
studiebelasting is ongeveer 5 uur per module. Na twee jaar zijn alle modules afgerond
en volgt een afsluitende toets over de gehele cursus. De toetsresultaten worden
toegevoegd aan het portfolio en besproken met de opleider.
Overzichtsschema bekwaamheidniveaus
o Tezamen vormen thema’s en EPA’s in totaal 24 items (bestaande uit klinische
vaardigheden en specifieke diagnoses) waarop de AIOS minimaal
bekwaamheidsniveau 4 (handelen zonder supervisie) dient te behalen. Zodra een
AIOS voor een bepaald item niveau 4 heeft behaald, wordt dit door de opleider
afgetekend in het “overzichtsschema bekwaamheidsniveaus”.
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8.3

Voortgang en beoordelen

Om de ontwikkeling en voortgang van de AIOS tijdens de opleiding te monitoren en bij te sturen zullen
regelmatig gesprekken worden gevoerd, aan de hand van een door de AIOS bijgehouden portfolio.
Hierin bevinden zich o.a. het individueel opleidingsplan, de zelfreflectieverslagen en de verslagen van
de bovengenoemde feedback- en toetsingsinstrumenten. Er wordt onderscheid gemaakt in
voortgangsgesprekken (formatief/educatief) en beoordelingsgesprekken (summatief).












Individueel opleidingsplan (IOP)
o Dit is een door de AIOS (in overleg met de opleider) opgesteld overzicht van hoe de
opleiding, op basis van persoonlijke wensen, leerdoelen en ambities, vorm gegeven
wordt: geplande stages, specifieke opdrachten, onderwijs, congresbezoek, zelfstudie,
etc. Het is een dynamisch document dat telkens aan de hand van de voortgang in de
opleiding wordt bijgesteld. De basis wordt gevormd door het bij de MSRC/RGS
ingediende opleidingsschema. Als format wordt het Individueel Opleidingsplan van de
RGS gebruikt.
Zelfreflectieverslag
o Dit is een door de AIOS geschreven reflectie op de afgelopen opleidingsperiode en
een vooruitblik op de komende opleidingsperiode. Vóór elk voortgangsgesprek dient
de AIOS een zelfreflectieverslag te schrijven.
Portfolio
o Begeleiden en beoordelen van het functioneren gebeurt aan de hand van het
portfolio. Dit bevat alle voor de opleiding relevante documenten waarmee de
voortgang van de opleiding van de AIOS zichtbaar dient te worden: persoonlijke
gegevens, opleidingsschema en overdrachtsdocumenten, het individueel
opleidingsplan, alle bovengenoemde toets- en beoordelingsformulieren, verslagen en
overzichten; bijgewoonde besprekingen, gevolgde cursussen en onderwijsdagen
(inclusief certificaten), gehouden voordrachten en referaten, gepubliceerde artikelen,
zelfreflectieverslagen. De opleidingsgroep heeft gekozen voor het landelijk (papieren)
portfolio. De verwachting is dat op termijn dit vervangen kan worden door een digitaal
portfolio.
Voortgangsgesprek
e
e
e
o In het 1 jaar hebben AIOS en opleider elke 3 maanden en in het 2 en 3 jaar elke 6
maanden een voortgangsgesprek. Hierin wordt op gestructureerde wijze gereflecteerd
op de voorafgaande periode van de opleiding, het “overzichtsschema
bekwaamheidsniveaus “ (met de 24 items klinische vaardigheden en specifieke
diagnoses) doorgenomen en zover mogelijk afgetekend een plan gemaakt voor te
behalen competenties, leerdoelen en activiteiten voor de komende opleidingsperiode.
Ter voorbereiding schrijft de AIOS een zelfreflectieverslag en vraagt de opleider om
input aan de andere leden van de opleidingsgroep.
Beoordelingsgesprek
o Eens per jaar wordt door de opleider de geschiktheid van de AIOS om de opleiding
voort te zetten beoordeeld en vastgelegd op de daarvoor bestemde A/B formulieren.
Op het eind van de opleiding beoordeelt de opleider of de AIOS zelfstandig als
reumatoloog werkzaam kan zijn en legt dit vast op het daartoe bestemde C-formulier.
Deze beoordelingen zijn een uitvloeisel uit de bovengenoemde
voortgangsgesprekken, toetsen en portfolio.

Toetsmatrix
o In de onderstaande tabel worden de bovengenoemde onderdelen van de beschreven
toetsinstrumenten, toetsing, begeleiding, en beoordeling schematisch samengevat:
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Toetsinstrument/

Competentie

Thema

opdracht

Kernprogramma jaar 1 en 2
Jaar 1

Profilering jaar 3

Jaar 2

Jaar 3

voortgangsgesprek

Allen

1-10

4x

2x

2x

beoordelingsgesprek

Allen

1-10

1x

1x

1x

korte praktijk beoordeling

M/C/S

1-8

dossierbeoordeling

Allen

2-8

2x

2x

1x

CAT

KW

9

2x

2x

2x

opdracht thema 10

MH/O/P

10

1x

1x

1x

360 graden feedback

C/S/O/P

1-10

1x

1x

1x

kennistoets

KW

1-10

42 deeltoetsen verdeeld over 2 jaar

overzichtsschema

Allen

1-10

Bij elk voortgangsgesprek

24 x kernprogramma en 6 x profilering

bekwaamheidniveaus
M=medisch handelen, C=communicatie, S=samenwerking, KW=kennis en wetenschap,
MH=maatschappelijk handelen, O=organisatie, P=professionaliteit
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De opleidingsgroep

In het Radboudumc werken 9 reumatologen met een totaal van 7,2 fte. Het afdelingshoofd is voor 0,5
fte werkzaam in het Radboudumc en voor 0,5 fte werkzaam in de Sint Maartenskliniek. Alle andere
reumatologen zijn volledig werkzaam op de afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc. Alle
specialisten zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de
opleiding en daarnaast verantwoordelijk voor hun aandachtsgebied, zoals:

9.1

Samenstelling van de opleidingsgroep en aandachtsgebieden









Prof dr. F.H.J. van den Hoogen (0,5 fte): afdelingshoofd
Dr. I.L. Meek (1,0 fte): medisch hoofd, plaatsvervangend opleider; opleiding, systemische
auto-immuunziekten, jicht, reumatoïde artritis, echografie, klinisch wetenschappelijk
onderzoek reumatoïde artritis, coördinator profileringsprogramma ‘verdieping in een thema uit
het kernprogramma’ (programma 3e lijns klinische en poliklinische reumatologie)
Dr. A.E. van Ede (0,8 fte): opleider, opleiding, coördinator van het profileringsprogramma ‘het
verwerven van competenties als docent’, medisch onderwijs, systemische autoimmuunziekten
Drs. H.A.E.M van Heereveld (0,5 fte): ketenzorg reumachirurgie, medisch onderwijs,
reumatoïde artritis, spondylarthropathie
Drs. I.L.A. van Ingen (1,0 fte): systemische auto-immuunziekten, reumatoïde artritis,
kwaliteitmanagement
Drs. H.K.A.Knaapen-Hans (0,6 fte): systemische auto-immuunziekten,
nagelriemcapillairoscopie, ketenzorg pulmonale hypertensie, medisch onderwijs, coördinator
van de stage ‘systemische auto-immuunziekten’, binnen het profileringsprogramma
‘verdieping in een thema uit het kernprogramma’
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Dr. S.I. van Leuven (1,0 fte): wetenschappelijk onderzoek en landelijk contactpersoon voor
SLE en antifosfolipiden syndroom
Dr. R.M. Thurlings (1,0 fte): translationeel en fundamenteel onderzoek, gewrichtsechografie,
ketenzorg dermatologie
Dr. M.C. Vonk (0,8 fte): systemische auto-immuunziekten, ketenzorg pulmonale hypertensie,
nagelriemcapillairoscopie, klinisch wetenschappelijk onderzoek systemische autoimmuunziekten

Formele taken en competentieprofiel van de opleider, plaatsvervangend opleider, leden van de
opleidingsgroep, opleidingsinstelling en AIOS zijn beschreven in stukken van de CCMS. Daarnaast
kent het Radboudumc een eigen document met eisen die gesteld worden aan opleiders in het
Radboudumc (zie bijlage).
De opleidingsgroep als geheel is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de
opleiding tot reumatoloog. Alle leden van de opleidingsgroep werken actief samen voor een kwalitatief
hoogstaande opleiding. De opleidingsgroep bewaakt de (individuele) medisch inhoudelijke en
professionele voortgang van de AIOS en begeleiden hem/haar tijdens de gehele opleiding binnen het
Radboudumc. Alle leden van de opleidingsgroep worden door de opleider betrokken bij de
beoordelingen en toetsmomenten van de AIOS.
Naast de algemene taken van supervisie en actieve deelname aan besprekingen en (cursorisch)
onderwijs, hebben de verschillende leden van de opleidingsgroep ook specifieke taken en
verantwoordelijkheden:
Afdelingshoofd:

Opleider:

Prof dr. F.H.J van den Hoogen
Eindverantwoordelijk voor de afdeling Reumatische Ziekten
Dr. A.E. van Ede















Eindverantwoordelijk voor de opleiding
Implementeren nieuwe regelgeving CCMS/RGS/NVR en nieuw opleidingcurriculum
Aanvragen en coördinatie van de opleidingsvisitatie
Overleg met de Centrale Opleiding Commissie (COC)
Lokaal en regionaal opleidingsoverleg
Aannemen van AIOS
Bewaken van de voortgang van de opleiding
Monitoren en begeleiden van de voortgang van de opleiding van de individuele AIOS
o Opstellen van individueel opleidingsplan
o Controle portfolio’s
o Voortgangsgesprekken
o Beoordelingsgesprekken
Coördinator voor het medisch onderwijs
Coördinator voor het profileringsprogramma docentprofessionalisering
e
Supervisie 3 lijn klinische reumatologie
Lid centrale commissie professionele vorming

Plaatsvervangend opleider: Dr. I.L. Meek





Medisch hoofd: eindverantwoordelijk voor kliniek, polikliniek en dagbehandeling
Plaatsvervangend opleider, ondersteunt de opleider in diens taken, vervangt de
opleider bij afwezigheid of ziekte
Coördinator voor het profileringsprogramma ‘echografie’
e
Coördinator voor het programma 3 lijns klinische en poliklinische reumatologie
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Coördinator voor het klinisch wetenschappelijk onderzoek reumatoïde artritis
Coördinator jicht spreekuur

Overige leden van de opleidingsgroep:
Drs. H.A.E.M van Heereveld



Coördinator voor het medisch onderwijs
Coördinator voor het multidisciplinair spreekuur orthopedie

Drs. I.L.A. van Ingen



Coördinator complicatie- en kwaliteitsbesprekingen
Coördinator voor (de inhoud van) het refereeruur

Drs. H.K.A. Knaapen-Hans





Vertrouwenspersoon voor de AIOS
Coördinator voor het profileringsprogramma systemische auto-immuunziekten
Coördinator voor triage nieuwe patiënten
Lid werkgroep pulmonale hypertensie

Dr. S.I. van Leuven


Coördinator voor zorg en onderzoek mbt SLE en antifosfolipiden syndroom

Dr. R.M. Thurlings



Coördinator voor het translationeel en basaal wetenschappelijk onderzoek
Coördinator voor het multidisciplinair spreekuur dermatologie

Dr. M.C. Vonk
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Coördinator voor het klinisch wetenschappelijk onderzoek systemische autoimmuunziekten
Coördinator voor het multidisciplinair spreekuur pulmonale hypertensie en lid van de
werkgroep

Kwaliteit van opleiding en leden van de opleidingsgroep

10.1 Docentprofessionalisering
Alle leden van de opleidingsgroep hebben de ‘Teach the Teacher cursus’: Opleiden in de klinische
praktijk’ gevolgd. De opleider draagt er zorg voor dat nieuwe leden van de opleidingsgroep deze
cursus zo spoedig mogelijk volgen. De cursusorganisatie is in handen van PAO-Heyendael, het
(na)scholing instituut van het Radboudumc.

10.2 Onderwijskwalificaties
Het Instituut Wetenschappelijk Onderwijs en Opleiding (IWOO) is verantwoordelijk voor het stimuleren
en verlenen van onderwijs kwalificaties. Een aantal leden van de opleidingsgroep hebben specifieke
onderwijskwalificaties in het Praktisch Klinisch Onderwijs (drs. H.A.E.M. van Heereveld, dr. A.E. van
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Ede, dr. M.C. Vonk en drs. H.K.A. Knaapen), het Theoretisch Onderwijs (drs. H.A.E.M. van
Heereveld, dr. A.E. van Ede en dr. M.C. Vonk) en Begeleiding Onderzoeksstages (dr. M.C. Vonk).

10.3 Evaluatie en borging van de opleidingskwaliteit
De zorg voor de kwaliteit van de opleiding verdient goede en regelmatige aandacht. De terugkerende
opleidings- en kwaliteitsvisitaties van de NVR vormen de kern van de kwaliteitsborging van de
opleiding. Ook op andere niveaus wordt de opleiding geëvalueerd. De COC van het Radboudumc
heeft een document kwaliteitszorg (medische) vervolgopleidingen Radboudumc opgesteld. De
opleidingsgroep Reumatologie doet actief mee aan de verschillende kwaliteitsmetingen, waaronder:










Individuele gesprekken met de AIOS
Gesprekken met de AIOS-groep
Gespreksronde COC: jaarlijks wordt de opleiding geëvalueerd door de COC in het
zogenaamde ‘Rondje Opleiders’.
Deelaudit opleiden: onder regie van het Instituut Waarborg Kwaliteit en Veiligheid vindt 1 a 2
jaar na de visitatie een deelaudit plaats. Middels een vast protocol wordt de opleiding
doorgelicht. De auditoren zijn een opleider vanuit het bestuur van de COC en twee AIOS uit
het Radboudumc.
Interne proefvisitatie, mede georganiseerd vanuit de COC ter voorbereiding op de visitatie.
D-RECT (Dutch-Residents’ Educational Climate Test): evaluatie van het klinisch
opleidingsklimaat en inzicht waar in het functioneren van de afdeling verbeteringen kunnen
plaatsvinden. Hiervoor vullen AIOS een webbased vragenlijst in. De resultaten worden
besproken met de opleidingsgroep en de AIOS, stafconvent, COC en de Raad van Bestuur.
EFFECT (Evaluation and Feedback For Effective Clinical Teaching): vragenlijsten over de
wijze waarop een supervisor of opleider de AIOS begeleidt. De lijsten worden ingevuld door
de AIOS, en onder begeleiding van een onderwijskundige van het IWOO in een gesprek met
opleider en plaatsvervangend opleider en desgewenst met één of meer leden van de
opleidingsgroep afzonderlijk besproken. Verbeterpunten worden in de lokale
opleidingsvergadering besproken.

Verbeterpunten worden in een kwaliteitscyclus (PDCA: Plan-Do-Check-Act) geëvalueerd en vormen
een vast punt op de lokale opleidingsvergadering.
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Overlegstructuren

Overleg over inhoud en vormgeving van de opleiding vindt op verschillend niveau plaats, zowel
landelijk, regionaal als lokaal.

11.1 Landelijk
Concilium: vanuit de opleidingsregio Oost Nederland is opleider dr. M. Janssen uit het Rijnstate
Ziekenhuis te Arnhem lid van het Concilium Rheumatologicum.

11.2 Regionaal


e

Regionale opleidingsvergadering: 4-maal per jaar, op de 1 donderdag van de maanden
maart, juni, september en december van 17.00-19.00 uur, met de (plaatsvervangend)
opleiders uit de opleidingsregio. Doelen zijn onder meer het volgen van de ontwikkeling van
de AIOS over de verschillende instellingen heen, afstemming van de opleidingsschema’s,
21

afstemming van de opleidingsplannen en het onderhouden van een regionaal opleidingsplan,
evaluatie en afstemming organisatorische en inhoudelijke opleidingszaken en sollicitaties en
aannemen van nieuwe AIOS.

11.3 Lokaal
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Plenaire opleidingsvergadering Centrale Opleidings Commissie (COC): 3-4 maal per jaar
plenaire opleidingsvergadering van het bestuur van de COC met de (plaatsvervangend)
opleiders en AIOS. Deelnemers worden door het bestuur van de COC geïnformeerd over
actuele zaken en er wordt per vergadering een centraal thema behandeld.
Gespreksronde COC: jaarlijks (oktober - november) houden leden van het bestuur van de
COC een gespreksronde per specialisme met de opleider en plaatsvervangend opleider en
(een vertegenwoordiging) van de AIOS. Eerst wordt 30 min met de AIOS gesproken,
vervolgens 30 min met de opleider en plaatsvervangend opleider.
AIOS-overleg: wekelijks overleg op dinsdag van 9.00-9.30 uur met de AIOS-groep met als
doel elkaar te informeren vanuit de verschillende overlegstructuren (zoals terugkoppeling
stafoverleg, COC, regionale opleidingsvergadering, etc.), laagdrempelig inhoudelijke en
logistieke opleidingszaken te bespreken en het samenstellen van de agenda van de
eerstvolgende lokale opleidingsvergadering.
e
Lokale opleidingsvergadering: 4-maal per jaar, op de 3 donderdag van de maanden maart,
juni, september en december, wordt met alle leden van de opleidingsgroep en alle AIOS een
lokale opleidingsvergadering gehouden, voor evaluatie en afstemming van organisatorische
en inhoudelijke opleidingszaken met als doel om met elkaar de kwaliteit en het klimaat van de
opleiding tot reumatoloog vorm te geven, te bewaken en te bevorderen.
e
e
Stafvergadering: 2-wekelijks overleg op de 1 en de 3 donderdag van de maand van 13.0014.00 uur met alle leden van de opleidingsgroep. Hier worden alle relevante zaken
betreffende de organisatie van de afdeling besproken, inclusief opleidingszaken als vast
agendapunt.

