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“De anesthesioloog is de medisch specialist die de vijf 
terreinen van de anesthesiologie toepast en uitdraagt; van 
perioperatieve zorg, urgentiegeneeskunde en intensive care 
naar pijn- en palliatieve geneeskunde. Hierbij wordt 
interdisciplinair samengewerkt, in keten- en teamverband. 
De anesthesioloog is in staat om het vak en zichzelf verder te 
ontwikkelen en in te spelen op het veranderende 
zorglandschap, op maatschappelijke ontwikkelingen en 
wetenschappelijke inzichten.” 
 
Yntema/Wietasch 2020 
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1 Inleiding 

 

Voor u ligt het volledig herzien regionale opleidingsplan anesthesiologie van de onderwijs- en 

opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR-NO). Deze grondige herziening volgt het nieuwe 

landelijke opleidingsplan en speelt in op de veranderingen van het zorglandschap (lateralisatie en 

concentratie van zorg), het anesthesiologische werkterrein en het beroepsprofiel met generalistische 

en specialistische expertise (T-shaped professional). Nieuw in het opleidingsplan is de structurele 

inbedding van Entrustable Professional Activities (EPA’s). Er wordt een vertaalslag gemaakt van het 

competentiegericht opleiden en beoordelen op de werkvloer naar deze EPA’s. Hierbij wordt expliciet 

aandacht besteed aan het zichtbaar maken van de bekwaamheidsontwikkeling van de individuele 

aios en de onderlinge afstemming hierover tussen de opleidingsziekenhuizen. 

 

Het regionale plan (ROP) sluit aan op het landelijke opleidingsplan (LOP)
1
 en de notitie toetsing 

(regionale) Opleiding Pijn NVA
2
 .Herhalingen uit het LOP worden zo veel mogelijk vermeden en zijn 

alleen daar te vinden waar het de leesbaarheid van het ROP verbetert. Het ROP is gericht op de 

praktische implementatie van het nieuwe opleidingsplan in de OOR NO. Het vormt dan ook de 

verbinding tussen het landelijke opleidingsplan (met de beroepspolitieke en onderwijskundige 

onderbouwing) en de lokale opleidingsplannen van de samenwerkende ziekenhuizen en pijncentra 

binnen de OOR NO:  Ziekenhuis Groep Twente Almelo, Deventer Ziekenhuis, Isala klinieken Zwolle, 

Medisch Spectrum Twente Enschede, Medisch Centrum Leeuwarden, Nij Smellinghe Ziekenhuis 

Drachten, De Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

Al deze plannen tezamen vormen dan ook één geheel met onder ander meer afspraken over elke 

locatie, de inhoud en duur van de verschillende onderdelen van de opleiding zijn beschreven. 

 

De implementatie van het nieuwe LOP heeft consequenties voor alle lokale opleidingen in de regio 

NO. Op basis van de ervaringen en ‘best practices’ van de lokale opleidingen is in het ROP een aantal 

regionale aanpassingen en aanvullingen gedaan om zowel het opleidingscontinuüm te borgen als ook 

de opleiding praktisch uitvoerbaar te maken. Zo zijn niet alleen afspraken gemaakt over het toetsen 

van EPA’s maar zijn ook koppelingen gemaakt tussen de EPA’s en de zeven thema’s van het LOP om 

marginaal toetsen mogelijk te maken. Extra aandacht wordt besteed aan wetenschap en onderwijs in 

vorm van twee nieuwe EPA’s. Een bijzonder speerpunt in de regio is aandacht voor de belasting die 

de mens in de rol van zorgprofessional ervaart door onzekerheden, twijfels en stress. Binnen de 

anesthesieopleiding wordt hieraan vormgegeven met de leerlijn welzijn en ‘just-in-time’ coaching.  

 

Het regionaal opleidingsplan (ROP) is voorbereid door meerdere projectgroepen van opleiders en 

aios en geaccordeerd in de vergadering van de Clustercommissie OOR-NO van ###. Wij beschouwen 

dit plan als een leidraad en als “levend document” dat verder wordt ontwikkeld. 

 

Namens de aios en opleidingsgroepen anesthesiologie OOR NO: 

 

Jan Hein Cobben, opleider Anesthesiologie, Deventer Ziekenhuis 

Kees Olthof, opleider Anesthesiologie, Isala klinieken Zwolle 

Jolande Bolk, opleider Anesthesiologie, Medisch Spectrum Twente Enschede 

Jan Petersen, opleider Anesthesiologie, Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen 

Bert van den Broek, opleider Anesthesiologie, Ziekenhuisgroep Twente Almelo 

Götz Wietasch, opleider Anesthesiologie, Universitair Medisch Centrum Groningen  

                                                           
1
 https://www.anesthesiologie.nl/wat-we-doen/opleiden 

2
 Vastgesteld Concilium Anesthesiologicum 9 maart 2020 
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2 Onderwijskundige onderbouwing 

Ondanks alle veranderingen in de medische vervolgopleiding vinden de meeste leeractiviteiten 

tijdens de opleiding anesthesiologie plaats op de werkplek. Dat betekent dat (bijna) alle werksituaties 

dienen als leersituaties. Een klein deel van de opleiding is niet-werkplek gebonden en betreft 

zelfstudie, cursorisch onderwijs en simulatortrainingen. In dit hoofdstuk wordt de onderwijskundige 

onderbouwing in het landelijke opleidingsplan aangevuld op aspecten die voor het opleiden in de 

OOR NO van belang zijn: Competentiegericht opleiden, de inbedding van EPA’s in thema’s, de 

integratie van simulatietraining in het vaardigheidsonderwijs (blended learning) en de eigen 

verantwoordelijkheid van de aios. 

2.1 Competentiegericht opleiden 

Doel van de opleiding is dat de aios competent wordt. Dat wil zeggen dat de aios zich de benodigde 

kennis, vaardigheden, attitudes en ervaring eigen maakt om zijn of haar taken als geneeskundige en 

anesthesioloog goed uit te voeren. De aios wordt bij het verwerven van competenties ondersteund 

door de opleidingsinrichting, de opleidingsgroep (supervisoren en docenten) en de opleider 

(leidinggevende). De ontwikkeling van aios verloopt hierbij in fasen: van beginnersniveau (onbewust 

onbekwaam) tot aan het niveau van expert (bewust bekwaam)
3
. De voortgang hiervan wordt 

beoordeeld aan de hand van het bekwaamheidsniveau (BN) dat gerelateerd wordt aan de mate van 

supervisie: van observerend (BN1) en direct (BN2), naar indirect (BN3) en op afstand (BN4) tot zelf 

superviserend (BN5). Aan het eind van de opleiding dient de AIOS voor alle relevante EPA’s 

tenminste BN4 te bereiken. Met het afgeven van de bekwaamheidsverklaring (BN4) voor deze EPA’s 

wordt de aios geacht competent te zijn. De voortgang van de aios wordt dan ook niet zozeer in 

aantallen, maar op basis van zijn functioneren (competentie) beoordeeld
4
.  

 

In het proces van competentiegericht opleiden (zie figuur 1) wordt de competentieontwikkeling 

globaal bewaakt conform de zeven competentiegebieden (CanMED rollen) die een arts moet 

beheersen
5
. Deze meer globale systematiek wordt toegepast bij sterkte-zwakte-analyses, 

voortgangs- en jaargesprekken
6
. Per competentiegebied zijn alle competenties beschreven die een 

anesthesioloog aan het einde van de opleiding moet beheersen (zie LOP, bijlage 3). Een toetsing van 

een competentie op detailniveau is uit praktische overwegingen niet zinvol en ook niet haalbaar. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Entrustable Professional Activities (EPA’s). 

  

                                                           
3
 Dreyfuss 1986 

4
 J. Frenk, The Lancet 2010 

5
 J. Frank,  The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 2005 

6
 CGS kaderbesluit  van 13 maart 2019 (treed in werking op 1 januari 2010) 
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2.2 Entrustable Professional Activity en Thema beoordelingen 

In het landelijke opleidingsplan anesthesiologie is het EPA-model toegepast om het 

competentiegericht opleiden te bevorderen. Er is een keuze gemaakt voor ongeveer 50 EPA’s die een 

weerspiegeling zijn van belangrijke beroepstaken die door een aios beheerst moeten worden om het 

vak als anesthesioloog uit te kunnen oefenen. Elke EPA is opgebouwd uit bepaalde competenties op 

het gebied van kennis, vaardigheden en attitudes die gelinkt zijn aan de competentiegebieden van de 

CanMEDS. De samenstellende competenties worden dan impliciet getoetst. 