Vertrouwenspersoon

In het Radboudumc zijn drie vertrouwenspersonen aangesteld, betreffende ongewenste
omgangsvormen, patiëntveiligheid en integriteit. In het introductieboek voor de AIOS staan de
desbetreffende links vermeld. Daarnaast fungeert één van de leden van de opleidingsgroep (drs.
H.K.A. Knaapen-Hans) als vertrouwenspersoon binnen de afdeling Reumatische Ziekten voor de
AIOS.
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Bijlage A: Profileringsprogramma ‘Echografie’
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Profileringsprogramma ‘Echografie’

Behorende bij het lokale opleidingsplan Reumatologie Radboudumc

24

Inhoud
1. Inleiding
2. Lokale situatie
3. Entrustable Professional Activities (EPA’s), competenties en leerdoelen
4. Opleidingsstructuur en -activiteiten
5. Toetsing

Bijlagen:
1. Entrustable Professional Activities profileringsprogramma echografie
2. Korte Praktijk Beoordeling gewrichtsechografie
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1. Inleiding
Dit document is een nadere uitwerking van de profileringsprogramma ‘echografie’ in het kader van de
opleiding tot reumatoloog in het Radboudumc. Het is opgesteld aan de hand van het concept
algemene opleidingsplan echografie van de werkgroep IRON van de Nederlandse Vereniging voor
Reumatologie.
In de 3-jarige opleiding tot reumatoloog kan een AIOS ervoor kiezen om in het profileringsjaar een
profileringsprogramma ‘echografie’ te doen. De duur van deze stage is ten minste 3 maanden fulltime
of een equivalent daarvan parttime, maximaal gedurende 1 jaar 0.25 fte. De definitieve invulling en het
weekschema worden vastgesteld in samenspraak met de individuele AIOS, waarbij de stageduur
wordt bepaald op basis van de deeltijd factor waarin de stage wordt gevolgd, vermenigvuldigd met de
stageduur van 3 maanden bij een fulltime stage.

2. Lokale situatie
De afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc is een door de RGS erkende
opleidingsinrichting.
In de opleidingsgroep zijn twee door de NVR werkgroep Imaging Rheumatology in the Netherlands
(IRON) gecertificeerde reumatologen werkzaam (dr. I.L. Meek en dr. R.M. Thurlings). Zij doen per
jaar minimaal 250 echo’s van het bewegingsapparaat.
Wekelijks is er één volledige spreekuur waarin echografie wordt verricht door de reumatoloog. Hierin
worden 5-6 patiënten gezien en echogeleide puncties verricht. Daarnaast wordt de echografie ad hoc
ingezet tijdens poliklinische spreekuren of bij patiënten die zijn opgenomen op de klinische afdeling.
De vakgroep beschikt over één state-of-the-art echo apparaat (ESAOTE my lab 60). Deze is voorzien
van een lineaire 35 mm probe (8-15 MHz), een 50 mm (4-13 MHz) probe en een ….mm (…. MHz)
probe.
De afdeling heeft een kleine bibliotheek met daarin een selectie van state-of-the-art naslagwerken op
het gebied van de beeldvormende technieken van het bewegingsapparaat, anatomie en echografie
van het bewegingsapparaat. Daarnaast is via de bibliotheek van de faculteit Medische
Wetenschappen van de Radboud Universiteit toegang gegarandeerd tot een groot aantal digitale
tijdschriften en online studiemateriaal op het gebied van de algemene reumatologie en echografie in
het bijzonder.

3. Entrustable Professional Activities (EPA’s), competenties en leerdoelen
EPA’s
Het kernthema echografie valt in twee delen uiteen
1. Diagnostische echografie
2. Echografie met diagnostische/therapeutische interventie (aspiratie/injectie)
Beide thema’s zijn te verdelen in 3 EPA’s
1. Indicatiestelling
2. Lege artis uitvoering
3. Verslaglegging
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Deze EPA’s zijn weer onder te verdelen naar gewricht en de diverse onderdelen daarvan (bijlage 1,
overgenomen uit het landelijke opleidingsplan).
Naar analogie van het landelijke opleidingsplan reumatologie zijn er diverse niveaus waarop een AIOS
deze EPA’s kan beheersen. Dit varieert van niveau 1-5, waarbij de AIOS de EPA uitvoert onder strikte
supervisie op niveau 1 en dit geheel zelfstandig doet op niveau 4, of zelfs onderwijst op niveau 5.
De AIOS heeft in deze stage als doel om voor de geselecteerde anatomische structuren uit tabel 2
van het landelijke opleidingsplan in deze stage minimaal niveau 4 te bereiken.
Competenties
In het profileringsprogramma ‘echografie’ komen met name de competenties medisch handelen,
samenwerking, kennis en wetenschap en organisatie aan bod, zoals beschreven in het landelijke
opleidingsplan.
Gewrichtsechografie is een praktische handeling met een intensieve leercurve, die niet binnen het
basisprogramma van de opleiding tot reumatoloog kan worden aangeleerd. Daarom is er in deze
profileringsstage een grote rol weggelegd voor het medisch handelen. Het is van belang dat een AIOS
de waarde leert kennen van de echografie binnen het vak reumatologie en dit vervolgens op technisch
juiste manier leert uitvoeren. Een belangrijk aspect is daarbij dat ook kennis wordt opgedaan over de
beperkingen en valkuilen van deze techniek. Gewrichtsechografie is een relatief nieuwe competentie
binnen de reumatologie; zowel de plaatsbepaling als de technische mogelijkheden zijn volop in
ontwikkeling. Dit is een belangrijk aspect waarvan de AIOS kennis dient te nemen.

4. Opleidingstructuur en -activiteiten
De echografie coördinator (dr. I.L. Meek) vervult een coördinerende rol in het opleidingsproces. Als het
profileringsprogramma ‘echografie’ is opgenomen in het persoonlijk opleidingsplan stelt de AIOS in
overleg met de echografie opleider een persoonlijk stageplan op met daarbij een planning. Na
bestudering van de anatomie zal tijdens enkele trainingsessies echografie uitgevoerd worden bij
gezonde proefpersonen. Hierbij wordt de anatomie per gewricht thematisch doorgenomen met de
opleider en daarna onder supervisie gewrichtsechografie uitgevoerd, met directe feedback. Ook zal
de AIOS participeren in het echografie spreekuur en hier onder directe supervisie van de opleider
gewrichtsechografieën uitvoeren.
De AIOS krijgt handreikingen voor zelfstudie en neemt dit vervolgens zelf ter hand met de beschikbare
digitale en papieren bronnen. Hij/zij zal lid worden van de IRON en minimaal gedurende de
profileringstages de bijeenkomsten hiervan bezoeken. De AIOS wordt in staat gesteld deel te nemen
aan tenminste één meerdaagse erkende musculo-skeletale echografie cursus. Aan het eind van de
stage heeft de AIOS het niveau bereikt voor deelname aan het door de werkgroep IRON
georganiseerde echografie examen en zal hij/zij gestimuleerd worden om het certificaat dat door de
werkgroep REUS wordt verstrekt te behalen.
5. Toetsing
Toetsing zal verricht worden door in echografie gecertificeerde reumatologen middels Korte Praktijk
Beoordelingen (KPB’s, bijlage 2), dossierbeoordelingen en voortgangsgesprekken. Bij voorkeur zal de
AIOS ook een bijdrage leveren aan het refereeruur met een presentatie over een wetenschappelijk
artikel over echografie. Dit zal beoordeeld worden middels een CAT beoordeling. De toetsingsnormen
zoals genoemd in het landelijke opleidingsplan zullen toegepast worden.
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Bijlage 1. Entrustable Professional Activities profileringstage echografie (bron: concept algemeen opleidingsplan echografie werkgroep IRON van de
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie)

Structuur

Gezonde vrijwilliger

Patiënt, diagnose

niveau 4

Patiënt, interventie

niveau 4

Totaal aantal echo’s / KPB’s
niveau 3

Totaal aantal /

paraaf opleider +
datum

Totaal aantal /

paraaf opleider +
datum

KPB’s niveau 3

KPB’s niveau 3

Schouder glenohumeraal

/

/

/

Schouder bursa / rotatorcuff

/

/

/

Elleboog gewricht

/

/

/

Elleboog (peri-)tendineus

/

/

/

Pols gewricht

/

/

/

Pols (peri-)tendineus

/

/

/

N. med./carpaal tunnelsyndroom

/

/

/

MCP / PIP / DIP

/

/

/

Heupgewricht

/

/

Kniegewricht

/

/

Knie, Bakerse cyste, bursae

/

/

Enkel gewricht

/

/

/

Enkel (peri-)tendineus

/

/

/

MTP gewricht

/

/

/

/
/
/
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Bijlage 2. Korte Praktijk Beoordeling gewrichtsechografie (bron: concept algemeen opleidingsplan
echografie werkgroep IRON van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie)

Datum

AIOS

Supervisor

Structuur/pathologie

Interventie

(ja/nee)

Item ter beoordeling

Niveau*

Commentaar

Indicatiestelling

Kennis anatomie
Kennis van
apparaat/instellingen

Positionering patiënt en
echografist
Technische handvaardigheid
(o.a. probe voering)

Technische beeldinterpretatie
(o.a. artefact herkenning)

Pathologie herkenning
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Technische vaardigheid
echogeleid puncteren

Communicatie met patiënt

Verslaglegging

Beoordeling algemeen niveau
Algemeen commentaar
(NB: dit is een formatieve
beoordeling; geen examen)
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Bijlage B: Profileringsprogramma ‘Klinisch of basaal wetenschappelijk
onderzoek’
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Profileringsprogramma ‘Klinisch of basaal wetenschappelijk onderzoek’

Behorende bij het lokale opleidingsplan Reumatologie Radboudumc

32

Inhoud
1. Inleiding
2. Lokale situatie
3. Entrustable Professional Activities (EPA’s), competenties en leerdoelen
4. Opleidingsstructuur en -activiteiten
5. Toetsing
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1.

Inleiding

Dit document is een nadere uitwerking van de profileringsprogramma ‘klinisch of basaal
wetenschappelijk onderzoek’ in het kader van de opleiding tot reumatoloog in het Radboudumc.
In de 3-jarige opleiding tot reumatoloog kan een AIOS ervoor kiezen om in het profileringsjaar het
programma ‘klinisch of basaal wetenschappelijk onderzoek’ te doen. De opbrengst van de stage is bij
voorkeur een wetenschappelijk manuscript ingezonden voor publicatie bij een ‘peer-reviewed’
tijdschrift met de stagiair als eerste auteur. De duur van deze stage is 6 maanden fulltime of een
equivalent daarvan parttime, maximaal gedurende 1 jaar 0.50 fte. De definitieve invulling en het
weekschema worden vastgesteld in samenspraak met de individuele AIOS, waarbij de stageduur
wordt bepaald op basis van de deeltijd factor waarin de stage wordt gevolgd, vermenigvuldigd met de
stageduur van 6 maanden bij een fulltime stage.

2.

Lokale situatie

De afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc is een door de RGS erkende
opleidingsinrichting.
Op de afdeling afdeling is één klinisch epidemioloog (registratie epidemioloog B) werkzaam (dr. J.
Fransen), met onderwijskwalificaties voor theoretisch onderwijs en wetenschappelijke stages. Hij heeft
meer dan 10 jaar ervaring in het doen en begeleiden van klinisch wetenschappelijk onderzoek,
inclusief begeleiden van wetenschappelijke stages en promotietrajecten. De stagebegeleiders zijn
altijd een reumatoloog en de klinisch epidemioloog. Per aandachtsgebied is er één
eerstverantwoordelijk reumatoloog: fundamenteel en translationeel (dr. R.M Thurlings), kristalartritis
(vacature), reumatoïde artritis (dr. I.L. Meek) en systemische auto-immuunziekten (dr.Vonk).
Op de afdeling werken 2 postdoc klinisch onderzoekers, junior onderzoekers, stagiaires, en
ondersteunend personeel voor dataverzameling. Verschillende reumatologen hebben een uitgebreide
onderzoekstaak.
Klinisch wetenschappelijk onderzoek op de afdeling vindt meestal plaats op één van de speerpunten:
reumatoïde artritis, systemische sclerose en jicht, al dan niet met reeds verzamelde data (registries).
De afdeling hanteert een kwaliteitssysteem voor klinisch wetenschappelijk onderzoek met mensen.
In de regel is er met junior onderzoekers en stagiaires iedere week een planningsgesprek en
inhoudelijk overleg. Ondersteuning wordt gepland naar behoefte. Er is maandelijks een refereeruur en
er is maandelijks klinisch onderzoeksoverleg.
De afdeling heeft de beschikking over de meest voorkomende softwarepakketten voor statistische
analyse, een uitgebreide infrastructuur voor dataverzameling en databeheer (datacentrum), een
trialbureau voor het uitvoeren van klinische studies met mensen en verbindingen met onderzoeks- en
klinische laboratoria. Daarnaast heeft de afdeling toegang tot medisch statistische ondersteuning via
een abonnementssysteem.
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3. Entrustable Professional Activities (EPA’s), competenties en leerdoelen
In het profileringsprogramma ‘klinisch of basaal wetenschappelijk onderzoek’ komen met name de
competenties kennis en wetenschap, samenwerking en organisatie aan bod, zoals beschreven in het
landelijk opleidingsplan.
Het doel van de stage is dat de AIOS deze competenties toepast op een voor hem of haar nieuw
klinisch probleem binnen de reumatologie, en daarin uiteindelijk een hoog zelfstandigheidniveau (4)
bereikt. De opbrengst van de stage is bij voorkeur een wetenschappelijk manuscript (primaire
publicatie) ingezonden voor publicatie bij een ‘peer-reviewed’ tijdschrift met de stagiair als eerste
auteur. Mondelinge, audiovisuele en/of schriftelijke presentaties van het wetenschappelijk werk in
verschillende stadia voor verschillende groepen maken deel uit van het opleidingstraject.
In de stage kan gewerkt worden met een zelf gedefinieerd probleem of met een aangedragen thema.
Voor de stage begint is er overeenstemming bereikt over de globale vraagstelling, de wenselijkheid en
de haalbaarheid ervan.
Voor de stage zijn twee globale richtingen mogelijk: het systematisch samenvatten van beschikbaar
bewijs uit primaire studies (systematic review met of zonder meta-analyse), of het zelf produceren van
bewijs op één van de gebieden: etiologie, diagnostiek, prognostiek, interventie-effecten. Ook
gerelateerde gebieden als kwaliteit van meetinstrumenten of zorgonderzoek zijn mogelijk in de stage.
De competenties en niveau van begeleiding en zelfstandigheid zijn vergelijkbaar met het eerste
project van een junioronderzoeker, die in het algemeen dezelfde competentiegraad zal hebben als
een niet-gepromoveerde AIOS.

4.

Opleidingsstructuur en –activiteiten

De desbetreffende reumatoloog (afhankelijk van het onderwerp van studie) vervult in samenwerking
met de klinisch epidemioloog (dr. J. Fransen) een coördinerende rol in het opleidingsproces. Als het
profileringsprogramma ‘klinisch of basaal wetenschappelijk onderzoek’ is opgenomen in het
persoonlijk opleidingsplan stelt de AIOS in overleg met de klinisch wetenschappelijk opleiders een
persoonlijk stageplan op met daarbij een planning.
Producten die als mijlpaal fungeren zijn: onderzoeksschets, protocol, statistisch analyseplan, ‘moeder’
database, eerste resultaten, ontwerpmanuscript, manuscript klaar voor inzending.
De stagiair doorloopt een leertraject specifiek voor de vaardigheden benodigd voor het onderzoek in
de stage. Daarnaast is deel van de stage: ‘good clinical practice’, inclusief dataveiligheid en
datakwaliteit, concepten en principes van klinisch en basaal wetenschappelijk onderzoek (etiologie,
diagnostiek, prognostiek, interventie-effecten), efficiënt zoeken van literatuur met zoeksystemen en
strategisch schrijven.

5. Toetsing
Toetsing zal verricht worden door de twee stagebegeleiders (klinisch epidemioloog en een lid van de
opleidingsgroep) op basis van Korte Praktijk Beoordelingen (KPB’s), Critically Appraised Topic (CAT)
beoordelingen en het eindproduct.
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Bijlage C: Profileringsprogramma ‘Het verwerven van competenties als docent’
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Profileringsprogramma ‘Het verwerven van competenties als docent’

Behorende bij het lokale opleidingsplan Reumatologie Radboudumc
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Inhoud
1. Inleiding
2. Lokale situatie
3. Entrustable Professional Activities (EPA’s), competenties en leerdoelen
4. Opleidingsstructuur en –activiteiten
5. Toetsing

Bijlagen:
1. Observatieschema “algemene kenmerken van een responsiecollege”
2. Observatieschema “algemene kenmerken van een hoorcollege”
3. Observatieschema “algemene kenmerken van een werkgroep”
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1. Inleiding
Dit document is een nadere uitwerking van het profileringsprogramma ‘het verwerven van
competenties als docent’ in het kader van de opleiding tot reumatoloog in het Radboudumc.
In de 3-jarige opleiding tot reumatoloog kan een AIOS in het profileringsjaar kiezen voor het
profileringsprogramma ‘het verwerven van competenties als docent’. De duur van deze stage is 3
maanden fulltime of een equivalent daarvan parttime, maximaal gedurende 1 jaar 0.25 fte. De
definitieve invulling en het weekschema worden vastgesteld in samenspraak met de individuele AIOS,
waarbij de stageduur wordt bepaald op basis van de deeltijd factor waarin de stage wordt gevolgd,
vermenigvuldigd met de stageduur van 3 maanden bij een fulltime stage.

2. Lokale situatie
De afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc is een door de RGS erkende
opleidingsinrichting.
Binnen de afdeling Reumatische Ziekten is een lange traditie van intensieve betrokkenheid bij het
onderwijs in zowel bachelor als masterfase van de studie Geneeskunde en Biomedische
Wetenschappen, als in de medisch specialistische vervolgopleidingen reumatologie en interne
geneeskunde. Dit betreft zowel onderwijs uitvoering als ook ontwikkeling van onderwijs en
begeleidingstrajecten van studenten, coassistenten en arts-assistenten (niet) in opleiding tot specialist
(A(N)IOS).
In de opleidingsgroep zijn 3 reumatologen werkzaam die zich hebben toegelegd op onderwijs (dr.
A.E. van Ede, drs. H.A.E.M. van Heereveld, drs. H.K.A. Knaapen-Hans). Zij hebben een uitgebreid
docent professionaliseringstraject doorlopen en bijbehorende onderwijs kwalificaties verkregen. Zij
hebben uitgebreide onderwijservaring, in het bachelor en het master onderwijs geneeskunde en
binnen diverse medisch (specialistische) vervolgopleidingen (interne geneeskunde, reumatologie,
opleiding tot SEH-arts, huisartsgeneeskunde, etc.) als ook binnen paramedische opleidingen (o.a.
opleiding voor verpleegkundig specialist en physician assistent, verpleegkundig reumaconsulenten).
Voorts hebben zij jarenlange ervaring binnen het docent-mentoraat van de opleiding geneeskunde. In
het kader van het master mentoraat geneeskunde wordt 3x per jaar deelgenomen aan een intervisie
bijeenkomst voor docenten.
Binnen de afdeling Reumatische Ziekten zijn ook meerdere onderzoekers werkzaam met als
achtergrond de opleiding Biomedische Wetenschappen en met uitgebreide affiniteit tot het onderwijs.
Zo hebben o.a. ook dr. J. Fransen (klinisch epidemioloog en bewegingswetenschapper) en dr. P.M.
van der Kraan het uitgebreide docent professionaliseringstraject doorlopen en bijbehorende onderwijs
kwalificaties verkregen. Zij zijn niet alleen uitgebreid werkzaam binnen opzet en uitvoering van het
curriculum Biomedische Wetenschappen en de master Molecular Mechanisms of Disease, maar ook
betrokken bij het curriculum Geneeskunde.
De afdeling Reumatische Ziekten participeert het gehele jaar door in uiteenlopende onderwijsblokken,
variërend o.a. van basaal wetenschappelijk, epidemiologisch of orgaan gerichte modules, tot praktisch
klinisch onderwijs, onderzoeksstages en intensief mentoraat. De intensiteit van de onderwijsbijdrage
wisselt per blok/module en per kwartaal.
Het overkoepelend Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs en Opleidingen (IWOO) staat onder
leiding van prof dr. R.F.J.M. Laan, reumatoloog. Er is een actieve afdeling ontwikkeling en onderzoek
van onderwijs (EKO-team: Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling) waarbinnen een grote groep
onderwijskundigen werkzaam zijn en er lopen meerdere promotie trajecten.
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3. Entrustable Professional Activities (EPA’s), competenties en leerdoelen
EPA’s
Het thema ‘het verwerven van competenties als docent’ is te verdelen in 3 EPA’s
1.
2.
3.
4.

Voorbereiden en uitvoering van theoretisch onderwijs
Voorbereiden en uitvoering van praktisch klinisch onderwijs
Begeleiding gesprekken
Onderzoeks- danwel ontwikkelingsproject met een onderwijskundig onderwerp

Naar analogie van het landelijke opleidingsplan reumatologie zijn er verschillende niveaus waarop een
AIOS deze EPA’s kan beheersen. Dit varieert van niveau 1-5, waarbij de AIOS de EPA uitvoert onder
strikte supervisie (niveau 1), dit geheel zelfstandig doet (niveau 4), of zelf onderwijst (niveau 5).
De AIOS heeft in deze stage als doel minimaal niveau 4 te bereiken.

Competenties
In het profileringsprogramma ‘het verwerven van competenties als docent’ komen met name de
competenties medisch handelen, samenwerking, kennis en wetenschap en organisatie aan bod, zoals
beschreven in het landelijk opleidingsplan.
Onderwijs en begeleiding van studenten, coassistenten en artsen in verschillende fasen van hun
opleiding vraagt bij uitstek om reflectie, zowel op degene aan wie onderwijs en begeleiding gegeven
wordt, als op zichzelf.
Het vraagt om het ontwikkelen van een “overview”: waar komt de student vandaan en op welke wijze
en met welke begeleiding kan hij/zij diens doelen bereiken.
Het onderwijs landschap is volop in ontwikkeling. Een belangrijk aspect is dan ook dat kennis wordt
opgedaan over de uiteenlopende theoretische modellen en visies op vormgeving van onderwijs.

4. Opleidingsstructuur en -activiteiten
De afdeling Dr. A.E. van Ede vervult een coördinerende rol in het opleidingsproces van deze stage.
Als het profileringsprogramma ‘het verwerven van competenties als docent’ is opgenomen in het
persoonlijk opleidingsplan stelt de AIOS in overleg met de onderwijs-opleider een persoonlijk
stageplan op met daarbij een planning.
Na bestudering van de opzet van het Nijmeegse curriculum, introductie binnen het onderwijs instituut
en deelname aan de betreffende cursus zal allereerst een startkwalificatie als docent worden
behaald. Vervolgens zal een op maat samengesteld programma worden gevolgd. Hierbij worden
actitiviteiten ontplooid op gebied van begeleiding en theorie en achtergrond van onderwijs (volgen van
cursussen behorend bij de basiskwalificatie onderwijs: Introductie Nijmeegse curricula (½ dag),
Opleiden coassistenten in de klinische praktijk (2 dagen), Cursus voor hoorcollege (2 dagen met
tussentijdse opdrachten), werkgroepen (2 dagen met tussentijdse opdrachten) en responsiecolleges
(2 dagen met tussentijdse opdrachten). Daarnaast is het mogelijk een aantal inspiratiesessies te
volgen die worden aangeboden door de Radboud Health Academy of het nascholingsinstituut PAO
Heyendael. Voorbeelden van onderwerpen zijn het maken van kennisclips en e-learnings.
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Voorts wordt onder supervisie onderwijs voorbereid en verzorgd als docent in verschillende fasen van
de geneeskunde opleiding, zoals het geven van hoorcolleges en responsiecolleges, begeleiden van
werkgroepen en team-based-learning, aanleren van vaardigheden in het lichamelijk onderzoek van
het bewegingsapparaat (leerlijn praktisch klinische vaardigheden en centraal klinisch onderwijs
episode 1). Daarnaast vindt begeleiding plaats aan bachelor studenten in de kennismaking met
patiënten in de anamnese en vraagstukken rondom ziekte (oa Student meets Patient onderwijs). In de
masterfase vindt onderwijs aan en begeleiding van coassistenten plaats in verschillende fasen van de
opleiding.
Eenmaal per maand wordt deelgenomen aan de onderwijsstaf van de afdeling Reumatische Ziekten
ten behoeve van ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van onderwijs.
Tenslotte wordt uitvoering gegeven aan een onderwijs verbeterproject of een onderzoeksproject met
een onderwijskundig onderwerp.
De AIOS krijgt handreikingen voor zelfstudie en neemt dit vervolgens zelf ter hand met de beschikbare
digitale en papieren bronnen. Hij/zij zal lid worden van de Vereniging voor Medisch Vervolg Onderwijs
(VMVO), deelnemen aan het jaarlijks nationaal congres en aan minimaal 1 workshop deelnemen.
Aan het eind van de stage heeft de AIOS het niveau bereikt voor de basiskwalificatie onderwijs en kan
zijn/haar opgebouwde portfolio ter toetsing voorleggen aan de stuurgroep docentprofessionalisering
van het IWOO.

5. Toetsing
De afdeling Toetsing zal verricht worden door in onderwijs gespecialiseerde en gecertificeerde
reumatologen middels Korte Praktijk Beoordelingen (KPB’s, conform landelijk opleidingsplan),
observatie- en zelfreflectie instrumenten ontwikkeld door het IWOO (bijlage 1,2 en 3),
dossierbeoordelingen en voortgangsgesprekken.
Bij voorkeur zal de AIOS ook een bijdrage leveren aan het refereeruur met een presentatie over een
wetenschappelijk artikel over medisch onderwijs. Dit zal beoordeeld worden middels een CAT
beoordeling.
Tenslotte kan de AIOS zijn/haar opgebouwde portfolio ter toetsing voorleggen aan de stuurgroep
docentprofessionalisering van het IWOO ter verkrijging van de basiskwalificatie praktisch klinisch of
theoretisch onderwijs.
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Bijlage 1. Observatieschema ‘Algemene kenmerken van een responsiecollege’

Naam docent:

Naam responsiecollege:

Naam observator:

Onderwijsblok:

Datum:

Plaats:
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INTRODUCTIE

-

+

++

Opmerkingen, adviezen, toelichting

1. Verwelkomt aanwezigen en stelt zichzelf
voor
2. Plaatst RC in de context van het blok
3. Benoemt de doelstellingen van het
responsiecollege
4. Legt opzet en procedures uit (inclusief
verwachtingen over studenten).
5. Inventariseert problemen bij studenten,
maar gaat er nog niet op in.
6. Concretiseert de vragen; vraagt indien
nodig door naar de kern van het probleem.
7. Maakt op basis van de geïnventariseerde
problemen de definitieve tijdsindeling voor
dit RC.

DOCENT ALS BEGELEIDER
8. Bewaakt de tijd en tijdsindeling
9. Richt zich op het doel van het betreffende
responsiecollege
10. Scheidt hoofd- en bijzaken
11. Legt de problemen die studenten
aandragen voor aan de groep.
12. Moedigt studenten aan om elkaars vragen
te beantwoorden, stimuleert ze om
gedachtes/oplossingen in te brengen
13. Stimuleert interactie tussen studenten
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14. Stelt bij vragen van studenten vragen
(tussenstappen) om studenten te helpen
zelf tot een oplossing te komen
15. Vraagt door; neemt geen genoegen met
vage antwoorden of opmerkingen van
studenten.
16. Stelt open vragen om studenten uit te laten
leggen hoe ze een probleem hebben
aangepakt
17. Maakt studenten bewust van mogelijke
verbeteringen in hun aanpak van een
probleem
18. Reageert constructief op antwoorden of
vragen van studenten (bijv. positief, betrekt
antwoorden bij verhaal of vervolgvraag;
reageert nooit denigrerend)
19. Brengt vakinhoudelijke kennis in
20. Brengt voorbeelden uit de praktijk in.
21. Geeft feedback op de houding van
studenten en hun bijdrage in het
responsiecollege
22. Verwijst naar overige bronnen zoals
boeken, artikelen, websites,
onderwijsmomenten etc.

AFSLUITING
23. Benoemt leerpunten en koppelt deze terug
naar doelen van dit responsiecollege
24. Gaat na of doelen zijn behaald.
25. Vat de belangrijkste punten van het
responsiecollege samen of vraagt een
student dat te doen
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VERBALE EN NON-VERBALE COMMUNICATIE
26. Spreekt duidelijk (snelheid, articulatie,
volume) en levendig (gevarieerd
stemgebruik).
27. Houdt oogcontact met de groep
28. Heeft een goede houding (bijv. geen rug
naar groep, geen hand in zak etc)
29. Toont enthousiasme
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Bijlage 2. Observatieschema ‘Algemene kenmerken van een hoorcollege’
Naam docent:

Naam hoorcollege:

Naam observator:

Onderwijsblok:

Datum:

Plaats:

VOORBEREIDING

-

+

++

Opmerkingen, adviezen, toelichting

1. Is op tijd om collegezaal te controleren, ev. aan
te passen

2. Controleert de te gebruiken apparatuur; zorgt
dat presentatie klaar staat

INTRODUCTIE
3. Verwelkomt aanwezigen en stelt zichzelf voor
4. Plaatst het college in de context van het blok
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5. Maakt het belang/nut van het collegeonderwerp
duidelijk
6. Vermeldt de doelstellingen van het college
7. Geeft de opbouw van het college weer

PRESENTEREN en ACTIVEREN
8. Presenteert de collegestof evenwichtig en in een
duidelijke, logische volgorde (in lijn met de
doelen van het college)
9. Spreekt studenten aan en betrekt hen bij de
collegestof (bijv. stelt vragen, geeft tijd om
daarover na te denken en vraagt, als de
groepsgrootte het toelaat, dan enkele
antwoorden; vraagt als de groepsgrootte het
toelaat studenten op elkaar te reageren; vraagt
om op antwoordmogelijkheden te stemmen;
zorgt als de groepsgrootte het toelaat dat
studenten door hele zaal aan bod komen
10. Sluit aan bij de kennis en ervaring van deze
studenten (bijv. door verwijzen naar vorige
colleges e.a. studieonderdelen; door vragen
naar voorbeelden; door studenten uit te nodigen
vragen te stellen)
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11. Stelt geschikte vragen tijdens het college (bijv.
om begrip te checken, om belangstelling op te
wekken)
12. Reageert goed op antwoorden of vragen van
studenten (bijv. altijd positief, betrekt
antwoorden bij verhaal of vervolgvraag; reageert
nooit denigrerend)

AFSLUITING
13. Vat de presentatie samen en laat daarbij zien
hoe de doelstellingen van het college zijn bereikt
14. Geeft de mogelijkheid tot het stellen van laatste
vragen
15.Sluit college duidelijk af en verwijst naar vervolg
(bijv opdracht voor volgend college, werkgroepen)
16. Houdt zich aan de tijd

VERBALE EN NON-VERBALE COMMUNICATIE
17. Spreekt duidelijk (bijv. qua snelheid, articulatie,
volume)
18. Houdt oogcontact met de hele zaal
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19. Toont enthousiasme
20. Heeft een goede houding ( bijv. geen rug naar
publiek, geen hand in zak etc)

GEBRUIK VAN AUDIOVISUELE MIDDELEN
21. Gebruikt audiovisuele middelen functioneel
(bijv. film ter illustratie, schema voor samenhang
stof)
22. Indien sheets: geschikte illustraties, figuren en
tabellen
23. Indien sheets: goede lay-out (bijv. qua
regellengte, aantal regels, lettergrootte,
kleurgebruik)
24. Indien film: geschikt voor doel, duidelijk,
verstaanbaar, niet te lang
25. Andere middelen (indien van toepassing)
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Bijlage 3. Observatieschema ‘Algemene kenmerken van een werkgroep’

Naam docent:

Naam werkgroep:

Naam observator:

Onderwijsblok:

Datum:

Plaats:
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INTRODUCTIE

-

+

++

Opmerkingen, adviezen, toelichting

1. Verwelkomt aanwezigen en stelt zichzelf voor
2. Plaatst de werkgroep in de context van het blok
3. Maakt het belang/nut van het werkgroeponderwerp duidelijk
4. Vermeldt de doelstellingen van de werkgroep
5. Geeft een toelichting op de opzet van de
werkgroep
6. Geeft uitleg over werkwijze: bijv. wanneer is
hij/zij aanwezig, hoe is hij/zij tussentijds
bereikbaar, wie is de voorzitter van de
werkgroep
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DOCENT ALS CONSULENT -1-