 

De verschillende EPA’s zijn ondergebracht (‘nested’)
7
 in zeven gemeenschappelijke thema’s (1. 

Algemene perioperatieve geneeskunde; 2. Speciële perioperatieve geneeskunde; 3. Intensive care; 4. 

Urgentiegeneeskunde; 5. Pijn- & palliatieve geneeskunde; 6. Onderwijs en wetenschap; 7. De 

anesthesioloog in het ziekenhuis) en drie uitstroomprofielen (zie LOP, tabel pagina 21). Deze 

omvatten samen het domein anesthesiologie. Binnen de OOR NO zijn per thema afspraken gemaakt, 

welk EPA’s een aios op welk niveau behaald moet hebben. Hierbij is een marginale toetsing mogelijk 

op het niveau van het thema. Marginale toetsing betekent, dat op hoofdlijnen beoordeeld wordt of 

een aios bekwaam is voor een bepaald thema. Pas bij onvoldoende resultaat of excellentie wordt 

ingezoomd op het niveau van specifieke EPA’s en competenties. 

 

Voor een bekwaamheidsbeoordeling voor een EPA vanaf niveau 4 geldt dat aan gestelde criteria van 

de betreffende EPA voldaan moet zijn. 

2.3 Simulatietrainingen: Blended learning en CRM-trainingen 

Om aios op een veilige manier te ondersteunen bij het leren van vaardigheden wordt het 

werkplekleren ondersteund door zelfstudie in combinatie met simulatietraining (blended learning). 

Voorbeelden hiervan binnen de OOR NO zijn trainingsmodules voor het luchtweg management, 

regionaalanesthesie, echografie en Crew Resource Management (CRM) teamtraining. 

2.4 Eigen verantwoordelijkheid AIOS 

Tijdens de opleiding draagt de AIOS in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid voor de inrichting 

van de eigen opleiding: de AIOS is “in the lead”. Het ROP en lokale opleidingsplan geven het kader 

aan waarbinnen de AIOS een eigen invulling kan geven aan de opleiding. Hiertoe bepaalt de AIOS in 

afstemming met opleider en opleidingsgroep de keuzes met betrekking tot de (invulling van de) 

opleidingsonderdelen en de locaties waar de onderdelen worden gevolgd. Niet elke wens of keuze 

van de AIOS kan worden uitgevoerd.  

                                                           
7
 O. ten Cate, H.C. Chen, R.G. Hoff et al: AMEE Guide No. 99, Medical Teacher 2015 
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3 Inrichting van de opleiding anesthesiologie in de OOR NO 

In de OOR NO wordt het volledige opleidingsprogramma tot anesthesioloog aangeboden. 

Dit programma kent zowel gemeenschappelijke als individuele onderdelen en wordt uitgevoerd in 

nauwe samenwerking tussen het UMCG en de regionale ziekenhuizen.  

 

Het gemeenschappelijke gedeelte van de opleiding is verdeeld in zeven thema’s. Onder elk van de 

thema’s valt een reeks EPA’s (zie hoofdstuk 2.2, “nested” EPA’s) die afhankelijk van het thema op een 

minimaal bekwaamheidsniveau behaald moet worden. Zie de volgende paragrafen. Een 

gedetailleerde beschrijving van de EPA’s en de lokale aanpassingen is te vinden in bijlage 1. 

 

Het differentiatiedeel kent drie uitstroomprofielen: perioperatief-specialist, intensivist en 

pijnspecialist, waarvan de aios in overleg met de oordelend opleider er één van uitkiest. Binnen het 

uitstroomprofiel anesthesioloog – perioperatief specialist volgt de aios een voortzetting van thema 2: 

speciële perioperatieve zorg met verdieping/verbreding in één van zes aandachtsgebieden. Binnen 

het uitstroomprofiel Intensive Care volgt de aios een voorzetting en verdieping van thema 3. Binnen 

het uitstroomprofiel Pijn- en Palliatieve geneeskunde volgt de aios een voorzetting en verbreding van 

thema 5. De details van de uitvoering zijn terug te vinden in de lokale opleidingsplannen van de 

betreffende instellingen. 

3.1 Thema 1: Algemene perioperatieve zorg 

   

Minimaal EPA-niveau EPA’s van Thema 1: 

algemene perioperatieve zorg 

  
einde deel 1 

(nominaal 9 

maanden) 

deel 2 na 18 

maande 

n 

APZ-1  Preoperatieve screening  2 3 

APZ-2  Postoperatieve zorg  2 3 

APZ-3  
Perioperatieve zorg bij patiënt zonder relevante 

comorbiditeit bij laag risico ingreep  
2 3 

APZ-4  
Perioperatieve zorg bij patiënten met comorbiditeit 

bij laag tot middelhoog risico ingreep  
2 3 

APZ-5  Neuraxiale & regionale anesthesietechnieken  2 3 

APZ-7  
Perioperatieve zorg bij traumatologie en orthopedie 

(inclusief groot bloedverlies)  
2 3 

APZ-8  
Perioperatieve zorg bij hoofd- en halschirurgie 

(inclusief luchtweg management)  
2 3 

APZ-9  
Perioperatieve zorg bij abdominale chirurgie 

(inclusief oncologie)  
2 3 

APZ-10  
Perioperatieve zorg bij vaatchirurgie (inclusief endo-

procedures)  
1 - 2 3 

APZ-11 Perioperatieve zorg bij basale wervelkolom chirurgie 2 3* 

OA-1  Pijnbehandeling rondom de partus  2 3 

OA-2  
Perioperatieve zorg bij patiënte rondom sectio 

caesarea (inclusief obstetrisch bloedverlies)  
2 2 - 3 

PP-1  Management van acute pijn  2 3 

KA-1  Perioperatieve zorg voor kinderen  2 3 

* Indien deze EPA in de betreffende instelling aangeboden kan worden 
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Het minimale EPA-niveau na 9 maanden is bepaald in overleg tussen de opleiders van het UMCG en 

de opleidingsgroep, vertegenwoordigd via de dedicated teams (UMCG). Het minimale EPA niveau na 

21 maanden is in eerste instantie bepaald door de opleiders uit regionale klinieken in overleg met 

hun lokale opleidingsgroepen. 

3.2 Thema 2: Speciële perioperatieve zorg (UP onder voorbehoud) 

  

Minimaal EPA-niveau EPA’s van thema 2: 

speciële perioperatieve zorg 

  
einde deel 2 

(nominaal na 

21 maanden)  

UP 

Intensivist 

UP Pijn-

specialist 

UP 

Perioperatieve 

specialist 

APZ-1  Preoperatieve screening  4 5 5 5 

APZ-2  Postoperatieve zorg  3 5 5 5 

APZ-3  
Perioperatieve zorg bij patiënt zonder relevante 

comorbiditeit bij laag risico ingreep  
4 4 4 5 

APZ-4  
Perioperatieve zorg bij patiënten met comorbiditeit 

bij laag tot middelhoog risico ingreep  
4* 4 4 5 

APZ-5  Neuraxiale & regionale anesthesietechnieken  4 5 5 5 

APZ-6  Sedatie bij minimaal-invasieve ingrepen  3 5 5 5 

APZ-7  
Perioperatieve zorg bij traumatologie en orthopedie 

(inclusief groot bloedverlies)  
3 4 4 5 

APZ-8  
Perioperatieve zorg bij hoofd- en halschirurgie 

(inclusief luchtweg management)  
3 4 4 5 

APZ-9  
Perioperatieve zorg bij abdominale chirurgie 

(inclusief oncologie)  
3 4 4 5 

APZ-10  
Perioperatieve zorg bij vaatchirurgie (inclusief endo-

procedures)  
3 3 3 4 

APZ-11 Perioperatieve zorg bij basale wervelkolom chirurgie 3* 4 4 5 

OA-1  Pijnbehandeling rondom de partus  4 5 5 5 

OA-2  
Perioperatieve zorg bij patiënte rondom sectio 

caesarea (inclusief obstetrisch bloedverlies)  
3 4 4 5 

NA-1  
Perioperatieve zorg rond een craniotomie en overige 

interventies in het hoofd  
2 3 3 4 

CT-1  Peroperatieve zorg bij longchirurgie bij volwassenen  3* 3 3 4 

CT-2  
Perioperatieve zorg voor een patiënt die een 

eenvoudige cardiale ingreep ondergaat (incl. HC)* 
2 3 3 3 

KA-1  Perioperatieve zorg voor kinderen  3 3 3 5 

KA-2  Perioperatieve zorg voor jonge kinderen  2 2 2 4 

KA-3 zie thema IC         

  Dienst Jongste Jongste Jongste Oudste 

 * Indien deze EPA in de betreffende instelling aangeboden kan worden 

 

  



  

 

  ROPanesthesiologie OOR NO 
  juni 2020 

10 

 

3.3 Thema 3: Intensive Care 

  

Minimaal EPA-niveau EPA’s van Thema 3: 

Intensive Care 

  
gemeen-

schappelijk 

deel 

UP 

Intensivist 

IC-1 Postoperative management of the surgical patient 4 4 

IC-2 Consultation and triage of potential ICU patients 3 4 

KA-3 Opvang van kinderen in kritieke toestand 3 4 

IC-3 Patient with sepsis 3 4 

IC-4 Patient with acute abdominal condition 3 4 

IC-5 
Patient with cardiogenic shock and/or 

cardiovascular disorders 
3 4 

IC-6 Patient with massive bleeding 3 4 

IC-7 Complex ventilation and oxygenation problems 3 4 

IC-8 Patient with altered consciousness 3 4 

IC-9 Patient with acute or acute on chronic liver failure 3 4 

IC-10 Trauma patient 3 4 

IC-11 
Patient with acute brain condition 

(ischemia and all types of intracranial bleeding) 
3 4 

IC-12 Patient with renal failure 3 4 

IC-13 Immunocompromised patient 3 4 

IC-14 Patient with metabolic disturbance 3 4 

IC-15 Care of long stay ICU patients 3 4 

IC-16 Management and organization of ICU* 1 4 

* EPA IC-16 (conform GIC) is een aanvulling op de LOP en relevant voor aios die het uitstroomprofiel 

Intensive Care (fellow IC opleiding) volgen. De EPA staat beschreven in bijlage 4. 

3.4 Thema 4: Urgentiegeneeskunde (onder voorbehoud) 

  

Minimaal EPA-niveau EPA’s van Thema 4: 

urgentie geneeskunde 

  
UP 

pijnspecialist 

UP IC & 

Perioperatieve 

specialist 

aandachts- 

gebied 

urgentie- 

geneeskunde 

UG-1 Opvang van de multitraumapatiënt 4 5 5 

UG-2 Opvang van de acuut zieke patiënt 4 5 5 

UG-3 Reanimatie 5 5 5 

UG-4 Urgentieanesthesiologie bij acute interne aandoeningen 
 

4 5 

UG-5 
Urgentieanesthesiologie bij acute cardiale 

aandoeningen  
4 4 

UG-6 
Urgentieanesthesiologie bij acute neurologische 

aandoeningen  
4 5 

UG-7 Anesthesiologische zorg voor brandwondenpatiënten 
  

3 
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3.5 Thema 5: Pijngeneeskunde en palliatieve zorg 

EPA’s van Thema 5: Minimaal EPA-niveau 

pijn geneeskunde en palliatieve zorg incl. uitstroomprofiel 

pijnspecialist 

gemeen-

schappelijk 

deel (21 

maanden) 

UP IC & 

perioperatie

ve specialist 

UP 

pijn- 

specialist 

PP-1  Acute pijn  4 5 5 

PP-2 Chronische benigne pijn  3 4 5 

PP-3 Basismodule oncologische pijn en palliatieve zorg 3 3 5 

PP-4 Wervelkolom gerelateerde pijn 
  

4 

PP-5 Hoofd- en aangezichtspijn 
  

4 

PP-6 Perifere en centrale zenuwpijn 
  

4 

PP-7 Viscerale pijn 
  

4 

PP-8 Oncologische pijn 
  

4 

PP-9 Palliatieve zorg en management 
  

4 

 

De regionale werkgroep Opleidingsplan pijn en palliatieve geneeskunde heeft ten opzichte van het 

LOP enkele EPA’s gecombineerd, bij overlap van de inhoud. Toegevoegd zijn de EPA’s oncologische 

pijn en palliatieve zorg & management omdat deze onderwerpen in de regio als belangrijke 

aanvullingen op het bestaande EPA-pakket worden gezien. 

3.6 Thema 6: Onderwijs en Wetenschap 

Onderwijs en wetenschap zijn twee belangrijke overkoepelende thema’s binnen de opleiding tot 

medisch specialist. In aanvulling op het LOP zijn twee EPA’s ontwikkeld waarmee de bekwaamheid 

van de aios op deze gebieden gefundeerd beoordeeld kan worden. Voor beide EPA’s geldt BN 3 als 

minimaal vereiste. Individueel kunnen hogere niveaus bereikt worden zoals bij afronden van een 

“basis kwalificatie onderwijs – BKO” of een promotie, beiden dan op BN 5. 

3.7 Thema 7: De anesthesioloog in het ziekenhuis 

Hieronder vallen de leerlijn welzijn, Anesthesia Non-Technical Skills (ANTS) trainingen, Crew Resource 

Management (CRM)-simulatietrainingen, Discipline Overstijgend Onderwijs DOO cursussen en de 

landelijke Professional In Praktijk (PIP) cursus. Een gedetailleerde beschrijving van de invulling is in de 

lokale opleidingsplannen terug te vinden. 

3.8 Aandachtsgebieden (EPA’s onder voorbehoud) 

Binnen het uitstroomprofiel anesthesioloog – perioperatief specialist bestaan de volgende zeven 

aandachtsgebieden: 1. Algemene anesthesiologie, 2. Cardiothoracale anesthesie, 3. 

Kinderanesthesie, 4. Neuroanesthesie, 5. Obstetrische anesthesie, 6. Urgentiegeneeskunde, 7. 

Wetenschap. Hieronder staat een eerste uitwerking. Nadere invulling volgt op termijn in overleg met 

betrokken partijen. 
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De overige twee uitstroomprofielen hebben vooralsnog geen aandachtsgebieden.  

EPA’s van UP anesthesioloog - perioperatief specialist

algemeen
cardio- 

thoracaal
kinder neuro obstetrie

urgentie- 

genees- 

kunde

weten- 

schap

APZ-10
Perioperatieve zorg bij vaatchirurgie (inclusief 

endo-procedures) 
5 5 5

APZ-12*
Perioperatieve zorg bij complexe abdominale 

chirurgie*
4

OA-3
Perioperatieve zorg bij hoog-risico zwangere 

vrouwen
4 5

NA-1 
Perioperatieve zorg rond een craniotomie en 

overige interventies in het hoofd 
5 5 5

NA-2
Perioperatieve zorg bij complexe 

neurochirurgische ingrepen*
5

CT-1 
Peroperatieve zorg bij longchirurgie bij 

volwassenen 
4 5

CT-2 
Perioperatieve zorg voor een patiënt die een 

eenvoudige cardiale ingreep ondergaat (incl. HC)*
4

CT-3
Perioperatieve zorg bij complexe cardiothoracale 

ingrepen*
3

KA-2 Perioperatieve zorg voor jonge kinderen 5

KA-4 zie thema IC

KA-5 Perioperatieve zorg voor zuigelingen 4

KA-6
Perioperatieve zorg voor kinderen met belangrijke 

co-morbiditeit of complexe ingrepen
3

KA-7 procedurele sedatie bij kinderen 5

UG-4
Urgentieanesthesiologie bij acute interne 

aandoeningen
4 5

UG-5
Urgentieanesthesiologie bij acute cardiale 

aandoeningen
4 5 4

UG-6
Urgentieanesthesiologie bij acute neurologische 

aandoeningen
4 5

UG-7
Anesthesiologische zorg voor 

brandwondenpatiënten
3

dienst oudste oudste oudste oudste oudste oudste oudste

 incl. aandachtsgebieden:

Minimaal EPA-niveau
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4 Tijdsindeling 

 

De nominale opleidingsduur is zestig maanden (vijf jaar) en is verdeeld over de zeven thema’s van 

het gemeenschappelijke deel en het thema van de differentiatie. De indeling hiervan wordt in 

overleg met de aios vastgelegd door de oordelend opleider in het centrale opleidingsschema. De 

duur, volgorde en keuze van verschillende opleidingsonderdelen kunnen variëren van aios tot aios, 

afhankelijk van de voortgang van de competentieontwikkeling. 

 

Voor de eerste 21 maanden van de opleiding is in de OOR NO gekozen voor een constructie waarbij 

de aios de eerste opleidingsperiode van negen maanden start in het UMCG, gevolgd door de tweede 

periode van twaalf maanden in één van de regionale klinieken. Hiervan behoren de eerste 9 

maanden bij het thema algemene perioperatieve zorg en de daaropvolgende verlenging met 3 

maanden behoort bij het thema speciële perioperatieve zorg. 