-

+

++

Opmerkingen, adviezen, toelichting

7. Laat de verantwoordelijkheid voor het uitwerken
van de opdracht bij de groep, blijft in de rol van
consulent

8. Laat de voorzitter in zijn rol, inventariseert
vragen via de voorzitter en neemt de leiding
van de werkgroep niet over

9. Ondersteunt de voorzitter in zijn rol daar waar
nodig

10. Sluit aan bij behoeften, interesses,
moeilijkheden en mogelijkheden van de
studenten

11. Besteedt indien nodig aandacht aan de
tijdsplanning van de groep

12. Geeft aandacht aan het leerproces van de
studenten: hoe redeneren ze, welke
achtergrondinformatie gebruiken ze etc

13. Stimuleert het stellen van kritische vragen aan
elkaar, het uitzoeken van tegenstellingen en
voorkomt dat studenten klakkeloos elkaars
inbreng voor waar aannemen
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DOCENT ALS CONSULENT -2-

-

+

++

Opmerkingen, adviezen, toelichting

14. Vraagt bij een vraag van de groep door naar de
kern van het probleem en helpt de groep,
indien nodig, daarbij door te vragen naar wat ze
al wel/niet weten en gedaan hebben

15. Stelt bij vragen van studenten vragen
(tussenstappen) om studenten te helpen zelf tot
een oplossing te komen

16. Geeft alleen uitleg wanneer de studenten met
vragen (tussenstappen) van de docent niet zelf
tot een antwoord kunnen komen

17. Reageert constructief op antwoorden of vragen
van studenten (bijv. positief, betrekt
antwoorden bij verhaal of vervolgvraag;
reageert nooit denigrerend)

18. Brengt voorbeelden uit de praktijk in

19. Geeft aandacht aan de samenwerking in de
groep; bijv. feedback op de manier van
samenwerken, ingrijpen wanneer zich
problemen bij het samenwerken voordoen
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20. Geeft op adequate wijze feedback op
groepsproces

DOCENT ALS CONSULENT -3-

-

+

++

Opmerkingen, adviezen, toelichting

21. Stimuleert en helpt de groep om het
groepsproces op adequate wijze te bespreken
(feedback gericht op gedrag, in ikvorm, gevolg
van het gedrag)

AFSLUITING
22. Evalueert of het doel van de werkgroep
behaald is
23. Geeft de mogelijkheid tot het stellen van laatste
vragen
24. Sluit de werkgroep duidelijk af en verwijst naar
vervolg (bijv vervolgopdracht of
responsiecollege)

25. Houdt zich aan de tijd
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VERBALE EN NON-VERBALE COMMUNICATIE

26. Spreekt duidelijk (snelheid, articulatie, volume)
27. Houdt oogcontact met de groep
28. Toont enthousiasme
29. Heeft een goede houding ( bijv. geen rug naar
groep, geen hand in zak etc)
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A. Eigen reflectie naar aanleiding van de uitvoering en ontvangen feedback

-

Wat heeft u geleerd
Wat zou u willen (blijven) toepassen een volgende keer?
Wat zou u eventueel een volgende keer anders willen doen?
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Bijlage D: Profileringsprogramma ‘Verdieping in een thema uit het
kernprogramma’
programma 3e lijns klinische en poliklinische reumatologie
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Profileringsprogramma ‘Verdieping in een thema uit het kernprogramma’
programma 3e lijns klinische en poliklinische reumatologie

Behorende bij het lokale opleidingsplan Reumatologie Radboudumc
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1. Inleiding
Dit document is een beschrijving van het profileringsprogramma ‘verdieping in een thema uit het
kernprogramma’ in het kader van de opleiding tot reumatoloog in het Radboudumc. We spreken ook
e
wel van de stage ‘3 lijns klinische en poliklinische reumatologie’. Het is opgesteld aan de hand van
het Opleidingsplan Reumatologie van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, herziene versie
2013.
In de 3-jarige opleiding tot reumatoloog zijn in het kernprogramma de thema’s ‘basisactiviteiten
reumatologie’, ‘de nieuwe poliklinische patiënt’, ‘poliklinische begeleiding patiënt met chronische
reumatische ziekte’, ‘de spoedpatiënt’, ‘het intercollegiaal consult’, ‘de second opinion’, ‘zorg in een
specifieke setting’, ‘klinische zorg’, ‘kennis en wetenschap’, en ‘algemeen’ opgenomen. Deze
kernthema’s zijn ruim vertegenwoordigd binnen de patiëntenzorg zoals die geleverd wordt door een
academisch centrum voor reumatologie. Binnen het opleidingsplan tot reumatoloog van het
e
Radboudumc is ervoor gekozen deze kernthema’s onder te brengen in de stage 3 lijns klinische en
poliklinische reumatologie. De definitieve invulling van het programma en het weekschema worden
vastgesteld in samenspraak met de individuele AIOS. De duur van deze stage is ten minste 6
maanden, waarbij gedurende minimaal 3 maanden het zwaartepunt ligt bij de klinische activiteiten, en
gedurende minimaal 3 maanden poliklinische activiteiten en consulten worden verricht.

2. Lokale situatie
De afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc is een door de RGS erkende
opleidingsinrichting. De opleidingsgroep bestaat uit 9 reumatologen, welke allen actief betrokken zijn
e
bij de begeleiding van AIOS tijdens de stage 3 lijns klinische en poliklinische reumatologie. De
eindverantwoordelijkheid van het programma ligt bij dr. I.L. Meek, waarbij de supervisie afhankelijk
van de specifieke invulling van de stage wordt ingevuld door de leden van de opleidingsgroep.
De klinische zorg van de afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc is geconcentreerd op de
verpleegafdeling EOV, welke wordt gedeeld met de afdeling Interne Geneeskunde. De afdeling
reumatologie heeft 6 klinische bedden, een artsenkamer en een onderzoekskamer. De afdeling
Reumatische Ziekten van het Radboudumc participeert in de opleiding Interne Geneeskunde, waarbij
er een stage reumatologie wordt aangeboden aan AIOS Interne Geneeskunde. Deze AIOS
functioneert als zaalarts voor de klinische bedden reumatologie en wordt gesuperviseerd door de
e
AIOS Reumatologie tijdens zijn/haar stage 3 lijns klinische en poliklinische reumatologie. Dagelijks is
er een supervisiemoment met de reumatoloog-supervisor waarbij alle klinische patiënten worden
besproken en/of lijfelijk gesuperviseerd. Op donderdagochtend is er grote visite van de
verpleegafdeling, waarin het afdelingshoofd, de reumatoloogsupervisor(en), alle AIOS en de
verantwoordelijk verpleegkundige participeren; in wisselende samenstelling zijn ook de overige
reumatologen hierbij aanwezig.
Naast de zorg voor de eigen opgenomen patiënten op de verpleegafdeling worden er dagelijks
consulten verricht bij patiënten opgenomen voor andere specialismen. Het Radboudumc is een
academisch ziekenhuis met een groot scala aan medische specialismen. De afdeling Reumatische
Ziekten verricht consulten op alle afdelingen, uitgezonderd de afdeling kindergeneeskunde, waar de
consulten worden verricht door de kinderreumatoloog dr. E.P.A.H. Hoppenreijs, tevens werkzaam in
de Sint Maartenskliniek waar zij binnen de OOR-ON de profilering Kinderreumatologie coördineert.
De poliklinische zorg vindt plaats op de polikliniek Inwendige Specialismen. Op deze polikliniek zijn 6
spreek/onderzoekskamers met prikfaciliteiten, 1 kamer met een state-of-the-art echografie apparaat, 1
kamer met polarisatiemicroscoop en 1 punctiekamer. Er is een mobiele capillairoscoop. Artsen
werkzaam op de polikliniek worden ondersteund door een team van verpleegkundigen en
doktersassistentes welke bekwaam zijn in het verrichten van metingen van bloeddruk, lengte en
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gewicht, venapuncties, ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van laboratoriumdiagnostiek,
Schirmertest, ECG, voorlichting over medicatie en spuitinstructie voor subcutane en intramusculaire
toediening van medicatie.
Wekelijks zijn er 3 multidisciplinaire spreekuren waarin een reumatoloog in het kader van ketenzorg
participeert: dermatologie (met dermatoloog), pulmonale hypertensie (met longarts, cardioloog en
pulmonale hypertensie verpleegkundige) en orthopedie (met orthopedisch chirurg). Deze spreekuren
vinden plaats op de poliklinieken van de respectievelijke specialismen. Er is een jichtspreekuur dat
gevoerd wordt door een verpleegkundig specialist onder supervisie van een reumatoloog.
De AIOS maakt bij aanvang van de stage afspraken met de reumatoloogsupervisor voor de polikliniek
over minimaal één wekelijkse polikliniekbespreking waar alle spreekuren worden vóór- en
nabesproken. Ook worden er afspraken gemaakt over lijfelijke supervisie door de reumatoloogsupervisor voor de polikliniek, en over vervanging bij afwezigheid.
Voor literatuurstudie beschikt de afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc over een kleine
bibliotheek met een selectie van state-of-the-art naslagwerken op het gebied van de algemene
reumatologie en deelgebieden hiervan. Daarnaast heeft de AIOS reumatologie toegang tot de
bibliotheek van de faculteit Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit, waarin een groot
aantal fysieke en digitale informatiebronnen, o.a. een uitgebreide selectie van digitale medische
tijdschriften, beschikbaar of op te vragen zijn.

3. Entrustable Professional Activities (EPA’s), competenties en leerdoelen
e

De stage ‘3 lijns klinische en poliklinische reumatologie’ heeft als doel de AIOS Reumatologie verder
te bekwamen in de volgende kernthema’s en bijbehorende EPA’s:












Basisactiviteiten reumatologie
o Speciële anamnese reumatologie
o Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat
o Diagnostische en therapeutische puncties
De nieuwe poliklinische patiënt
o Patiënt met chronisch gelokaliseerde klacht over het bewegingsapparaat
o Patiënt met chronisch gegeneraliseerde klacht over het bewegingsapparaat
o Patiënt met acute gelokaliseerde klacht over het bewegingsapparaat
o Patiënt met acute gegeneraliseerde klacht over het bewegingsapparaat
o Patiënt met presentaties buiten het bewegingsapparaat
Poliklinische begeleiding patiënt met een chronische reumatische ziekte
o Patiënt met een systemische auto-immuunziekte
o Patiënt met een zeldzame diagnose
De spoedpatiënt
o Spoedconsult bij bekende patiënt
o Spoedconsult bij onbekende patiënt
Het intercollegiaal consult
o Eenmalig klinisch intercollegiaal consult
o Medebehandeling tijdens opname voor andere hoofdbehandelaar
o Telefonisch intercollegiaal consult
De second opinion
o Second opinion op verzoek van de patiënt
o Second opinion op verzoek van andere behandelaar
Zorg in een specifieke setting
o Multidisciplinaire zorg
o Peri-operatieve zorg
Klinische zorg
o Verantwoordelijk voor gedelegeerde zorg
o Supervisie van coassistent en AIOS interne geneeskunde
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Kennis en wetenschap
o Referaat naar aanleiding van casus
o Voordracht ontwikkeling vakgebied voor collegae
o Voordracht ontwikkleling vakgebied andere zorgverlener
o Voordracht ontwikkeling vakgebied voor leken
o Supervisie coassistent
Algemeen
o Verdiepings-opdracht maatschappelijk handelen
o Verdiepings-opdracht organisatie
o Verdiepings-opdracht professionaliteit

Tijdens de stage komen alle competenties zoals beschreven in het opleidingsplan aan bod, waarbij de
nadruk zal liggen op de competenties medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en
wetenschap en professionaliteit.

4. Opleidingsstructuur en –activiteiten
De opleider vervult een coördinerende rol in het opleidingsproces. Zij stelt in overleg met de AIOS een
individueel opleidingsplan op waarin worden vastgelegd:
1) de leerdoelen van de AIOS
2) een eventuele verdieping in een aandachtsgebied
3) te behalen EPA’s
4) een planning
5) de verantwoordelijke reumatoloog-supervisoren

Per stage-onderdeel wordt een verantwoordelijke reumatoloog-supervisor aangewezen. Met deze
reumatoloog supervisoren maakt de AIOS per stage-onderdeel afspraken over supervisie momenten:
klinische zorg dagelijks, poliklinische zorg en consulten minimaal 1x per week en zo nodig lijfelijk. De
AIOS zal onder supervisie van de verantwoordelijk reumatoloog participeren in multidisciplinaire en/of
gespecialiseerde spreekuren en patiëntenbesprekingen. Hij/zij krijgt handreikingen voor zelfstudie en
neemt dit vervolgens zelf ter hand met de beschikbare digitale en papieren bronnen. Hij/zij wordt
gestimuleerd tot het schrijven van een case report of het geven van een presentatie over tijdens de
stage geobserveerde casuïstiek. Aan het einde van de stage heeft de AIOS voor alle in het individueel
stageplan gedefinieerde EPA’s het niveau 4 (voert uit zonder supervisie) of 5 (superviseert en
onderwijst adequaat) bereikt.

5. Toetsing
Toetsing zal plaatsvinden door de verantwoordelijk reumatoloog-supervisoren middels Korte Praktijk
Beoordelingen, dossierbeoordelingen en voortgangsgesprekken. Een door de AIOS geschreven case
report of gegeven casuïstische presentatie zal worden beoordeeld middels een Critically Appraised
Topic (CAT) beoordeling. De toetsingsnormen zoals genoemd in het opleidingsplan zullen toegepast
worden.
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Bijlage E: Profileringsprogramma ‘Verdieping in een thema uit het
kernprogramma’,
programma systemische auto-immuunziekten
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Profileringsprogramma ‘Verdieping in een thema uit het kernprogramma’
programma systemische auto-immuunziekten

Behorende bij het lokale opleidingsplan Reumatologie Radboudumc
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4. Opleidingsstructuur en -activiteiten
5. Toetsing
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1. Inleiding
Dit document is een nadere uitwerking van de stage ‘systemische auto-immuunziekten’ binnen het
profileringsprogramma ‘Verdieping in een thema uit het kernprogramma’ in het kader van de opleiding
tot reumatoloog in het Radboudumc. In de 3-jarige opleiding tot reumatoloog kan een AIOS ervoor
kiezen om in het profileringsjaar een stage ‘systemische auto-immuunziekten’ te doen. De duur van
deze stage is ten minste 3 maanden full time of een equivalent daarvan part time. De definitieve
invulling en het weekschema worden vastgesteld in samenspraak met de individuele AIOS, waarbij de
stageduur wordt bepaald op basis van de deeltijd factor waarin de stage wordt gevolgd,
vermenigvuldigd met de stageduur van 3 maanden bij een full-time stage.

2. Lokale situatie
De afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc is een door de RGS erkende
opleidingsinrichting. Het Radboudumc is een tertiair verwijzingscentrum voor systemische autoimmuun ziekten en in het bijzonder voor systemische sclerose en pulmonale hypertensie.
In de opleidingsgroep zijn 5 reumatologen werkzaam die als aandachtsgebied systemische autoimmuunziekten hebben (dr. M.C. Vonk, dr.s H.K.A. Knaapen-Hans, dr. I.L. Meek, dr. A. E. van Ede en
drs. I.L.A. van Ingen) en 2 reumatologen die deel uit maken van het pulmonale hypertensie expertise
team (dr. M.C. Vonk en dr. A. E. van Ede. Er wordt nauw samengewerkt met een dermatoloog
gespecialiseerd in huidproblematiek bij systemische auto-immuunaandoeningen (dr. E.M.G.J. de
Jong). Op de polikliniek zijn wekelijks 4 specialistische immunologie spreekuren, 1 pulmonale
hypertensie spreekuur en een Raynaud spreekuur. Op de klinische afdeling is het grondlijden van de
meerderheid van de patiënten een systemische auto-immuunziekte.
De vakgroep beschikt over één state-of-the-art videocapillairoscopisch apparaat (Videocap 3.0 D1 van
DS Medica) en over 3 kleinere capillairoscopen (Dinacap ®). Bovendien hebben 2 reumatologen de
EULAR course of systemic sclerosis gevolgd (dr M.C. Vonk en drs H.K.A. Knaapen-Hans) en hebben
hiermee een certificering voor het doen van modified Rodnan Skinscores.
De afdeling heeft een kleine bibliotheek met daarin een selectie van state-of-the-art naslagwerken op
het gebied van de systemische auto-immuunziekten, pulmonale en cardiale complicaties hiervan en
pulmonale hypertensie. Daarnaast is via de bibliotheek van de faculteit Medische Wetenschappen van
de Radboud Universiteit toegang gegarandeerd tot een groot aantal digitale tijdschriften en online
studiemateriaal op het gebied van systemische auto-immuunziekten.

3. Entrustable Professional Activities (EPA’s), competenties en leerdoelen
EPA:
De profileringsstage systemische auto-immuunaandoeningen heeft als doel de AIOS Reumatologie
verder te bekwamen in de volgende kernthema’s en bijbehorende EPA’s:







De nieuwe patiënt met een verdenking op een systemische auto-immuunaandoening
Poliklinische begeleiding patiënt met een systemische auto-immuunziekte
De second opinion patiënt met een systemische auto-immuunziekte
Het intercollegiaal consult en medebehandeling tijdens opname voor andere
hoofdbehandelaar
Zorg in een specifieke setting; Multidisciplinaire zorg
Klinische zorg
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Kennis en wetenschap; Referaat naar aanleiding van casus (toepassing van evidence based
medicine; critically appraised topic (CAT))

Competenties:
Tijdens de stage komen alle competenties zoals beschreven in het opleidingsplan aan bod, waarbij de
nadruk zal liggen op de competenties medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en
wetenschap en professionaliteit.
Leerdoelen en competentieniveau’s:
De algemene leerdoelen zijn als volgt:
Conform het opleidingsplan van de NVR dient de AIOS hierbij aan te tonen dat hij/zij in staat is tot
kennistranslatie in de geneeskunde. Dit betekent dat de AIOS een vraag uit de patiëntenzorg kan
beantwoorden op basis van medisch-wetenschappelijke literatuur, een vraag uit de medische praktijk
kan vertalen naar een relevante vraag voor wetenschappelijk onderzoek en een gefundeerd voorstel
kan formuleren voor implementatie van wetenschappelijke bevindingen in de praktijk van de
gezondheidszorg.

De algemene leerdoelen zijn als volgt:










Verwerven van basale kennis van de epidemiologie, etiologie, pathologie, klinische
kenmerken, beloop en behandeling van de meest voorkomende systemische auto-immuun
ziekten en pulmonale hypertensie
Is in staat om zelfstandig auto-immuunziekten te diagnosticeren (competentieniveau 4)
Kan een nagelriemcapillairoscopie uitvoeren en is in staat de belangrijkste principes te
interpreteren (competentieniveau 3)
Is in staat om zelfstandig een modified Rodnan skinscore (mRss) uit te voeren
(competentieniveau 3)
Is in staat om patiënten zelfstandig te screenen naar eventueel aanwezige
orgaanmanifestaties (competentieniveau 3)
Inzicht verkrijgen in de interpretatie van aanvullend onderzoek in de vorm van longfunctieonderzoek, HR-CT scan, fietsergometrie, echo cor en rechtsdrukmeting (competentieniveau
2)
Is in staat om tot een behandelvoorstel te komen (competentieniveau 3)
Het op adequate wijze verslag leggen in status en brief (competentieniveau 4)
Zorg dragen voor goede ‘shared care’ en deelname als lid van een multidisciplinair
behandelteam dat als geheel de zorg voor de patiënt met een systemische auto-immuunziekte
coördineert (competentieniveau 3)

4. Opleidingsstructuur en -activiteiten
Vóór de start van de stage zal een gesprek plaatsvinden met de coördinator van de profileringsstage
systemische auto-immuunziekten. Hierbij zullen persoonlijke leerdoelen besproken worden.
Er wordt verwacht vóór de stage zelfstudie te verrichten als voorbereiding op de poliklinische
werkzaamheden over systemische auto-immuunaandoeningen en pulmonale hypertensie, het
uitvoeren van een mRss, beoordeling van longfunctie onderzoek, HR-CT, fietsergometrie en
rechtsdrukmeting.
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De volgende werkzaamheden komen aan bod tijdens de stage:
Activiteiten patiëntenzorg









Zelfstandig beoordelen nieuwe patiënten en begeleiding van deze patiënten tot het einde van
de stage, daarna wordt de zorg overgedragen aan één van de supervisoren.
Participeren in immunologie spreekuur waarbij chronische zorg wordt geleverd
Facultatief participeren in spreekuur voor pulmonale hypertensie
Participeren in Raynaud spreekuur
Facultatief participeren in gecombineerd dermatologie/reumatologie spreekuur
Consulten immunologie
Telefonisch consulten
Grote visite bijwonen afdeling Reumatische Ziekten

Bij aanvang van de stage zullen deze patiëntenzorg activiteiten onder supervisie plaatsvinden met
directe feedback, later met directe feedback op aanvraag en vóór- en nabesprekingen per patiënt.

Activiteiten onderwijs en besprekingen





Voorbespreking polikliniek met de supervisor
Supervisie op de polikliniek en in kliniek (consulten)
In lokaal en regionaal onderwijs wordt cyclisch aandacht besteed aan systemische autoimmuunziekten
Bijwonen grote visite afdeling Reumatische Ziekten en MDO pulmonale hypertensie
werkgroep

Facultatief






Longziekten: bijwonen longfunctie onderzoeken inclusief fietsergometrie.
Cardiologie: bijwonen echocardiologisch spreekuur voor immunologie patiënten.
Pulmonale hypertensie: deelnemen aan de wekelijkse pulmonale hypertensie besprekingen.
Neurologie: bijwonen spierbiopt en spierechografie
Laboratorium voor immunologie: korte stage

Wetenschappelijke activiteiten



Voorbereiden themabesprekingen en schrijven protocol op gebied van systemische autoimmuun ziekten, danwel case presentatie.
Optioneel: Klinisch onderzoek idee uitwerken en uitvoeren.

5. Toetsing
Toetsing zal verricht worden door de reumatologen met aandachtsgebied systemische autoimmuunziekten middels Korte Praktijk Beoordelingen, dossierbeoordelingen en
voortgangsgesprekken. Het eerste voortgangsgesprek zal in principe één maand na start van de
stage plaatsvinden met de coördinator van de stage systemische auto-immuunziekten. In dit gesprek
zal ook de vervolgfrequentie van deze voortgangsgesprekken worden vastgesteld. Aan het eind van
de stage zal een afsluitend stagegesprek met de coördinator van de stage de systemische autoimmuunziekten plaatsvinden. De AIOS zal ook een bijdrage leveren aan het refereeruur met een
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presentatie over een wetenschappelijk artikel over systemische auto-immuunziekten of een
themabespreking en aan het schrijven van een protocol op het gebied van systemische autoimmuunziekten. Dit zal beoordeeld worden middels een CAT beoordeling. De toetsingsnormen zoals
genoemd in het opleidingsplan zullen toegepast worden.
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Bijlage F: Profileringsprogramma ‘Verdieping in een thema uit het
kernprogramma’,
programma kwaliteit en veiligheid
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Profileringsprogramma ‘Verdieping in een thema uit het kernprogramma’
programma kwaliteit en veiligheid

Behorende bij het lokale opleidingsplan Reumatologie Radboudumc
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5. Toetsing
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1. Inleiding
Dit document is een nadere uitwerking van de profileringsstage ‘kwaliteit en veiligheid’ in het kader
van de opleiding tot reumatoloog in het Radboudumc.
In de 3-jarige opleiding tot reumatoloog kan een AIOS ervoor kiezen om in het profileringsjaar een
stage kwaliteit en veiligheid te doen. De duur van deze stage is 3 maanden fulltime of een equivalent
daarvan parttime, maximaal gedurende 1 jaar 0,25 fte. De definitieve invulling en het weekschema
worden vastgesteld in samenspraak met de individuele AIOS, waarbij de stageduur wordt bepaald op
basis van de deeltijdfactor waarin de stage wordt gevolgd, vermenigvuldigd met de stageduur van 3
maanden bij een fulltime stage.
2. Lokale situatie
De afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc is een door de RGS erkende
opleidingsinrichting.
Binnen de afdeling Reumatische Ziekten is er een actieve kwaliteitscommissie werkzaam, onder
leiding van drs. Iris Van Ingen, reumatoloog met aandachtsveld kwaliteit. Er is een DIM-commissie die
het decentraal melden van incidenten stimuleert, inventariseert, bespreekt en hier vervolgstappen aan
geeft. Er vindt 3-4 keer per jaar een complicatiebespreking plaats. De complicaties worden
geregistreerd, geanalyseerd en vervolgstappen worden ingezet. Voor de opleiding lopen meerdere
kwaliteitscycli vaarvoor ook een actieve rol van de AIOS wordt gevraagd. Uitkomsten van de D’RECT,
EFFECT, rondje COC, interne (opleidings) audit en uitkomsten van (proef)visitaties worden vertaald
naar verbeterprojecten (PDCA-cycli), die moeten worden vervolgd. Ook zijn er de vakgroepvisitatie
(NVR) en ziekenhuisbrede accreditatie (JCI) waarbij afdelingsgebonden en ziekenhuisbrede
commissies verbeterpunten inventariseren, projecten opzetten en de daaruit voortvloeiende resultaten
evalueren.
De afdeling Reumatische Ziekten heeft een projectgroep ‘patiënt gerichte zorg’ (onder voorzitterschap
van Han Repping-Wuts en verder bestaande uit Yvonne Bouwman namens het secretariaat, Diana
van Tuijl namens de VRC’s, dr Rogier Thurlings namens de reumatologen, Cindy Gerrits namens de
polikliniek medewerkers, Sanne Slot als bedrijfsleider en Alma Peters en Sjef Kimpe namens de
patiënten). De projectgroep is zeer actief met initiatieven gericht op verbetering en versterking van
communicatie met patiënten, website, nieuwsbrief, spiegelgesprekken, patiënten adviesraad (PAR),
etc.
Ziekenhuisbreed is er de concernstaf/Instituut voor Kwaliteit en Veiligheid (IWKV) die zich bezig houdt
met ziekenhuisbrede kwaliteitsvraagstukken. Zij ondersteunt de adviesgroep Procesverbetering &
Innovatie (PVI) bij meerdere kwaliteitsprocessen.

3. Entrustable Professional Activities (EPA’s)/Competenties

EPA’s
Het thema ‘kwaliteit en veiligheid’ is te verdelen in 3 EPA’s:
1. deelname aan kwaliteitcommissies (lokaal en ziekenhuisbreed)
2. actief versterken implementatie van bestaande projecten
3. inbreng en uitwerking (uitvoering, documentatie en communicatie) van nieuwe projecten
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Naar analogie van het landelijke opleidingsplan reumatologie zijn er verschillende niveaus waarop een
AIOS deze EPA’s kan beheersen. Dit varieert van niveau 1-5, waarbij de AIOS de EPA uitvoert onder
strikte supervisie (niveau 1), dit geheel zelfstandig doet (niveau 4) of zelf onderwijst (niveau 5). De
AIOS heeft in deze stage als doel minimaal niveau 4 te bereiken.

Competenties
In de profileringsstage ‘kwaliteit en veiligheid’ komen met name de competenties communicatie,
samenwerken, organiseren, professionaliteit en maatschappelijk handelen aan bod, zoals beschreven
in het landelijk opleidingsplan.
Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitswerkgroepen vraagt bij uitstek om ontwikkeling op het
gebied van communicatie, samenwerken, en professionaliteit. Bij de uitvoering van kwaliteitsprojecten
is het noodzakelijk om goed maatschappelijk handelen in acht te nemen, betrokkenen te
enthousiasmeren en door goede organisatie het project te ontwikkelen, te implementeren en te
vervolgen.

4. Opleidingsstructuur en –activiteiten

Drs. Iris van Ingen, functionaris kwaliteit binnen de afdeling Reumatische Ziekten, vervult een
coördinerende rol in het opleidingsproces van deze stage. Als de profileringsstage ‘kwaliteit en
veiligheid’ is opgenomen in het persoonlijk opleidingsplan stelt de AIOS in overleg met de functionaris
kwaliteit een persoonlijk stageplan op met daarbij een planning.
Hierbij kan gedacht worden aan:
1.

DIM (decentraal incident melden)
- deelname aan DIM-commissie
- vervolg stappen geven aan een DIM

2.

Complicatie
- voorbereiden en voorzitten van de complicatiebespreking
- betrokken zijn bij de analyse van een calamiteit
- verbeterproject in gang zetten

3.

Opleiding en kwaliteit
-actieve rol in opleidingsvergadering met bewaken van de PDCA cyclus
-voortrekkersrol in betrekken AIOS bij kwaliteitsprojecten
-uitwerken verbeterplan vanuit EFFECT, D’RECT, COC, audits, visitatie
-actieve rol in documentatie

4.

Vakgroep en ziekenhuisaccreditatie
- deelname aan besprekingen kerngroep kwaliteit reumatologie, JCI kerngroep,
ziekenhuisbrede JCI werkgroep
- actieve participatie aan visitatievoorbereiding
-uitwerking en communicatie van vakgroepgebonden en ziekenhuisbrede verbeterplannen
en de communicatie van werkafspraken naar AIOS groep of overige medewerkers van de
afdeling Reumatische Ziekten.
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5.

Protocollen en zorgpaden
- deelname aan 1+1=3 project (ontwikkeling van reumatoïde artritis en systemische sclerose
zorgpaden)
-uitwerken specifiek reumatologie protocol

6.

Persoonsgerichte zorg
- deelname aan projectgroep patiëntgerichte zorg
-actieve betrokkenheid bij ontwikkeling website, nieuwsbrief
-uitwerken van verbeterprojecten die voortvloeien uit spiegelgesprekken, PAR (patiënten
adviesraad)

7.

Concernstaf/Instituut voor Kwaliteit en Veiligheid en adviesgroep Procesverbetering &
Innovatie (PVI)
-deelname aan bijeenkomsten

8.

Inbreng en uitwerking van nieuw idee
-mogelijkheid tot indienen innovatieproject
-referaat/presentaties over kwaliteit en veiligheid

Aan het eind van de stage heeft de AIOS het niveau bereikt voor de basiskwalificatie kwaliteit en
veiligheid en kan zijn/haar opgebouwde portfolio ter toetsing voorleggen.

5. Toetsing

Toetsing zal plaats vinden door korte praktijkbeoordelingen (KPB) kwaliteit, project beoordelingen en
voortgangsgesprekken. De AIOS zal een of meerdere presentaties geven over kwaliteit en veiligheid
van zorg. Deze zal beoordeeld worden door een Critically Appraised Topic (CAT). Tenslotte kan de
AIOS zijn/haar opgebouwde portfolio ter toetsing voorleggen aan de functionaris kwaliteit en de
opleider.

75

Lokaal Opleidingsplan Reumatologie

Korte Praktijkbeoordeling profilering kwaliteit(KPB profilering kwaliteit) Thema 1-8
Situatie:
AIOS:

Beoordelaar

Datum
Bekwaamheidsniveau

Kernthema / EPA

1

2

1

3

4

initiatief
Deelname aan
kwaliteitcommissies agendaplanning
participatie
kennis van organisatiestructuur
Actieve versterking
doelmatig uitvoeren van project
implementatie
PDCA SMART documentatie
bestaand project
communicatie naar werkvloer
kennis van organisatiestructuur
Inbreng en
passend project ontwikkelen
uiwerking van nieuw
PDCA SMART documentatie
project
doelmatig uitvoeren van project
Competenties

Communicatie

Maatschappelijk
Organisatie

vrij in te vullen feedback
bouwt effectieve samenwerkingsrelatie op
luistert goed en verkrijgt relevante informatie
bespreekt informatie goed met alle betrokkenen
doet adequaat verslag aan collegae/werknemers
vertaalt project passend binnen werkafspraken
afdeling/ziekenhuis
werkt project PDCA SMART uit
zorgt voor waarborging kwaliteitverbetering van project
overlegt doelmatig met collegae en andere leden van de
commissie

Samenwerking
Professionaliteit

draagt adequaat, gepaste ideeën aan
levert effectieve bijdrage aan commissie
handelt binnen grenzen eigen competentie

Wat gaat er goed:

Wat kan er beter:

bekwaamheidsniveau's: 1=heeft kennis van; 2=handelt onder strenge supervisie;
3=handelt onder beperkte supervisie; 4=:handelt zonder supervisie; 5=superviseert en onderwijst.
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Bijlage G: Voorbeeld Weekschema
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Voorbeeld Weekschema
AIOS 1

Maandag

Dinsdag
Overdracht + consulten
bespreking 8.30-9.00
Grote visite 9.30-11.30
Zelfstudie
Spreekuur NP en Spoed

Woensdag
Parttime vrije
dag

Donderdag
Overdracht + consulten
bespreking 8.30-9.00
zelfstudie

Vrijdag
Administratie en
consulten

Ochtend

Spreekuur
Basis poli

Parttime vrije
dag

Radiologie bespreking
12.30-13.00
AIG Patiënt bespreking
12.45-13.30
Patiënt
bespreking/PICO 14.0015.00
Refereren/CAT
15.45-16.30
Lokaal onderwijs 16.3017.30

Overdracht 13.0013.30
Echo spreekuur

Maandag
Overdracht
8.30
Administratie
en consulten

Dinsdag
Overdracht + consulten
bespreking 8.30-9.00
Grote visite 9.30-11.30

Woensdag

Donderdag
Overdracht + consulten
bespreking 8.30-9.00
zelfstudie

Vrijdag
Wetenschap

Spreekuur
Nazorg/Spoed
Afd.
supervisie

Spreekuur basispoli
Afd. supervisie

Radiologie bespreking
12.30-13.00
AIG Patiënt bespreking
12.45-13.30
Patiënt
bespreking/PICO 14.0015.00
Refereren/CAT
15.45-16.30
Lokaal onderwijs 16.3017.30