 

De perifere aanvulling betreft de verdieping van de basis-EPA’s naar bekwaamheidsniveau 4 of het 

aanbieden van EPA's uit het aanvullende pakket. Te denken valt bijvoorbeeld aan grote buikingrepen. 

Voorwaarde is, dat het een opleidingsonderdeel betreft, dat later in de opleiding aan bod komt (en 

bijvoorbeeld aansluit op de uitstroomprofielen). Met andere woorden: uitgangspunt is, dat de 

verlenging meerwaarde heeft vanuit opleidingsperspectief. De verlenging duurt maximaal drie 

maanden. Voordeel voor de regionale ziekenhuizen is continuïteit in de instroom van aios. Nog 

specificeren welke EPA’s dat zijn c.q. welke stages dit betreft.  

 

Tabel 1: overzicht van thema’s, locatie, en duur van de verschillende opleidingsonderdelen: 

Opleidingsonderdelen Locatie   

    UMCG TH IZ ZGT DZ MST NSD MCL 
duur 

(maanden) 

Thema’s gemeenschappelijk deel                 
nominaal 48 

mnd 

1 Algemene perioperatieve zorg deel 1 en 2 X X X X X X #  9 + 9 

2 Speciële perioperatieve zorg (in jaar 4/5) X # # # # # #   3+9  

3 Intensive Care (volw. en kind) X               12 

4 Urgentiegeneeskunde X               3 

5 Pijngeneeskunde en palliatieve zorg X   X         X 3 

6 Onderwijs en Wetenschap X X X X X X   lijnleren 

7 Anesthesioloog in het ziekenhuis X X X X X X X X lijnleren 

Thema’s differentiatie deel 
nominaal 12 

mnd 

1 Anesthesioloog - perioperatief specialist X               6 + 6 

  Algemene anesthesiologie X       #   

  Cardio-thoracale anesthesie X         

  Kinderanesthesie X            #    

  Obstetrische anesthesie X         

  Urgentiegeneeskunde X                

  Wetenschap X                

2 Anesthesioloog - intensivist X               12 

3 Anesthesioloog - pijnspecialist X    #      # 12 

X wordt volledig aangeboden, # wordt in delen aangeboden 

 

UMCG= Universitair Medisch Centrum Groningen, TH = Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen, IZ = Isala Klinieken Zwolle, 

ZGT = Ziekenhuis Groep Twente (Almelo/Hengelo), DZ = Deventer Ziekenhuis, MST = Medisch Spectrum Twente (Enschede), 

NSD = Nij Smellinghe Drachten, MCL = Medisch Centrum Leeuwarden 
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De nominale duur van de stages pijn- en palliatieve geneeskunde is 3 maanden (gemeenschappelijk 

deel) en 12 maanden (differentiatie). Deze zijn verdeeld over 3 respectievelijk 6 onderdelen en 

kunnen op verschillende locaties gevolgd worden. 

 

Tabel 2 overzicht over de inhoud en duur van de verschillende onderdelen incl. EPA.: 

Onderdelen (EPA)   aanbod op locatie: indeling duur 

Beschrijving opleidingsdeel Isala MCL UMCG blok/lijn stage 

acute pijn (PP-1) gemeens. X X X  lijn 3mnd 

chronische benigne pijn  (PP-2) gemeens. X X X  lijn 3mnd 

baismodule oncologische pijn & 

palliatieve zorg (PP-3) 

gemeens. X X X  Lijn 3mnd 

wervelkolom gerelateerde pijn (PP-4) diff. X X X blok/lijn > 3 mnd 

hoofd- en aangezichtspijn (PP-5) diff. O X O  lijn 1 mnd 

perifere & centrale zenuwpijn (PP-6) diff. X X X  lijn > 2 mnd 

viscerale pijn (PP-7) diff. X O X  lijn 1 mnd 

oncologische pijn (PP-8) diff. X X X  lijn 1 mnd 

palliatieve zorg & management (PP-9) diff. X X X  blok 3 mnd  

X: regulier aanbod, X: zwaartepunt; O – sporadisch aanbod 

 

Voor het uitstroomprofiel anesthesioloog-pijnspecialist zijn 4-6 opleidingsplaatsen per jaar 

beschikbaar. Het individuele opleidingsschema met stages op de verschillende locaties is afhankelijk 

van het specifieke aanbod (tabel 1). Het individuele opleidingsplan en wordt afgestemd met 

regionale pijnopleiders en goedgekeurd door de A-opleider.  

 

Tabel 3: overzicht over pijnprocedures en bekwaamheidsniveaus.  

Pijn basisstage (3 mnd) 3e jaar 5e jaar 

epiduraal getunneld  2  4 

zenuwblokkade lumboaxiaal  2  4 

regionale zenuwblokkade (echo)  3  4 

instellen van een PC(E)A pomp  4  5 

instellen en plaatsen van een subcutane PCA pomp  2  4 

Pijn differentiatie     

plaatsen spinale katheter met /zonder poortsysteem   3 

lumbale sympaticus blokkade   3 

blokkade van de plexus coeliacus   3 

ganglion stellatum blokkade   2 

ganglion gasseri blokkade   2 

lower end blokkade   2 

cervicale facetblokkade   3 

ganglion impar blokkade   3 

Mogelijke aanvulling:     

chordotomie (MCL, Isala)   2 

Neuromodulatie (MCL, Isala)   2 

cervicale zenuwwortelblokkade (UMCG, Isala)   3 

splanchnicusblokkade thoracaal (UMCG, Isala)   3 
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4.1 Individuele aanpassingen in opleidingsduur 

De regeling tot individualisering van de opleidingsduur (kaderbesluit CGS) maakt het mogelijk om 

rekening te houden met reeds door de aios verworven competenties. Doel van de regeling is het 

mogelijk te maken dat de aios zo lang als nodig en wenselijk en zo kort als verantwoord is, wordt 

opgeleid, mits de aios de eindcompetenties kan behalen
8
. Individualisering houdt echter ook in dat 

zo nodig de opleiding wordt verlengd indien de beoogde leerdoelen onvoldoende worden bereikt. 

 

Een eerste inschatting betreffend een verkorting van de opleiding vindt plaats aan het begin van de 

opleiding bij het opstellen van het individuele opleidingsplan. Binnen de OOR NO kan - mits de 

verplichte leerdoelen behaald zijn - ook gekozen worden voor verdieping of verbreding van de 

opleiding afhankelijk van het individuele opleidingsplan (IOP). 

 

Het uiteindelijke besluit over verkorting (verdieping of verbreding) of juist verlenging vindt pas plaats 

op het moment dat de oordelend opleider een gefundeerd oordeel kan geven over de aanwezigheid 

van de veronderstelde competenties. Het besluit wordt gebaseerd op minimaal twee 

voortgangsgesprekken. Het is de verantwoordelijkheid van de aios de eerder verworven 

competenties in zijn portfolio inzichtelijk te maken.  

  

                                                           
8
 CGS Kaderbesluit van 13 maart 2019 (treed in werking op 1 januari 2010) 
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5 Actuele thema’s in de opleiding 

Om samen optimale zorg te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat zorgprofessionals in hun 

werkzame leven blijven leren, groeien en ontwikkelen. Elke arts wordt niet alleen opgeleid in de 

medische inhoud van zijn of haar vakgebied, maar ook in organisatorische en maatschappelijke 

thema’s om invulling te kunnen geven aan hun beroep in een steeds veranderend zorglandschap.  

5.1 Geïntegreerde actuele thema’s  

Naar mate de aios zich ontwikkelt en sturing geeft aan het zorg proces wordt in toenemende mate 

verwacht dat aios zich ook bekwaamt in een aantal relevante thema’s uit de afgelopen jaren zoals 

veiligheid, medisch leiderschap, doelmatigheid en de kwetsbare patiënt. Deze 4 thema’s zijn 

geïntegreerd in de EPA’s en het verplichte onderwijs (zie LOP HS 5 en bijlage 8). 

5.1.1 Kwaliteit en veiligheid van zorg 

Veilig werken in en voor de best denkbare zorg staat centraal bij alle werkzaamheden van aiossen en 

stafleden: in de kliniek, de wetenschap, in de samenwerking en in de opleiding. In het begin van de 

opleiding leert de aios het werken conform de wettelijke kaders, protocollen en richtlijnen. Hierbij 

behoort ook het inzicht dat mensen fouten kunnen maken en dat deze veilig gemeld kunnen worden. 

In de kwaliteits- en complicatiebesprekingen wordt structureel aandacht besteed aan het leren van 

(bijna-)incidenten om zo de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Tegelijkertijd wordt ook 

aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de aios op dit gebied, in de vorm van regelmatige 

Crew Resource Management (CRM) trainingen in de perioperativeve, IC-, spoed- en 

reanimatiesetting. Aiossen hebben desgewenst de mogelijkheid om gedurende de opleiding deel te 

nemen aan de decentrale incident meldingscommissie (DIM) van de afdeling anesthesiologie. 

 

In geval van een zorgcalamiteit waar een aios bij betrokken is wordt de aios intensief begeleid door 

een lid van de opleidersgroep, krijgt hij/zij peersupport aangeboden en vindt vanuit de afdeling zo 

nodig verdere begeleiding plaats tijdens de latere fase (PRISMA analyse en eventuele juridische 

procedures).  

 

Medisch leiderschap 

Naar mate de aios verder komt in de opleiding wordt van in toenemende mate verwacht dat de aios 

sturing kan geven aan het zorgproces rondom de patiënt. In eerste instantie richt zich dat op de 

individuele patiënt waarbij de aios in staat is kennis te abstraheren en zo nodig gemotiveerd en op 

basis van evidentie van een protocol af te wijken. In tweede instantie richt zich dat op de organisatie 

van zorg voor meerdere patiënten zoals op de intensive care afdeling en in de dienst. 

 

Leiderschap wordt van de aios ook verwacht bij (patiënten)besprekingen, vergaderingen en 

bijvoorbeeld bij het vormgeven van behandelprotocollen. Naast medisch leiderschap dient de aios 

tijdens de opleiding vertrouwd te raken met basisprincipes van het management van complexe 

organisaties zoals een pijnpolikliniek. De aios wordt geacht gedurende de opleiding actief te 

participeren in organisatorische gremia, passend bij het niveau van de aios. Elke aios volgt in de 

eerste opleidingsjaren onderwijs op het gebied van medisch leiderschap. In de uitstroomprofielen 

volgt de aios discipline overstijgend onderwijs op het gebied van management in de 

gezondheidszorg. 

5.1.2 Doelmatigheid 

Om optimale zorg te realiseren leert de aios de patiënt te respecteren als gelijkwaardige 

gesprekspartner, om te achterhalen wat ‘optimale zorg’ voor deze patiënt inhoudt. Optimale zorg is 

immers niet voor iedereen hetzelfde en heeft te maken met mogelijkheden, eigen context en 
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persoonlijke behoefte en waarden van de patiënt (shared decision making). In dit proces van samen 

beslissen geeft de aios de patiënt objectieve informatie over de voor- en nadelen van verschillende 

opties voor diagnostiek of behandeling. De aios ontwikkelt vaardigheden om samen met de patiënt 

de voor de patiënt beste passende beslissing te nemen. Hierbij zijn positieve gezondheid, waardevol 

leven en doelmatigheid belangrijke criteria.  

 

Daarnaast is (het verbeteren van) doelmatigheid van de zorg en opleiding onderwerp van 

werkplekleren en kwaliteitsbesprekingen. Zo efficiënt mogelijk werken, met aandacht voor de 

kosten, met zo weinig mogelijk verspilling en aansluitend bij de wensen, voorkeuren, context en 

achtergrond van de patiënten. Het landelijke bewustzijnsproject
9
 is hier een voorloper van en biedt 

een toolbox. Deze box biedt tools, projecten en inspiratie ter bevordering van doelmatigheidsdenken 

en -doen bij aios. 

5.1.3 De kwetsbare patiënt 

De aios leert vanaf het begin van de opleiding over de impact die een ziekenhuisopname heeft voor 

kwetsbare (en oudere) patiënten en de verhoogde kans op complicaties die leiden tot functieverlies 

en afhankelijkheid in het dagelijks leven. Het thema kwetsbare (en oudere) patiënten komt op 

verschillende manieren terug: tijdens het werkplekleren, het cursorisch onderwijs en tijdens CRM en 

teamtrainingen. 

5.2 Aanvullende actuele thema’s 

Andere actuele onderwerpen zijn te vinden onder andere bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS: 

www.medischevervolgopleidingen.nl/themas). Aan deze onderwerpen wordt lokaal en in regionaal 

verband invulling gegeven door onder andere discipline overstijgend onderwijs (zie hoofdstuk 6.4) 

 

Individualisering en flexibilisering gaan hierbij hand in hand. Binnen de OOR NO kan de aios verder 

verdiepen in vijf verschillende profileringsrichtingen
10

: 

• bestuur & management 

• ICT & innovatie 

• kwaliteit & patiëntenveiligheid.  

• onderwijs & opleiden  

• wetenschap & onderzoek 

 

Nader details zijn te vinden op de website van de OOR NO (www.oorno.nl). 

5.3 Welzijn van de zorgprofessional 

Een bijzonder speerpunt van de anesthesiologische opleiding binnen de OOR NO is de ontwikkeling 

van de leerlijn welzijn. Visie is, dat binnen de medische vervolgopleiding naast aandacht voor de 

medisch inhoudelijke kant ook aandacht moet zijn voor de belasting die de zorgprofessional als mens 

ervaart dooronzekerheden, twijfels en stress. Deze mentale belasting is vaak een gevolg van 

persoonlijke factoren in combinatie met de druk/eisen van werkomgeving  en samenleving. Binnen 

de anesthesiologieopleiding wordt hieraan aandacht besteed door middel van de leerlijn welzijn en 

“just in time coaching” voor elke individuele aios.  

 

                                                           
9
 http://www.bewustzijnsproject.nl (online tot december 2021). 

10
 Innovatief opleiden: koers noordoost. Visiedocument voor de medisch specialistische vervolgopleidingen 

2019 – 2023, OOR NO 
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Uitgaande van het werkplekleren wordt in de dagelijkse praktijk aandacht geschonken aan de 

versterking (amplitie) van de mentale weerbaarheid bijvoorbeeld door feedback op effectieve coping 

strategieën. Om de aios te helpen inzicht te krijgen in zijn/haar mentale energie en gezondheid 

wordt gebruik gemaakt van een betrouwbaar en wetenschappelijk onderbouwd instrument 

(Energiekompas®)
11

. Tijdens de reguliere begeleidings- en voortgangsgesprekken worden de 

belastende kanten van het vak en de opleiding besproken (monitoring). De aios wordt zo nodig 

ondersteund bij het omgaan met de mentale belasting (just-in-time-coaching) bijvoorbeeld door 

middel van feedback op effectieve coping strategieën, steunen in eigen oplossingen van de aios en 

hulp bieden in het vinden van specifieke interne of externe begeleiding (curatie). Voor verdere in- en 

externe begeleiding van de aios wordt binnen de opleidingsziekenhuizen van de OOR NO nauw 

samengewerkt met de afdelingen A&G, P&O en de leerhuizen. 

 

Op basis van de ervaring met de strong-back-soft-front training
12

 is vanuit de afdeling anesthesiologie 

van het UMCG in samenwerking met diverse in- en externe partners een cursorisch 

onderwijsprogramma ontwikkeld om de mentale weerbaarheid van de aios op te bouwen en te 

ondersteunen (preventie). Het strong-back-soft-front training is modulair opgebouwd om optimaal 

aan te sluiten op de behoefte van de aios in de verschillende opleidingsjaren. Deze cursus vormt de 

basis en wordt naar behoefte aangevuld door intervisie en peer support.  

 

De opleider heeft in de begeleiding van de aios verschillende rollen: beoordelaar op de werkvloer 

(supervisor), coach en loopbaanbegeleider in de gesprekken (jaarbegeleider en opleider) en 

oordelend opleider (eindverantwoordelijke opleider). In het contact met de aios wordt aangegeven 

welke rol de opleider vervult. 

 

 

                                                           
11

 Demerouti E, Bakker AB, Halbesleben JR: Productive and counterproductive job crafting: A daily diary study. J 

Occup Health Psychol. 2015 Oct;20(4):457-69. doi: 10.1037/a0039002. 

 
12

 Innovatieproject Regio Oor Noordoost: Strong back, soft front; een pilot-study naar cursorisch onderwijs aan 

AIOS Anesthesiologie ter bevordering van mentale weerbaarheid. 2016-2018 
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6 Onderwijs 

De kern van het onderwijs in de opleiding tot anesthesioloog betreft het leren op de werkplek: in de 

patiëntenzorg, het onderwijs en de wetenschap. Dit wordt aangevuld met het cursorisch onderwijs: 

lokaal, regionaal en landelijk maar ook discipline overstijgend en in combinatie met specifieke 

trainingen. In het begin gestructureerd in groepsverband, later in toenemende mate individueel.  