Overdracht 13.0013.30
Afd.supervisie
Administratie

AIOS 3
Ochtend

Maandag
Overdracht
8.30
Spreekuur
dermatologie

Dinsdag
Overdracht + consulten
bespreking 8.30-9.00
Grote visite 9.30-11.30
zelfstudie

Woensdag
Overdracht 8.30
Administratie
en consulten

Donderdag
Overdracht + consulten
bespreking 8.30-9.00
Spreekuur immunologie

Vrijdag
Parttime vrije dag

Middag

Spreekuur
immunologie

Administratie en
consulten

Wetenschap

Radiologie bespreking
12.30-13.00
AIG Patiënt bespreking
12.45-13.30
Patiënt
bespreking/PICO 14.0015.00
Refereren/CAT
15.45-16.30
Lokaal onderwijs 16.3017.30

Parttime vrije dag

wetenschap
Middag

AIOS 2
Ochtend

Middag

Parttime vrije
dag

Parttime vrije
dag
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Bijlage H: Overzicht werkplekgebonden thema’s, EPA’s en activiteiten
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Werkplek

FTE

Thema

0.2

Chronische patiënt (thema 1,3)

0.2

EPA

Activiteiten1

Niveau

Toets
K

Nieuwe en spoed patiënt (thema 1,
2,4)
Lijst van 24 vaardigheden en
specifieke diagnoses

Nieuwe patiënten zien, Spoed (nieuwe)
patiënten zien, chronische patiënten zien,
telefonisch spreekuur

KPB
4

DB

Correspondentie, samenwerking

PF

Radiologie bespreking, patiënt besprekingen

VG
Polikliniek
0.2

Zorg in specifieke setting (thema 1,
6,7)

Lijst van 24 vaardigheden en
specifieke diagnoses Multidisciplinaire
zorg

K
Nieuwe patiënten zien, chronische patiënten
zien, ketenzorg,

Peri-operatieve zorg
Correspondentie, samenwerking

KPB
4

DB
PF

Radiologie bespreking, patiënt besprekingen

VG

Intercollegiaal consult (thema 5)
Zorg in specifieke setting (thema 7)

Lijst van 24 vaardigheden en
specifieke diagnoses Multidisciplinaire
zorg

Klinisch consult bij nieuwe danwel bekende
patiënt
Multidisciplinair overleg en behandeling

Klinische consulten

0.2

K
4

KPB

Peri-operatieve zorg
Peri-operatieve zorg

DB
PF
VG

80

Lokaal Opleidingsplan Reumatologie

K
Klinische zorg
Kliniek

0.4

Klinische zorg (thema 8)

Supervisie co-assistent en AIOS
interne geneeskunde

Opnemen van patiënten, vaststellen beleid,
overleg verpleegkundigen en supervisor, visite,
ontslaggesprek, overdracht, correspondentie,
supervisie co-assistent, AIOS interne
geneeskunde, opname- en ontslagplanning

KPB
4

DB
PF
VG

-echografie
-klinische of basaal wetenschappelijk
onderzoek

K
KPB

-het verwerven van competenties als
docent

Profilering
0.5

Profilering

Zie desbetreffende stage programma

4

-verdieping in een thema uit het
kernprogramma ( stages 3e lijns
klinische en poliklinische reumatologie)

PF
VG

-verdieping in een thema uit het
kernprogramma (stage systemische
auto-immuunziekten)

Kennis en wetenschap (thema 9)
Niet direct patiënt
gebonden

PICO, CAT, voordrachten, supervisie
co-assistent en AIOS interne
geneeskunde

DB

PICO, CAT, voordrachten, schrijven
wetenschappelijk artikel, EULAR online cursus,
supervisie co-assistent en AIOS interne
geneeskunde

4

Opdracht formuleren, uitvoeren en
nabespreken

4

K, KPB
PF, VG

0.1
Opdracht maatschappelijk handelen
Algemeen (thema 10)

Opdracht organisatie

K, KPB PF,
VG

Opdracht professionaliteit
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Bijlage I: Portfolio
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PORTFOLIO REUMATOLOGIE

Naam AIOS ______________________________________
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Personalia
Naam ___________________________________________________
Voorletters _______________________________________________
Voornaam _______________________________________________
E-mail ___________________________________________________
Adres ___________________________________________________
Postcode en plaats_________________________________________
Telefoon 1 _______________________________________________
Telefoon 2 _______________________________________________
Telefoon 3 _______________________________________________
Geboortedatum ___________________________________________
Datum artsexamen ________________________________________
BIG-nummer _____________________________________________
Opleidingsregisternummer___________________________________

84

Lokaal Opleidingsplan Reumatologie

Opleidingsschema
Vooropleiding interne geneeskunde
Startdatum

___________________________________________

Einddatum

___________________________________________

Opleider

___________________________________________

Opleidingsinrichting

___________________________________________

Voltijds of deeltijds

__________________________________________

Verplichte stages
Kliniek algemeen interne geneeskunde (12 maanden) van ____-____-____ tot ____-____-____
Polikliniek alg. interne geneeskunde (4 maanden)

van ____-____-____ tot ____-____-____

Intensive care (4 maanden)

van ____-____-____ tot ____-____-____

Consulten (4 maanden)

van ____-____-____ tot ____-____-____

Facultatieve stages (ieder minimaal 4 maanden)
Infectieziekten

van ____-____-____ tot ____-____-____

Vasculaire geneeskunde

van ____-____-____ tot ____-____-____
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Longziekten

van ____-____-____ tot ____-____-____

Cardiologie

van ____-____-____ tot ____-____-____

Ouderengeneeskunde/klinische geriatrie

van ____-____-____ tot ____-____-____

Nefrologie

van ____-____-____ tot ____-____-____

Hemato-oncologie

van ____-____-____ tot ____-____-____
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Vervolgopleiding reumatologie (basis)
Voltijds of deeltijds

___________________________________________

Opleider 1

___________________________________________

Opleidingsinrichting 1

___________________________________________

Startdatum

___________________________________________

Einddatum

___________________________________________

Onderdelen

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Opleider 2

___________________________________________

Opleidingsinrichting 2

___________________________________________

Startdatum

___________________________________________

Einddatum

___________________________________________

Onderdelen

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Opleider 3

___________________________________________

Opleidingsinrichting 3

___________________________________________

Startdatum

___________________________________________

Einddatum

___________________________________________

Onderdelen

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Vervolgopleiding reumatologie (profiel)
Voltijds of deeltijds

___________________________________________

Opleider

___________________________________________

Opleidingsinrichting

___________________________________________

Startdatum

___________________________________________

Einddatum

___________________________________________

Afspraken doelen

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Afspraken programma

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Afspraken toetsing

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Conclusies uit portfolio vooropleiding interne geneeskunde
Tijdens de vooropleiding interne geneeskunde houdt de AIOS een portfolio bij overeenkomstig de
richtlijnen van de opleiding interne geneeskunde. Dit portfolio wordt bij de start van de
vervolgopleiding reumatologie met de opleider besproken. De conclusies uit dit gesprek worden hier
genoteerd.
Beoogd algemene niveau aan het einde van de vooropleiding interne geneeskunde (conform opleidingsplan
reumatologie)
De AIOS handelt diagnostisch en therapeutisch adequaat bij:
- acute ziektebeelden op het gebied van de interne geneeskunde, de nefrologie, de longziekten en de cardiologie;
- frequent voorkomende klachten en verschijnselen in de algemene praktijk zoals deze, na verwijzing door de huisarts,
worden gezien op een algemeen interne polikliniek of die in de sfeer van een intercollegiaal consult worden voorgelegd aan
een internist;
- (oudere) patiënten met meerdere aandoeningen;
- patiënten met een (verdenking op) een infectieuze aandoening, al dan niet bij immuunsuppressie;
Onder adequaat handelen wordt hier verstaan dat de AIOS over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt en
bij lage tot gemiddelde complexiteit zelfstandig conform de stand van de wetenschap handelt en daarover verantwoording
aflegt. In meer complexe casus pleegt de AIOS tijdig overleg met een meer ervaren / deskundige collega.
Op het einde van de vooropleiding heeft de AIOS voorts zodanige vorderingen gemaakt in de competentiegebieden
communicatie, samenwerking, organisatie en professionaliteit dat aan de AIOS de primaire zorg voor klinisch opgenomen
patiënten kan worden toevertrouwd, met supervisie op een vast moment van de dag en waarbij de AIOS in voorkomende
gevallen zelf zo nodig eerder de supervisor inschakelt.
Ter ondersteuning van de beoogde competentieontwikkeling heeft de AIOS theoretisch/cursorisch onderwijs gevolgd over
de volgende onderwerpen: organisatie gezondheidszorg, ethiek en recht, klinische epidemiologie en evidence based
medicine, farmacologie, immunologie en moderne beeldvormende technieken.

Blijkt uit het portfolio dat de AIOS het hier beschreven niveau heeft bereikt?
Algemeen oordeel:

___________________________________________

Opmerkingen:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Afspraken eerste 3 maanden:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Overzichtschema Korte Praktijk Beoordelingen
Naam AIOS…………………………………………. Opleider……………………………………….
Datum start opleiding………………………………………………………………………………….

KPB niveau 3
Klinische vaardigheid / diagnose

aantal KPB

datum

paraaf
opleider
niveau 4

Jaar 1 en 2
1. Speciële anamnese reumatologie
2. Lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat
3. Punctie gewricht
4. Punctie weke delen
5. Microscopische beoordeling synoviaalvocht
6. Nieuwe poliklinische patient
7. Chronische poliklinische patient
8. Spoedpatient
9. Intercollegiaal consult
10. Second opinion
11. Multidisciplinair consult
12. Visite kliniek
13. Ongedifferentieerde artritis
14. Reumatoide artritis
15. Spondylarthropathie
16. Kristalarthropathie
17. Systeemziekte
18. PMR / AT
19. Infectieuze artritis
20. Artrose
21. Weke delen aandoening
22. Pijnsyndroom
23. Osteoporose / botziekte
24. Zeldzame ziekte
Profileringsjaar
25.
26.
27.
28
29
30
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Voortgangsgesprek nummer:
Jaar vervolgopleiding: 1 / 2 / 3
Datum gesprek

____--____--____

Opleider

____________

Maand: 3 / 6 / 9 / 12

Besproken materiaal:
1. Afspraken vorige gesprek van ____--____--____
2. Reflectie AIOS (separaat verslag) datum: ____--____--___
3. Aftekenen overzichtsschema klinische vaardigheden en diagnoses

Conclusies
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_ _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Afspraken
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Korte Praktijkbeoordeling (KPB) Thema 1-8
AIOS:

Beoordelaar

Kernthema / EPA

Datum

Bekwaamheidsniveau1
1
2
3
4

speciële anamnese reumatologie
kernthema 1 lichamelijk onderzoek bewegingsapparaat
Medisch
punctie gewricht
Handelen
punctie weke delen
microscopische beoordeling synoviaal vocht
nieuwe poliklinische patiënt
chronische poliklinische patiënt
spoedpatiënt
intercollegiaal consult
Kernthema 2-8
second opinion
multidisciplinair consult
kliniek
Ziektebeeld2………………..…………………...…………….
Competenties

vrij in te vullen feedback

bouwt effectieve behandelrelatie op
luistert goed en verkrijgt relevante informatie
Communicatie
bespreekt informatie goed met patiënt en familie
doet adequaat mondeling verslag
overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners
verwijst adequaat
Samenwerking
levert effectief intercollegiaal consult
draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking
Wat ging goed:

wat kan beter:

1. bekwaamheidsniveau's: 1=heeft kennis van; 2=handelt onder strenge supervisie;
3=handelt onder beperkte supervisie; 4=:handelt zonder supervisie; 5=superviseert en onderwijst.
2. ziektebeelden: ongedifferentieerde artritis, reumatoïde artritis, spondylarthropathie, kristalarthropathie,
systeemziekte, PMR/AT, infectieuze artritis, artrose, wekedelen aandoening, pijnsyndroom,
osteoporose/botziekte, zeldzame ziekte.
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Korte Praktijkbeoordeling (KPB) profieljaar (6 x)
Naam AIOS

_______________________________________________

Naam beoordelaar

_______________________________________________

Datum ____--____--____

Aantal maanden in opleiding: ________
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DOSSIERBEOORDELING thema’s 2 tot en met 7

(per beoordeling 10 dossiers, eerste en tweede jaar 2x, derde jaar 1x)
Naam AIOS

________________________________________________

Naam beoordelaar

____________________________________________

Datum ____--____--____

Aantal maanden in opleiding: _____
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Beoordeling voordrachten CAT, referaat, klinische presentatie
(thema 9, kennis en wetenschap, 2 x per jaar)
Naam AIOS

____________________________________________________

Naam beoordelaar

____________________________________________________

Datum ____--____--____

Aantal maanden in opleiding: ________
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Informatie over zogenoemde 360 graden feedback vindt u door te klikken op
http://www.multisourcefeedback.nl/

Voor de Beoordelingsformulieren van de RGS (driemaandelijks voortgangsgesprek; AB-formulier en
C-formulier zie http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/RGS-1/Opleiding/Medischspecialist.htm
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Bijlage J: Voorbeelden opdrachten thema 10 (algemeen)

-

Samen met thema 9 (kennis en wetenschap) vormt thema 10% van de tijd, doorlopend in de 3 jaren
Opdracht formulieren door AIOS in samenspraak met opleider + uitwerking door AIOS en beoordeling door opleider
Bij voorkeur gerelateerd aan actuele werksituatie
Tijdsinvestering ligt niet vast.

-

Betreft:



Maatschappelijke handelen: ‘bevordert de gezondheid van de patiënten en de gemeenschap als geheel’.



Organisatie:

‘werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidsorganisatie.’
‘gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg en bij- en nascholing.'



Professionaliteit:

‘handelen binnen ethische normen’.
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Maatschappelijke handelen: ‘bevordert de gezondheid van de patiënten en de gemeenschap als geheel’
Onderwerp

Uitwerking

Beoordeling (toets-instrument)

DOO cursus patiëntveiligheid

Cursus volgen

Certificaat (evt reflectie)

Participatie in open dag

Actieve bijdrage door presentatie

KPB

Ziekenhuis/patiëntendag/huisartsenscholing

Observatie
Reflectie

Deelname VIM-commissie

Participatie besprekingen

Reflectie

AIOS laten checken of protocollen worden gevolgd
op de afdeling, bv handhygiëne-veiligheidtoediening medicatie

Verslag (evt. bespreking)

Reflectie (evt. KPB)

Contact bedrijfsarts/scholingsdag

Verslag of reflectie (evt. werkafspraakaanbeveling)

Participatie in protocollen-zorgpaden ontwikkeling
Patiëntenfolders over bv medicatie of ziektebeeld
schrijven (voor website)

Folder, reflectie

Kostenanalyse van een
diagnostisch/therapeutisch traject

Verslag of presentatie

KPB en/of reflectie

Juridisch handelen cursustraining

Cursus volgen

Certificaat evt. reflectie

Richtlijnbespreking

Presentatie

KPB en/of reflectie
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Organisatie:
- ‘werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidsorganisatie.’
- ‘gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg en bij- en nascholing.'
Onderwerp

Uitwerking

Beoordeling (toets-instrument)

DOO cursus management

Cursus volgen

Certificaat (evt. reflectie)

Cursus timemanagement

Cursus volgen

Certificaat (evt. reflectie)

Participatie in ziekenhuiswerkgroepen

Reflectie

Participatie in NVR werkgroepen

Reflectie

Participatie in EPD-activiteiten

Reflectie

Participatie in protocollen-zorgpaden ontwikkeling
(gebruik biologicals, off label)
Onderwijsorganisatie

Reflectie
Onderwijsprogramma

Reflectie

Participatie in uitwerking lokale (regionale) opleidingsplan

Onderdeel uitwerken

Verslag, evt. KPB

Patiëntenfolders over bv medicatie of ziektebeeld schrijven
(voor website)
Meelopen diverse commissies (geneesmiddelen, METC,
beleidscommissie, staf etc.)
Participatie in zorgvernieuwingswerkgroepen

Folder, reflectie
Opdracht te formuleren

Reflectie

Actieve deelname

Reflectie
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Professionaliteit: -‘handelen binnen ethische normen’
Onderwerp

Uitwerking

Beoordeling (toets-instrument)

Omgaan met een klacht

Schriftelijke rapportage en bespreking met
betrokken supervisor

Reflectie (bij voorkeur ook na 6-12 maanden:
effect op werken?)

Omgaan met een ernstige complicatie

Schriftelijke rapportage en bespreking met
betrokken supervisor

Reflectie (bij voorkeur ook na 6-12 maanden:
effect op werken?)