6.1 Leren op de werkplek 

Iedere aios volgt een aantal vaste stages in het UMCG en de regionale ziekenhuizen. De stages 

kennen een opbouw in oplopende taakcomplexiteit en verantwoordelijkheid voor de aios. De aios 

wordt in de leerproces begeleid door de supervisor op de werkvloer en een stagebegeleider. 

Voorafgaand aan elke stage neemt de aios contact op met de stagebegeleider om inhoud en 

leerdoelen af te stemmen. Maar ook voorafgaande aan elke werkdag bespreekt de aios met de 

supervisor van de dag zijn persoonlijke leerdoelen. Afhankelijk van de stage volgt de aios een 

specifieke introductiemodule georganiseerd door de betreffende opleidingskliniek (zie lokale 

opleidingsplannen).  

6.2 Lokaal en regionaal cursorisch onderwijs 

Het cursorisch onderwijs wordt lokaal georganiseerd en aangevuld door regionaal (PGO), discipline 

overstijgend en landelijk onderwijs. Sommige cursussen kunnen in het buitenland worden gevolgd. 

Deze maken dan onderdeel uit van het individuele opleidingsplan en worden vooraf afgestemd met 

de opleider. 

 

Dagelijks vinden op de verschillende locaties overdrachten plaats (generaal dagelijks rapport). Hierbij 

zijn in beginsel alle aios en leden van de opleidingsgroep van de betreffende stage(s) aanwezig en 

worden operationele en actuele aspecten van de patiëntenzorg besproken. Naast het borgen van de 

kwaliteit van de patiëntenzorg wordt bijzonder aandacht besteed aan het creëren van 

opleidingsmomenten. 

 

Het cursorisch onderwijsprogramma is afgestemd op de verschillende opleidingsstages en wordt 

aangevuld met kwaliteitsonderwijs (kwaliteits- en complicatiebesprekingen), wetenschappelijk 

onderwijs (Journal Clubs, Critical Appraisal of a Topic (CAT) en refereeravonden) en onderwijs in 

kleine groepen inclusief simulatietrainingen (hands-on, CRM). Een overzicht van het cursorisch 

onderwijs is te vinden in onderstaande tabel. De uitwerking van het onderwijs is beschreven in de 

lokale opleidingsplannen.  

 

Cursorisch onderwijs Tijdstip Aanbieder 

A-onderwijs aios maand 1 tot 9 UMCG 

CAT-bespreking Alle AIOS UMCG en regionaal 

Journal club Alle AIOS UMCG en regionaal 

Dedicated team onderwijs Alle AIOS UMCG 

Crew Resource Management 

(CRM) trainingen 

Alle AIOS UMCG 

Complicatiebespreking Alle AIOS UMCG en regionaal 

PGO-onderwijs AIOS maand 9 t/m 21 Regionaal georganiseerd 

op locatie UMCG  

Simulatietraining Alle AIOS UMCG 

Communicatie-training Alle AIOS UMCG 
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Door middel van verschillende e-learning modules (zie 6.5) kunnen de aios specifieke kennis 

vergaren, met als basis de anesthesiologische e-learning van de Royal College of Anesthesiology (e-

integrity). Hierin wordt een reeks van anesthesiologische onderwerpen behandeld die ook relevant 

zijn voor het landelijke EDAIC-examen (European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care). 

 

De aios participeert aan het lokaal, regionaal en landelijk, cursorisch onderwijs pijn- en palliatieve 

geneeskunde. Het lokaal onderwijs is afgestemd op de stages die op deze locatie worden 

aangeboden. Tijdens de stage is deelname aan en voorbereiding voor ingeroosterd onderwijs 

verplicht. Volgende onderwerpen komen op een wekelijkse basis op de verschillende locaties aan de 

orde: 

• aangezichts- en hoofdpijn 

• perifere en centrale neuropathische pijn 

• oncologische pijnbestrijding en palliatieve zorg 

• viscerale pijn 

• somatische pijn 

• chronische benigne pijn 

• wervelkolom-gebonden pijn 

 

Het regionaal onderwijs wordt aangeboden door alle drie locaties gemeenschappelijk: 

Eens in de drie maanden wordt samen met de AIOS een regionale onderwijsavond georganiseerd op 

een van de drie locaties. Het schema wordt jaarlijks vastgesteld. De onderwerpen sluiten aan bij het 

opleidingscurriculum en de daarbij behorende EPA’s. Het onderwijs vindt van 15.00u tot 18.00u 

plaats.  Het programma is een combinatie van een presentatie van een (complexe) casus met een 

daaraan gerelateerde CAT (aios) een voordracht/lezing door een of meerdere van de lokale stafleden 

of een gastspreker. Deze avond kan gecombineerd worden met een training/scholing ook voor ander 

(pijn)zorgprofessionals.  Aanwezigheid is voor de AIOS verplicht en hiermee zal derhalve rooster-

technisch worden rekening gehouden.  

6.3 Landelijk cursorisch onderwijs 

De aios participeren in het landelijk onderwijs dat door de Centrale Cursuscommissie Anesthesiologie 

wordt georganiseerd (EDAIC, NVA, Pijn en PIP). De aios is verantwoordelijk voor de inschrijving voor 

deze cursussen bij de  NVA. Voor het uitstroomprofiel intensive care geneeskunde is de participatie 

aan het landelijke GIC-onderwijs, voor het uitstroomprofiel pijn – en palliatieve geneeskunde het 

volgen van een cursus stralingshygiëne verplicht gesteld. 

6.4 Discipline overstijgend onderwijs 

Naast de in het opleidingsplan geïntegreerde cursussen (zie hieronder en bijlage EPA’s) bestaat de 

mogelijkheid aanvullende kennis en kunde te verwerven over een specifiek aspect van de 

gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan zijn trainingen op het gebied van kwaliteit & veiligheid, 

leiderschap, medische ethiek, organisatie van de gezondheidszorg, juridische aspecten en omgaan 

met klachten. Het cursusaanbod van dit discipline overstijgend onderwijs is te vinden op de website 

van OOR Noord- en Oost-Nederland. 
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6.5 Specifieke cursussen. 

Gedurende de opleiding dienen de aios een aantal specifieke cursussen met goed resultaat te volgen. 

Uitgaande van de voorgeschreven cursussen uit het landelijke opleidingsplan zijn in regionaal 

verband afspraken gemaakt welke cursussen op welk moment door de aios gevolgd dienen te 

worden
13

: 

 

Cursus Tijdstip Aanbieder Toelichting 

ECG 1
e
 jaar ExpertCollege E-learning. AIOS regelt dit zelf 

ALS 1
e
 jaar extern, ERC 

gecertificeerd 

AIOS regelt dit zelf 

Regionaal 

anesthesie 

jaar 1 - 4 UMCG/US-

ABCD 

Blended learning: e-learning + hands-on; 

vier sessies van één dagdeel; indeling via 

secretariaat O&O. 

Epiduraal jaar 1 UMCG Blended learning: e-learning + hands-on; 

twee sessies van één dagdeel; indeling via 

secretariaat O&O. 

Luchtwegcursus jaar 1 - 5 UMCG Blended learning: e-learning + hands-on; 

twee keer per opleidingsjaar (bij benadering 

tien blokken met een totaal van dertig 

modules). 

CRM training jaar 1 - 5 UMCG en 

regionaal 

Gemiddeld een keer per opleidingsjaar in 

teamverband tbv. ANTS. Skills Center, SEH, OK 

Traumacursus 

 

jaar 2 extern (ATLS 

vergelijkbaar) 

AIOS regelt dit zelf 

TEE/FATE jaar 4 UMCG/US-

ABCD 

Blended learning: e-learning + hands-on; 

twee sessies van één dagdeel; 

Cursus opvang ziek 

of gewond kind 

jaar 4 extern (EPLS 

vergelijkbaar) 

Alleen bij uitstroomprofiel perioperatief 

specialist en intensivist. AIOS regelt dit zelf 

Cursus 

obstetrische 

anesthesie 

jaar 4 - 5 extern Eén keer per opleiding; Cursusinhoud is nog 

niet beschreven.  

Cursus tbv. 

uitstroomprofiel/ 

aandachtsgebied 

Jaar 5 divers Eén keer per opleiding in afstemming met 

stagebegeleider en opleider 

 

  

                                                           
13
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7  Stimuleren, beoordelen en bekwaam verklaren 

Reflecteren op het functioneren is voorwaarde voor werkplekleren en cruciaal voor de ontwikkeling 

als professional. Door feedback ontwikkelt de aios reflectief vermogen. Feedback wordt gegeven als 

formatieve feedback en summatieve beoordeling. Beide vormen worden hierna toegelicht. 