Organiseren/stimuleren complicatie-bespreking

Bespreking leiden

KPB en/of reflectie

Incident (binnen organisatie)

Schriftelijk uitwerken en bespreking
organiseren
Nazoeken wat regels/verplichtingen zijnbespreken wat consequenties van bepaalde
info zijn
Presentatie

Reflectie (evt KPB)

Omgaan met verzoek om medische informatie

Bespreking van ethisch dilemma (uit de praktijk of bv in
relatie tot farmaceutische industrie)
Deelname CMO

Reflectie (evt KPB)

KPB en/of reflectie
Reflectie

Reflectie op verantwoordelijkheid in multidisciplinaire zorg

Bv nav casus

Reflectie

Reflectie op arts-patiënt relatie (verhoudingenverantwoordelijkheden)
Intervisie

Bv nav casus

Reflectie

Actieve deelname

Reflectie
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Bijlage K: Individueel Opleiding Plan (IOP)
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Individueel Opleiding Plan (IOP)
Het Individueel Opleiding Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de AIOS te structureren
en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt aantal persoonlijke leerdoelen en te behalen
competenties beschreven voor de komende periode. Tevens beschrijft de AIOS hoe zij deze doelen
wil bereiken en hoe zij wil toetsen of de leerdoelen zijn gehaald. Naast de IOP staan in de
stagebeschrijving de specifieke leerdoelen die in een bepaalde stage behaald moeten worden
beschreven.
De doelen voor het IOP worden ontleend aan de algemene en specialismenspecifieke competenties
(Medisch handelen, Communicatie, Samenwerken, Kennis en Wetenschap, Maatschappelijk
handelen, Organisatie en Professionaliteit), zoals neergelegd in het Kaderbesluit en Specifiek Besluit
De leerdoelen en te behalen competenties worden natuurlijk ook ingegeven door het opleidingsjaar en
de actuele stageplaats (zie:stage beschrijving lokaal opleidingsplan). Het is mogelijk eigen accenten te
leggen, die betrekking kunnen hebben op kennis, vaardigheden, beleving en beroepshouding.

Praktische gang van zaken
Het IOP wordt in de eerste maand van de opleiding door de AIOS opgesteld, in samenspraak met de
opleider. Ieder voortgangsgesprek is het IOP vervolgens onderwerp van gesprek tussen AIOS,
supervisor en opleider, waarbij wordt nagegaan of bijstelling van de te bereiken competenties nodig is.
Het is belangrijk om per keer een beperkt aantal leerdoelen/te behalen competenties te formuleren
(max. 3). Het (aangepaste) IOP wordt opgenomen in het portfolio van de AIOS.

Format
NAAM:
OPLEIDINGSJAAR :
STAGE:
COMPETENTIE:

D.D.

Leerdoel
Leeractiviteiten
Tijdsplan
Toetsen

Leerdoel
Leeractiviteiten
Tijdsplan
Toetsen
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Voorbeelden per competentie
NAAM:
OPLEIDINGSJAAR :
STAGE:
COMPETENTIE: VAKINHOUDELIJK MEDISCH HANDELEN D.D.
Leerdoel

Verbeteren medische kennis

Leeractiviteiten

1. Voorbereiden en volgen van lokaal en regionaal onderwijs
2. Informatie opzoeken over klinische beelden tijdens het dagelijks werk.

Tijdsplan

Gedurende de gehele opleiding

Toetsen

Beoordeling kennis door supervisor door middel van mondelinge feedback en
KPB’s. Daarnaast maken van kennistoetsen voor onderwijs.
Toevoeging na voortgangsgesprek dd.

Leerdoel

Doortastender worden in toepassen van informatie en kennis.

Leeractiviteiten

Niet te lang doorzoeken naar nog meer medische informatie, maar eerder met
info naar supervisor gaan en bespreken van voorgesteld beleid ter toetsing.

Tijdsplan

De komende 3 maanden

Toetsen

Kijken of ik minder uitloop in tijd. Na overleg met supervisoren nagaan hoe vaak
ik het juiste beleid heb voorgesteld en of de frequentie daarvan toeneemt.

COMPETENTIE: COMMUNICATIE D.D.
Leerdoel 1

Informatie helder aan patiënten communiceren

Leeractiviteiten

1. Supervisor bij gesprek laten zitten en feedback vragen op helderheid van
informatie. Waarbij gelet wordt op compactheid van de informatie en
begrijpelijke taal.
2. Patiënt informatie laten samenvatten/ terugvragen dan weet ik of het
overgekomen is

Tijdsplan

Komende 2 maanden op de poli.

Toetsen

KPB na observatie door supervisor.
Bijhouden hoe vaak informatie door patiënt wel/deels/niet begrepen werd bij
terugvragen
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Leerdoel 2

Begrenzen van veeleisende patiënten.

Leeractiviteiten

Ik wil mij meer bekwamen tijdens patiëntgesprekken in het omgaan met
patiënten die veeleisend zijn. Samen met mijn supervisor wil ik kijken hoe ik
gesprekken voer en mij hierin verbeteren. Eén van deze gesprekken zal ik
opnemen op video.

Tijdsplan

De komende 3 maanden

Toetsen

Na gesprek veeleisende patiënt, korte reflectie schrijven en dit bespreken
met supervisor.
Video met supervisor bekijken en KPB hierover doen.
Toevoeging na voortgangsgesprek d.d.

Leerdoel 3

Patiënten laten uitpraten

Leeractiviteiten

1. Aan het begin patiënt laten noemen wat zijn/ haar vragen zijn.
2. Vraag af laten maken en niet al gaan invullen

Tijdsplan

Komende 3 maanden

Toetsen

KPB van consult met patiënt komende week en over 2 maanden

COMPETENTIE: SAMENWERKEN D.D.
Leerdoel 1

Duidelijk en zorgvuldig overdragen. Ik ben vaak nog te weinig bondig en tothe-point, wat de kwaliteit niet ten goede komt.

Leeractiviteiten

Oefenen met het overdragen van patiënten bij het ochtendrapport, papieren
visite en telefonisch.

Tijdsplan

De komende 3 maanden

Toetsen

Feedback op ochtendoverdracht dmv KPB. (3X) kijken of daar verbetering in
zit.

Leerdoel 2

Verpleging meer bij de papieren visite betrekken

Leeractiviteiten

1. Gericht vragen stellen aan de verpleging over de patiënten
2. Duidelijk aangeven wat hun aak/ opdracht is

Tijdsplan

De komende 2 maanden

Toetsen

Papieren visite nabespreken op deze punten met supervisor en KPB vragen
De 360 Feedback uitzetten over 1 maand en bespreken bij
voortgangsgesprek.
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COMPETENTIE: ORGANISEREN D.D.
Leerdoel 1

Goed plannen van activiteiten op de afdeling en prioriteiten leren stellen.

Leeractiviteiten

Bij dreigende overspoeling door werkdruk planning en prioritering maken van de
voor die dag noodzakelijke werkzaamheden, in overleg met betrokken
disciplines.

Tijdsplan

De komende 3 maanden

Toetsen

Bespreken met supervisor en verpleegkundig team in MDO of e.e.a. goed is
gegaan.

Leerdoel 2

Omgaan met werkdruk

Leeractiviteiten

Bewustwording van situaties met een hoge werkdruk.
Grenzen aangeven op gebied van eigen verantwoordelijkheden.

Tijdsplan

Komende jaar

Toetsen

Gevoel hebben van controle over werkdruk
Bespreken tijdens supervisie / mentorschap
Kijken wat hierover wordt aangegeven in de 360 feedback

COMPETENTIE: PROFESSIONALITEIT D.D.
Leerdoel

Minder kort af en kribbig reageren wanneer het erg druk is

Leeractiviteiten

Supervisoren en collega AIOS vragen het tegen mij te zeggen als ik zo reageer,
het hierdoor zelf eerder gaan herkennen.
Aangeven aan supervisor wanneer de druk te hoog wordt/ er echt teveel werk
is.

Tijdsplan

De komende 3 maanden

Toetsen

Bespreking bij volgende voortgangsgesprek

COMPETENTIE: KENNIS EN WETENSCHAP D.D.
Leerdoel 1

Coassistenten begeleiden

Leeractiviteiten

KKB doen volgens de Pendleton rules

Tijdsplan

Komende 3 maanden

Toetsen

3 keer bij een coassistent een KKB gedaan hebben en feedback daarop
vragen
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Toevoeging na voortgangsgesprek d.d.
Leerdoel 2

Coassistent begeleiden bij maken PICO

Leeractiviteiten

1. Zelf uitzoeken wat precies de methode inhoud
2. Een coassistent hierbij dan begeleiden

Tijdsplan

Komende 2 maanden

Toetsen

Kijken of co inderdaad een goede PICO heeft gemaakt.
Vragen hoe hij/ zij de begeleiding vond.

COMPETENTIE: MAATSCHAPPELIJK HANDELEN
Leerdoel 1

Bevorderen van gezonde leefstijl bij patiënten door ze daar op te wijzen

Leeractiviteiten

1. Uitzoeken welke ondersteuning via organisaties en zelfhulpgroepen
geboden wordt
2. Patiënten indien relevant te wijzen op belang van gezonde leefstijl

Tijdsplan

Komende 3 maanden

Toetsen

1. In Microteaching andere AIOS en coassistenten overzicht geven van
organisaties en zelfhulpgroepen bij deze problematiek
2. Telkens aan einde poli even nagaan of er patiënten zijn geweest waarbij ik
terecht gezonde leefstijl besproken heb en wanneer ik dat heb nagelaten.

Leerdoel 2

Weten hoe wet- en regelgeving omtrent wilsonbekwaamheid zit en
consequenties voor gesprekken met wettelijk vertegenwoordiger en patiënt.

Leeractiviteiten

1. Uitzoeken hoe wet- en regelgeving zit korte samenvatting in PP doen
tijdens AIOS-onderwijs
2. Casuïstiek hierover bespreken

Tijdsplan

Komende 2 maanden

Toetsen

Feedback op de presentatie.
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Bijlage L: Document ‘Functies, taken en verantwoordelijkheden
(plaatsvervangend) opleider en supervisoren medische
vervolgopleidingen’ Radboudumc
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Functies, taken en verantwoordelijkheden
(plaatsvervangend) opleider en supervisoren medische
vervolgopleidingen

Medische vervolgopleiding UMC St Radboud

8 december 2010
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Opleider
De opleider is de manager van de opleiding en voert jaarlijks met alle AIOS het periodieke
beoordelingsgesprek. De opleider draagt zorg voor een goede kwaliteit van de opleiding en is
eindverantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding. Daarnaast stelt de opleider zich tot doel het
opleidingsaanbod actueel te houden.
Plaats in de organisatie
De opleider is verantwoordelijk voor het organisatorische en inhoudelijke beleid van de opleiding;
De opleider geeft leiding aan de opleidingsgroep en ziet erop toe dat de leden van de opleidingsgroep aan hun
verplichtingen voldoen;
De opleider adviseert namens de opleidingsgroep het afdelingshoofd en de Raad van Bestuur van het UMC St.
Radboud.
Taken en verantwoordelijkheden
De opleider is verantwoordelijk voor het organisatorische en inhoudelijke opleidingsbeleid;
De opleider bewaakt de continuïteit van de opleiding bij aan/afwezigheid van de stafleden die voor de
opleiding werkzaam zijn;
De opleider legt schriftelijk de taken en verplichtingen van de opleidingsgroep vast;
De opleider neemt actief deel aan onderwijsactiviteiten;
De opleider ziet erop toe dat de AIOS een portfolio bijhoudt en controleert of het portfolio voldoet aan de
opleidingseisen;
De opleider is verantwoordelijk voor de beoordeling, de vrijstelling en het opleidingsschema;
De opleider onderhandelt met de organisatie over de randvoorwaarden waarbinnen de opleiding plaatsvindt;
De opleider verstrekt de MSRC op haar verzoek te allen tijde alle gevraagde informatie over de opleiding;
De opleider meldt alle relevante wijzigingen in de organisatie of structuur van de opleiding aan de MSRC;
De opleider is betrokken bij alle communicatie naar de MSRC, COC en het opleidingscircuit;
De opleider stelt (mede) jaarplannen op ten aanzien van de opleiding.

Taken binnen coördinatie & organisatie van de opleidingsregio
Coördinator en organiseert regionaal opleidingsoverleg
Organisatie werving & selectieprocedure
Plaatsvervangend opleider
De plaatsvervangend opleider vervangt de opleider bij diens afwezigheid en zorgt daarmee dat de
continuïteit van de opleiding gewaarborgd blijft.
Plaats in de organisatie
Bij afwezigheid van de opleider treedt de plaatsvervangend opleider in de rechten en plichten van de
opleider;
De plaatsvervangend opleider maakt deel uit van de opleidingsgroep.
Opleidingsgroep
De opleidingsgroep zorgt voor het creëren en het in stand houden van een gunstig opleidingsklimaat, waarmee wordt
bedoeld dat de voorwaarden aanwezig zijn waaronder een opleiding tot stand kan komen en in stand kan blijven met
een zo groot mogelijk rendement voor de individuele AIOS. De opleidingsgroep bestaat uit de opleider,
plaatsvervangend opleider en alle stafleden die tevens supervisor zijn.

Plaats in de organisatie
De opleidingsgroep maakt onderdeel uit van de afdelingstructuur.
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Taken en verantwoordelijkheden opleidingsgroep
Algemeen
Zij dragen zorg voor de dagelijkse begeleiding van de AIOS;
Zij houden tenminste 4 maal per jaar een vergadering met de AIOS uitsluitend ter bespreking van
opleidingszaken;
Zij houden regelmatig stafbesprekingen, klinische conferenties en refereerbijeenkomsten waarin in beginsel
alle leden van de opleidingsgroep aanwezig zijn;
Zij houden in het kader van onderlinge toetsing probleemoplossende patiëntbesprekingen;
Zij dragen er zorg voor dat de AIOS zijn verplichtingen kan nakomen.
Met betrekking tot patiëntenzorg
Zij zien erop toe dat de door de AIOS verzorgde ziektegeschiedenissen en medische correspondentie aan de
door de beroepsgroep te stellen eisen voldoet en dat bij belangrijke beslissingsmomenten in de behandeling
de aantekening geplaatst wordt dat in overleg met de met name genoemde specialist tot een bepaald beleid is
besloten;
Zij geven uitsluitend aanwijzingen die relevant zijn voor en in het belang zijn van de opleiding en van de
patiëntenzorg en houden rekening met de vorderingen in de vakbekwaamheid van de AIOS;
Zij zien er regelmatig op toe dat de door de AIOS verrichte werkzaamheden voldoen aan de algemene
competenties alsmede de specialisme-gebonden competenties en houden supervisie op de AIOS.

Met betrekking tot opleiding en onderwijs
Zij besteden voldoende tijd aan de opleiding en nemen daarmee samenhangend werkzaamheden op
zich;
Zij participeren actief in voor de opleiding verplichte onderwijsactiviteiten;
Zij dragen zorg voor voldoende contact tussen de AIOS en andere medisch specialisten.
Met betrekking tot bij- en nascholing
Zij houden hun kennis en inzicht als medisch specialist op peil door het regelmatig deelnemen aan
geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten;
Zij volgen systematisch geaccrediteerde bijscholing met didactische aspecten ten behoeve van de opleiding.
Met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling
Zij bevorderen klinisch wetenschappelijk onderzoek van de leden van de opleidingsgroep en de AIOS hetgeen
blijkt uit publicaties en voordrachten;
Zij waarborgen dat minimaal 1 van de leden van de opleidingsgroep op de lokatie aanwezig en beschikbaar is
voor de AIOS.
Functie-eisen
Specifieke functie-eisen opleider & plaatsvervangend opleider
Tenminste 5 jaar geregistreerd als medisch specialist en actief als medisch specialist werkzaam;
Hij/zij neemt verantwoordelijkheid voor inhoudelijke en organisatorische beleid van de opleiding;
Hij/zij beschikt over een didactische houding zoals blijkt uit respect voor de AIOS en de ruimte die deze krijgt
om zijn stijl te ontwikkelen, relativeringsvermogen en flexibiliteit;
Hij/zij beschikt over didactische kwaliteiten herkenbaar in een goede feedback, goede communicatie,
aanzetten tot reflectie en in het vermogen vaardigheden over te dragen;
Hij/zij beschikt over didactische kennis ten aanzien van didactische methoden, achterliggende theorieën en
over de context waarbinnen de opleiding zich moet afspelen;
Hij/zij heeft aantoonbare interesse in onderwijskundige aspecten, blijkend uit lidmaatschap van
onderwijskundige tijdschriften, het bijwonen van onderwijskundige conferenties en het volgen van didactische
cursussen;
Hij/zij beschikt over organisatorische kwaliteiten. De opleider dient een goede teamleider en goede
onderhandelaar met de organisatie te zijn;
Hij/zij is wetenschappelijk actief en heeft wetenschappelijke interesse;
Hij/zij is bereid coassistenten en AIOS op te leiden;
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Hij/zij is in een voor het betreffende medisch specialisme erkend opleidingsinrichting werkzaam op een
zodanige wijze dat hij/zij eindverantwoordelijk als opleider daadwerkelijk en naar behoren kan dragen;
Hij/zij is lid van de wetenschappelijke vereniging;
Hij/zij voert gestructureerd overleg met andere relevante hulpverleners;
Hij/zij maakt deel uit van en geeft leiding aan de opleidingsgroep en legt de specifieke taken en
verplichtingen van de leden van de opleidingsgroep schriftelijk vast.
Specifieke functie-eisen supervisoren
Hij/zij is bereid co-assistenten en AIOS op te leiden;
Hij/zij heeft de “teach the teachers” cursus gevolgd;
Hij/zij beschikt over een didactische houding blijkens uit respect voor de AIOS en de ruimte die deze krijgt om
zijn stijl te ontwikkelen, relativeringsvermogen en flexibiliteit;
Hij/zij beschikt over didactische kwaliteiten herkenbaar in een goede feedback, goede communicatie,
aanzetten tot reflectie en in het vermogen vaardigheden over te dragen;
Leden van de opleidingsgroep voldoen bij uitoefening van het specialisme aan kwaliteitseisen van de
betreffende Wetenschappelijke Medisch Specialisten Vereniging;
Leden hebben elk een gedifferentieerd activiteiten- en belangstellingsterrein binnen het vakgebied van het
betreffende specialisme terwijl hun gezamenlijke kennis en vaardigheden elkaar aanvullen;
Zij ondersteunen de opleiding en de aanvraag daarvoor en zijn op de hoogte van de opleidingseisen alsmede
de eindtermen van de opleiding;
Hij/zij is lid van de wetenschappelijke vereniging;
Hij/zij voert gestructureerd overleg met andere relevante hulpverleners.