De twee vormen vullen elkaar aan bij het beoordelen en bekwaamverklaren van de AIOS.  

7.1 Stimuleren: formatieve feedback 

Bij formatieve feedback wordt de ontwikkeling van de aios tijdens het leren door zijn directe 

omgeving bewaakt. Het is gericht op het verbeteren van het functioneren van de AIOS.  

 

Over het algemeen geldt: hoe beter feedback aansluit op de leerdoelen van de aios en hoe 

stimulerender feedback gegeven wordt, des te groter het effect
14

. Het primaire doel van feedback is 

om het verschil tussen bestaande kennis, performance en het leerdoel te verminderen. Om effectief 

te kunnen zijn moet feedback drie hoofdvragen beantwoorden: 1. Wat is mijn leerdoel? (feed up) 2. 

Welke vordering heb ik gemaakt? (feed back) en 3. Wat ga ik de volgende keer verbeteren? (feed 

forward). Hierbij is van belang dat het feedback is afgestemd op het niveau van de aios en alle drie 

hoofdvragen goed worden gedocumenteerd in het elektronische portfolio. 

 

Vormen van formatieve feedback zijn: Korte Praktijk Evaluaties (KPE
15

), Direct Observed Procedural 

Skills (DOPS), Case Based Discussion (CBD), Critical Appraisal of a Topic (CAT), product evaluatie, 

periodieke terugkoppeling van de opleidingsgroep
16

 en 360° feedback.  Voor de omschrijving van 

deze instrumenten wordt verwezen naar het landelijk opleidingsplan. 

7.2 Summatieve beoordeling 

Summatieve beoordeling betreft een beoordeling van het functioneren van de aios aan het eind van 

een beoordelingsperiode. Hetis een expliciet toetsmoment om de vordering een aios gedurende de 

opleiding te beoordelen. Dat kan zijn een stage (stagebeoordeling), een EPA (EPA-beoordeling) of 

een bepaalde periode (lokale kennistoets, EDAIC-examens, NVA-examen). De voorkeur gaat uit naar 

een dichotome (geslaagd/gezakt) of trichotome (onder/op/boven niveau) beoordeling gezien het 

gunstige effect op het welzijn
17

. In de uitstroomprofielen Intensive Care- en Pijn- en Palliatieve 

Geneeskunde wordt indien mogelijk een landelijk of internationaal examen afgelegd. 

7.3 Beoordelen en bekwaamverklaring 

Het beoordelen van het functioneren van de AIOS dient om inzichtelijk te maken hoe de ontwikkeling 

van de AIOS verloopt. Hiervoor verzamelt de aios in het portfolio de vereiste benodigde 

documentatie voor een stage-beoordeling, een specifieke EPA-beoordeling en een overkoepelende 

thema-beoordeling. Stage- en EPA-beoordelingen  kennen een narratief gedeelte (fomatieve 

feedback) en een summatief beoordelingsgedeelte.   

7.3.1 Stagebeoordeling 

Het opleidingsschema is opgebouwd uit diverse opleidingsonderdelen c.q. stages. Aan het begin van 

een stage voert de AIOS een gesprek met de coördinator van deze stage om de wederzijdse 

                                                           
14

 Hattie J & Timperley H: The Power of Feedback. Rev Edu Res 2007; 81-112 
15

 Vroeger ook Korte Practijk Bespreking – KPB genoemd 
16

 In het UMCG “lerarenvergadering” 
17

 Spring L, Robillard D, Gehlbach L, et al. Impact of pass/fail grading on medical students’ well-being and 

academic outcomes. Med Educ 2011;45:867–877 
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verwachtingen en leerdoelen af te stemmen. Vastgesteld wordt welke EPA’s in deze stage van 

toepassing zijn en hoe de voortgang van de AIOS in deze EPA’s wordt bepaald. Aan het eind van de 

stage voert de AIOS een beoordelingsgesprek met de stagecoördinator. Hierin worden de voortgang 

en het functioneren besproken en vastgelegd in het stageformulier van het portfolio. Dit formulier 

bevat zowel narratieve feedback als een summatieve overall stagebeoordeling. Ook wordt 

aangegeven als er twijfel is over de keuze voor het specialisme.  

 

De verschillende stagebeoordelingen fungeren als input voor de voortgangs- en beoordelings- 

gesprekken met de opleider. Indien een stage ‘onder verwacht niveau’ wordt afgesloten of er twijfel 

is over geschiktheid voor het vak gaat de opleider in gesprek met de betreffende AIOS en de 

stagecoördinator. Besproken wordt op welk gebied het functioneren moet verbeteren en of hiervoor 

een verlenging of herhaling van een (deel van) de stage nodig is of dat hieraan in toekomstige stages 

voldoende kan worden gewerkt. Het besluit hierover wordt genomen door de RGS. 

7.3.2 EPA-beoordelingen en bekwaamverklaring 

Entrustable Professional Activities (EPA’s) zijn beroepssituaties die gezamenlijk alle belangrijke 

elementen bevatten van de kern van het beroepsprofiel. Tijdens het klinisch werk wordt de AIOS 

voortdurend begeleid en beoordeeld door diverse supervisorensupervisoren. Binnen één 

opleidingsonderdeel kunnen meerdere EPA’s relevant voor de beoordeling van de AIOS. In de loop 

van de tijd krijgen de supervisoren een steeds gefundeerder beeld over de mate waarin de AIOS een 

relevante EPA beheerst. Aan het eind van het opleidingsonderdeel, of eventueel al eerder, vraagt de 

aios aan een aantal supervisoren om een KPE/EPA-beoordeling op de werkplek in te vullen in het 

portfolio. 

 

De EPA-werkplekbeoordeling wordt onderverdeeld in de EPA-beoordeling en de EPA-

bekwaamverklaring.  

Tijdens de opleiding verkrijgt de aios EPA-beoordelingen. Deze geven een oordeel over het 

supervisieniveau dat per EPA van toepassing is op deze aios. De EPA-beoordeling wordt toegepast 

voor bekwaamheidsniveaus 1 t/m 3. Regionaal is afgesproken dat dit een groepsbeoordeling zal zijn 

waarbij de gehele opleidingsgroep, een groep stage-supervisoren of (in het UMCG) een dedicated 

team is betrokken. De reden hiervoor is dat groepsgewijze beoordeling sterker is, aangezien er meer 

perspectieven bij elkaar komen en de verschillen/overeenkomsten duidelijk worden. Groepsgewijze 

beoordeling veronderstelt een groter draagvlak. 

 

De bekwaamverklaring voor een EPA geldt vanaf niveau 4.  

Bij de EPA-bekwaamverklaring wordt zowel in het UMCG als in de regionale klinieken het oordeel van 

de opleidingsgroep betrokken.  Als de opledingsgroep in een opleidingskliniek van mening is dat een 

aios het bekwaamheidsniveau 4 heeft behaald, dan geeft de opleider van deze kliniek een EPA-

bekwaamverklaring op niveau 4 af. De bekwaamverklaring is onafhankelijk van de 

opleidingsinstelling en hoeft dus niet over gedaan te worden bij overgang naar een andere kliniek 

tenzij een specifieke situatie erom vraagt. 

7.3.3 Thema beoordeling 

Elke drie maanden en aan het einde van elke thema-periode evalueren opleider en aios tijdens het 

voortgangs- of jaargesprek het functioneren en de voortgang van de aios op basis van alle EPA’s uit 

de thema periode. Hierbij wordt marginaal getoetst in die zin dat bij goed functioneren het 

vertrouwen wordt uitgesproken dat de aios de EPA’s van het betreffende thema op het afgesproken 

niveau behaald heeft (EPA tabellen zie hoofdstuk 3). Pas bij functioneren onder het verwachte niveau 

of op verzoek van de aios wordt ingezoomd op het betreffende onderdeel waar de aios afwijkt van 

de gestelde norm.  
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Aan het eind van het gemeenschappelijke deel van de opleiding (einde jaar 4) dient een aios 

bekwaamverklaringen te bezitten voor alle EPA’s die in deze periode als verplicht zijn aangegeven in 

het regionale opleidingsplan (zie hoofdstuk 3). Indien dit om enige reden niet het geval is, kan de 

oordelend opleider besluiten dat de betreffende AIOS nog niet kan beginnen met de 

differentiatiefase van de opleiding totdat de ontbrekende bekwaamverklaring(en) alsnog zijn 

verkregen. Aan het eind van de opleiding dient de AIOS een bekwaamverklaring te hebben voor alle 

EPA’s die deel uitmaken van het gezamenlijke deel van de opleiding en tevens het voorgeschreven 

minimale supervisieniveau te hebben bereikt voor de EPA’s in de gekozen differentiatie.  