Nijmegen, 8 december 2010
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Bijlage M. Modelinstructie AIOS Radboudumc
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Modelinstructie AIOS Radboudumc
INSTRUCTIE BETREFFENDE ARTSEN AL DAN NIET IN OPLEIDING TOT (MEDISCH)
SPECIALIST WERKZAAM IN HET UMC ST RADBOUD
PREAMBULE
De Raad van Bestuur van het UMC St Radboud, overwegende:













dat gebleken is dat in het kader van kwaliteit van zorg, jurisprudentie en wetgeving behoefte
bestaat aan een adequate instructie waarin medische bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
de arts niet zijnde (medisch) specialist, verband houdende met de patiëntenzorg in het UMC,
beschreven zijn;
dat deze instructie de instructie vervangt betreffende artsen niet zijnde medisch specialisten
werkzaam in het UMC St Radboud, vastgesteld door de Raad van Bestuur op 19 september 2002;
dat de arts bevoegd is tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst en als
zodanig een eigen medische verantwoordelijkheid heeft;
dat de arts op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam is en op grond daarvan verplicht is
de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten en zich daarbij te
gedragen naar de door of vanwege de Raad van Bestuur gegeven aanwijzingen;
dat deze instructie de opleidingseisen zoals vastgesteld door het CCMS, de CHVG en de CSG
onverlet laat;
dat voorzover de arts in opleiding tot medisch specialist is, tevens het opleidingsreglement ex
artikel 13.5 van de CAO Universitair Medische Centra van toepassing is;
dat aanwijzingen met betrekking tot werkzaamheden in het kader van de zorgverlening gegeven
worden door de opleider, superviserend arts en overige behandelend medisch specialisten
onverlet de hierboven vermelde door of vanwege de Raad van Bestuur gegeven aanwijzingen;
dat de verantwoordelijkheid tot supervisie bij de zorgverlening niet alleen gedragen wordt door
de opleider, maar door alle specialisten en/of andere artsen werkzaam in het UMC die betrokken
zijn bij de zorgverlening waaraan de arts niet zijnde medisch specialist deelneemt;
dat in beginsel geen onderscheid wordt gemaakt in supervisie van artsen in opleiding en artsen
niet in opleiding;
dat deze instructie gericht is tot artsen (al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist),
superviserend artsen, medisch specialisten en afdelingshoofden,
dat deze instructie voor aanvang van de opleiding in het UMC St Radboud vanuit het UMC St
Radboud aan de arts niet zijnde medisch specialist wordt verstrekt en onverbrekelijk is verbonden
met de arbeidsovereenkomst.

heeft, gehoord de Ziekenhuis Opleidingscommissie, het bestuur Stafconvent en de Arts-assistenten
vereniging Radboud (AAVR) de navolgende instructie vastgesteld:
1.

Begripsbepalingen

In deze instructie wordt verstaan onder:
1.1. Arts
De arts2 niet zijnde (medisch) specialist, die, al dan niet in het kader van de opleiding tot (medisch)
specialist, onder functionele verantwoordelijkheid van de betrokken (medisch) specialisten en/of
andere artsen deelneemt aan de zorgverlening aan patiënten binnen het UMC St Radboud.
2

Het betreft arts-assistenten, al dan niet in opleiding, alsmede de tandartsassistenten in
opleiding tot orthodontist en kaakchirurg. Indien en voor zover arts-assistenten die
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1.2. Medisch specialist
De arts die werkzaam is in het UMC St Radboud en blijkens inschrijving in het register van de MSRC,
de HVRC of de SGRC is erkend als specialist in het daarbij vermelde onderdeel van de geneeskunde.
1.3. Superviserend arts
Degene die op basis van binnen het UMC St Radboud gemaakte afspraken in voorkomende gevallen
moet worden aangemerkt als functioneel leidinggevende/opdrachtgever. Dit kan zijn:
1)
2)

degene die de medische verantwoordelijkheid draagt voor de zorgverlening aan de patiënt in
kwestie (veelal de behandelend specialist) of
de opleider c.q. plaatsvervangend opleider.

1.4. Afdelingshoofd
Het hoofd van de afdeling, zoals gedefinieerd in artikel 12.16 eerste en tweede lid van de Wet op het
hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW).

2.

Algemene bepalingen

2.1

De arts ontvangt bij zijn3 indiensttreding:
- een arbeidsovereenkomst, een taakfunctiebeschrijving en deze instructie;
- een verwijzing naar de ziekenhuisbrede protocollen/richtlijnen;
- een verwijzing naar de protocollen/richtlijnen binnen het betreffende specialisme en/of de
betreffende afdeling;
- een verwijzing naar de in het UMC St Radboud geldende regelingen die relevant zijn voor
zijn functioneren en waaraan hij wordt geacht zich te conformeren. In ieder geval wordt
verwezen naar de ziekenhuisvoorschriften;
- in geval van opleiding, een schema waarin de indeling van de opleiding wordt
weergegeven;
- een binnen het betreffende medisch specialisme en/of betreffende afdeling geldende
roostersystematiek, aan de hand waarvan de arts wordt ingedeeld;
- een overzicht van verplichte gezamenlijke besprekingen met medisch specialisten en/of
andere medewerkers die bij de zorgverlening betrokken zijn.

2.2

De arts heeft het recht op grond van gewetensbezwaren te weigeren een bepaalde medische
handeling uit te voeren. De superviserend arts beslist vervolgens over de verdere behandeling
van de patiënt. Bij indiensttreding meldt de arts eventuele gewetensbezwaren aan de opleider,
zodat daarmee rekening gehouden kan worden.
Indien de arts andere redenen meent te hebben de behandeling van een patiënt niet op zich te
kunnen nemen of een aangevangen zorg af te moeten breken, treedt hij in overleg met de
superviserend arts over de te nemen maatregelen, teneinde de continuïteit van de zorg te
verzekeren.

werkzaam zijn op het gebied van onderzoek handelingen verrichten op het gebied van de
patiëntenzorg zijn de bepalingen in deze instructie van toepassing.
3

Waar in deze instructie wordt gesproken over "hij", lees dan: "hij/zij".
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2.3

De arts is verplicht, onverlet zijn eigen medische verantwoordelijkheid, de hem opgedragen
werkzaamheden in het kader van de zorgverlening en/of de opleiding nauwgezet en naar beste
kunnen te verrichten, met inachtneming van:
- geldend recht;
- door of vanwege de Raad van Bestuur vastgestelde regelingen;
- vigerende medische protocollen/richtlijnen;
- de eventueel bij de opdracht gegeven aanwijzingen.

2.4

De arts dient onverwijld de superviserend arts op de hoogte te brengen van iedere gebeurtenis
- al dan niet veroorzaakt door menselijk handelen of nalaten - bij onderzoek, behandeling
verpleging of verzorging van de patiënt(en), welke tot een schadelijk gevolg voor de
patiënt(en) heeft geleid. Dit geldt ook indien om welke reden dan ook de arts/patiënt relatie is
verstoord. Iedere arts heeft een eigenstandige plicht tot melding van incidenten en calamiteiten
conform de in het ziekenhuis vigerende regeling(en)4 bij de daartoe aan- gewezen organen c.q.
functionarissen waarbij incidenten en calamiteiten gemeld dienen te worden.

2.5

In geval van stage bij een ander (medisch) specialisme kan (de verantwoordelijkheid voor) de
supervisie en daarmee de verantwoordelijkheid worden gedelegeerd aan de stageverlenende
(medisch) specialisten en worden daaromtrent afspraken gemaakt.

2.6

De arts verricht buiten noodzaak geen medische handelingen buiten het ziekenhuis, anders dan
met vooraf gegeven toestemming van het afdelingshoofd, op wiens afdeling de arts werkzaam
is.

2.7

De arts overlegt met de behandelend specialist wie welke informatie aan de patiënt verstrekt.

3.

Opdrachten

3.1

De superviserend arts geeft de arts alleen die opdrachten tot het verrichten van medische
handelingen waarvan hij redelijkerwijs mag aannemen dat de arts beschikt over de
bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk uitvoeren van die opdrachten.

3.2

De arts aanvaardt alleen opdrachten tot het verrichten van medische handelingen indien hij
redelijkerwijs mag aannemen dat hij beschikt over de bekwaamheid, die is vereist voor het
behoorlijk uitvoeren van dit opdrachten.

3.3

De arts kan opdrachten geven aan andere beroepsbeoefenaren, volgens bestaande vanwege de
Raad van Bestuur of afdelingsleiding vastgesteld beleid.

4.

Medische handelingen

4.1

De superviserend arts bepaalt periodiek na overleg met de arts, bij voorkeur schriftelijk, aan de
hand van het stadium van de opleiding/ervaring van de betrokken arts, de opleidingseisen, de
ervaring en de concrete bekwaamheid van de arts, en met inachtneming van eventueel
afdelingsbeleid hieromtrent, tot het verrichten van welke handelingen de arts zelfstandig in
staat mag worden geacht dan wel welke handelingen onder supervisie moeten worden verricht.

4.2

De arts treedt in beginsel zelfstandig op in het kader van de zorgverlening aan de patiënten
met inachtneming van de vigerende protocollen/richtlijnen terzake. De arts voert overleg met

4

Bijvoorbeeld Z-voorschriften inzake MIP-meldingen en Calamiteiten patiëntenzorg.
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de superviserend arts in geval van twijfel en indien de toestand van de patiënt daartoe
aanleiding geeft.
4.3

De arts is gerechtigd alle medische handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn in het kader
van de zorgverlening, voor zover hij redelijkerwijs mag aannemen dat hij over de daartoe
benodigde bekwaamheid beschikt. In geval van ontbreken van de bekwaamheid, twijfel over
zijn bekwaamheid en/of indien de toestand van de patiënt daartoe aanleiding geeft is hij
verplicht met de superviserend arts overleg te voeren.

4.4

Voor het verrichten van een aantal (specifieke) medische handelingen kan het gewenst zijn dat
de arts deze uitsluitend uitvoert onder leiding van de superviserend arts. Binnen het
specialisme en/of de afdeling kunnen hierover nadere afspraken worden gemaakt.

4.5

De arts pleegt in ieder geval overleg met de superviserend arts over (dreigende) complicaties,
abnormaal beloop van het genezingsproces en bijzondere uitslagen.

4.6

De arts doet aan de superviserend arts melding van en overlegt omtrent overleden patiënten.

4.7

De arts neemt slechts beslissingen tot opname, overplaatsing of ontslag van een patiënt na
verkregen toestemming van de superviserend arts, tenzij de gezondheidstoestand van de
patiënt overleg niet toestaat. In dit laatste geval dient de arts de superviserende arts alsnog zo
spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de door de arts genomen beslissing.

4.8

Over doorverwijzing naar een medisch specialist van een ander specialisme en
terugverwijzing naar de huisarts overlegt de arts met de superviserend arts, behalve indien de
vigerende protocollen/richtlijnen hierin op andere wijze voorzien.

4.9

Het aanvragen en verrichten van een klinisch consult wordt gedaan door een medisch
specialist dan wel door de arts in opdracht van een medisch specialist.

4.10

Bij wisseling van de dienst blijft de arts die de dienst wil overdragen tot aan het eind van de
overdracht verantwoordelijk voor de tijdens zijn dienst onder zijn verantwoordelijkheid
vallende patiëntenzorg.

5.

Verantwoordelijkheden superviserende artsen

5.1

Waar van toepassing in het kader van functie en/of opleiding draagt de superviserend arts er
zorg voor dat hij op de hoogte blijft van de vorderingen van de arts.

5.2

De superviserend arts ziet toe op melding van incidenten en calamiteiten waarbij de arts
betrokken is conform de in het ziekenhuis vigerende regelingen.

5.3

De superviserend arts draagt er zorg voor dat hij op de hoogte blijft van de toestand van de door
de arts behandelde patiënten.

5.4

Indien de toestand van de patiënt daar aanleiding toe geeft dient de superviserend arts binnen
redelijke termijn zelf de patiënt te zien.

5.5

Voor overleg met de arts is te allen tijde een superviserend arts bereikbaar. Indien de arts van
oordeel is dat de superviserend arts naar de afdeling dient te komen, zal hij dit expliciet
verzoeken aan de superviserend arts.

5.6

De superviserend arts draagt zorg voor een adequate overdracht van de supervisie aan een
andere superviserend arts.
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5.7

Indien de arts aangeeft dat een bepaalde opdracht zijn bekwaamheid te boven gaat, zal de
superviserend arts voor de noodzakelijke begeleiding zorg dragen dan wel de opdracht zelf uit
(laten) voeren.

6.

Werkverdeling

6.1

Het afdelingshoofd dan wel de binnen het UMC voor het opstellen van dienstroosters van artsen
verantwoordelijke(n) dragen zorg voor het opstellen van de dienstroosters, die tijdig, bij
voorkeur een maand tevoren, onder de artsen dienen te worden verspreid.

6.2

Het dienstrooster dient te voldoen aan de Arbeidstijdenwet en het daarop gebaseerde
Arbeidstijdenbesluit, de CAO UMC en andere toepasselijke rechtspositieregeling(en).

6.3

De arts woont diverse soorten (patiënten)besprekingen bij, die naar het oordeel van de
superviserend arts van belang zijn voor de functie en/of opleiding.
De arts in opleiding neemt, conform de opleidingseisen, in ieder geval deel aan
patiëntenbesprekingen, klinische conferenties en refereerbijeenkomsten in het ziekenhuis en, in
overleg met de opleider, ook aan die welke worden gehouden in een ziekenhuis waar een
samenwerkingsverband mee bestaat.

7.

Verslaglegging/medisch dossier

7.1

Onverlet de verplichting in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
voor de behandelend medisch specialist, houdt de arts een dossier/status conform de binnen het
ziekenhuis gebruikelijke procedures bij met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Dit
wil zeggen, dat hij aantekeningen maakt van de gegevens omtrent de gezondheidstoestand van
de patiënt, de uitgevoerde handelingen en van de aan de patiënt gegeven informatie en diens
toestemming voor de behandeling. Hij neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens,
daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede medische zorg van de patiënt
noodzakelijk is.

7.2

De arts is zelf verantwoordelijk voor het kennisnemen van relevante informatie uit de
verpleegkundige rapportage of andere vormen van dossiervoering.

117

Lokaal Opleidingsplan Reumatologie
8.

Slotbepalingen

8.1

Indien de arts van de instructie afwijkt dient, indien de omstandigheden dit toelaten, te allen
tijde overleg plaats te vinden met de superviserend arts.

8.2

In alle gevallen met betrekking tot het verrichten van medische handelingen in het kader van de
patiëntenzorg door een arts, waarin deze instructie niet voorziet, beslist het afdelingshoofd van
de afdeling waar de arts werkzaam is, na overleg met de arts en de superviserend arts.

8.3

Voor zover aanvullende regels met betrekking tot medische handelingen door artsen in het
kader van de patiëntenzorg op afdelingsniveau wenselijk zijn, worden die, met inachtneming
van deze instructie, vastgesteld door het betreffende afdelingshoofd.

Vastgesteld te Nijmegen d.d. ……………….
Raad van Bestuur,

drs. E.A.R.J. Lohman
voorzitter Raad van Bestuur

mr. Æ.A.M. Kerckhoffs
secretaris Raad van Bestuur
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