 

Overzicht van beoordelingsmethodieken en regionale uitvoering: 

Landelijk Opleidingsplan Regionaal Opleidingsplan 

§ Methodiek Per 

opleidingsjaar  

Per opleidingsperiode 

(9/12 maanden) 

7.11 Korte Praktijk Evaluatie: functioneren in een 

specifieke situatie 

Tenminste 10  Tenminste 8 

7.12 Direct Observation of Procedural Skills: 

beoordeling van de technische vaardigheden 

Tenminste 4 Tenminste 3 

7.13 Case Based Discussion: toetsen kennis en 

klinisch redeneren * 

Tenminste 4 Tenminste 3 

7.14 Critical Appraisal of a Topic Tenminste 2 Tenminste 2 

7.15 Productevaluatie: indien een aios een 

dossier-analyse uitvoert, een brief naar de 

huisarts opstelt, dan vindt een 

productevaluatie plaats. Is facultatief, indien 

aan de orde. 

Facultatief Facultatief 

7.16 360 graden feedback Tenminste 1 Tenminste 1 

7.17 Reflectieverslag: wordt opgesteld door de 

aios en dient als basis voor het A/B-formulier. 

1 x 1 x 

7.22 Stagebeoordeling Tenminste 2 Tenminste 2 

7.23 EPA-werkplekbeoordeling:   

a. EPA-evaluatie niveau 1 t/m 3 Tenminste 1 Tenminste 1 

b. EPA-beoordeling vanaf niveau 4 1 x 1 x 

 Drie maandelijkse voorgangsgesprekken 1 x kwartaal 1 x 3 kwartaal 

 A/B-formulier, tevens overdrachtsformulier  1 x 1 x 

7.3.4 Overdracht aios tussen opleidingsstages en -instellingen 

Voor een goede overdracht tussen UMCG en de regionale ziekenhuizen zijn de volgende 

uitgangspunten afgesproken
18

: In het E-portfolio van de aios staat de verzameling van formatieve 

feedback en summatieve beoordelingen waarmee de voortgang van de aios wordt geregistreerd. 

Verder zijn hier de reflectieverslagen en het individuele opleidingsplan te vinden. Het portfolio dient 

als input voor het individuele gesprek met de aios bij de overgang tussen de verschillende 

opleidingsklinieken. Het A/B-formulier blijft bestaan als zowel als overdrachtsformulier na 9 

maanden als ook als jaarlijkse beoordelingsdocument voor de latere opleidingsjaren en maakt 

onderdeel uit van het portfolio. Deze jaarbeoordeling behandelt alle 7 competentiegebieden 

(CanMeds), bevat een korte narratieve samenvatting van het afgelopen opleidingsjaar en 

afspraken/specifieke leerdoelen voor de volgende opleidingsperiode. 
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In de zesde maand van het eerste en tweede opleidingsjaar zal al duidelijk moeten zijn hoe de AIOS 

zich ontwikkelt. Overgang naar de volgend opleidingsfase kan wanneer een AIOS aan alle 

minimumeisen voldoet. Ingeval een AIOS bij overgangsmomenten niet op niveau functioneert of 

wanneer er twijfel bestaat, overleggen de opleiders uit het UMCG en de regionale opleidingskliniek 

vooraf met elkaar. Bij twijfel wordt het opleidingsonderdeel met drie maanden verlengd om daarna 

te beoordelen of een aios voldoende niveau heeft bereikt.  

7.4 De excellente of disfunctionerende aios 

Voor zowel de excellente als de en disfunctionerende aios heeft OOR NO trajecten afgesproken om 

de aios individueel te begeleiden en optimaal te ondersteunen bij de loopbaanontwikkeling.  

7.4.1 De excellente aios 

Wanneer uit het portfolio (feedback en beoordelingen) blijkt dat de aios over het geheel of op 

bepaalde onderdelen boven niveau functioneert bestaat de mogelijkheid het curriculum sneller te 

doorlopen of extra invulling te geven aan het opleidingsplan. Er wordt dan een aangepast individueel 

opleidingsschema afgesproken, waarin bijvoorbeeld meer ruimte geboden wordt tot het verrichten 

van wetenschappelijk onderzoek of stages in het buitenland. Besluiten aios en opleider de opleiding 

te verkorten, dan legt de aios de verkorting vast in zijn IOP en stuurt het aangepaste 

opleidingsschema naar de RGS. 

7.4.2 De disfunctionerende aios 

Aios kunnen meer tijd nodig hebben om bepaalde competenties/vaardigheden te behalen. Vaak 

beperkt zich dit tot enkele aspecten waarop binnen de kaders van het individuele opleidingsplan 

adequaat ingespeeld kan worden. 

 

Bij disfunctioneren of twijfel over het functioneren van de aios worden extra voortgangsgesprekken 

met de jaarbegeleider en/of de opleider gevoerd. In deze gesprekken worden verbeterpunten 

benoemd en geeft de aios aan hoe het verbetertraject aangepakt gaat worden. Dit wordt door de 

aios vastgelegd in het portfolio. Wanneer hierop onvoldoende verbetering optreedt, kan de opleider 

in samenspraak met de oordelend opleider besluiten om de aios een individueel coachingstraject of 

een geïntensiveerd begeleidingstraject (GBT) te laten volgen. Voorwaarde is dat de aios in staat is tot 

kritische zelfreflectie en samen met de opleider een haalbaar verbeterplan kan opstellen om de 

achterstand in te halen. In het verbeterplan wordt vastgelegd aan welke competenties tijdens deze 

periode specifiek aandacht moet worden besteed en welke doelen moeten worden bereikt. Het 

verbeterplan wordt in combinatie met het te volgen tijdspad vastgelegd in het portfolio en 

besproken met de begeleidende supervisoren. Het besluit om de aios een GBT aan te bieden wordt 

samen met het plan aan de RGS gestuurd. De RGS besluit aan de hand van de aangeleverde stukken 

of het GBT wordt toegekend.  

 

Tijdens het GBT wordt de aios door verschillende beoordelaars op verschillende momenten formeel 

beoordeeld. Van alle voortgangs- en feedbackgesprekken maakt de aios een schriftelijk verslag in zijn 

portfolio. De afsluitende geschiktheidsbeoordeling door de opleidingsgroep wordt in het kader van 

zorgvuldige dossiervoering schriftelijk door de opleider vastgelegd. Hierover wordt de oordelend 

opleider geïnformeerd. Als de opleider voldoende verbetering vaststelt van de aios wordt de 

opleiding gecontinueerd. De aios heeft dan de mogelijkheid om bij de RGS een verlenging van de 

opleiding aan te vragen voor de duur van de periode van het GBT. Indien het functioneren van de 

aios onvoldoende verbetert, wordt de opleiding voortijdig beëindigd. Naast de aios worden de 

COC/leerhuis en de RGS hierover geïnformeerd.   
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8 Portfolio en gesprekscyclus 

Om grip te behouden op de eigen professionele ontwikkeling en maar ook inzicht te geven in de 

persoonlijke leerweg (individuele opleidingsplan - IOP) zijn portfolio en gesprekscyclus essentiële 

onderdelen van de opleiding.  

8.1 Portfolio 

Landelijk is afgesproken dat alle aios het elektronische portfolio ‘MedBook’ (IMENGINE B.V.B.A., 

België) gebruiken. Elke aios houdt in zijn eigen portfolio de vorderingen en behaalde resultaten bij.  

Het portfolio dient als basis voor de voortgangsgesprekken.  

 

De aios bepaalt wie er toegang heeft tot het portfolio en van wie er een feedback of beoordeling 

wordt gevraagd. Feedback en beoordelingen worden digitaal in het portfolio ingevuld en 

geaccordeerd door een lid van de opleidingsgroep of de opleider.  

 

Op basis van de ontvangen feedback en de summatieve beoordelingen schrijft de aios 

reflectieverslagen in het E-portfolio. Het reflectieverslag omvat een zelfreflectie in de vorm van een 

sterkte-zwakte-analyse (SZA) over dat wat in de afgelopen periode (sinds het vorige reflectieverslag) 

is geleerd en wat de leerpunten zijn voor de volgende periode. Een reflectieverslag richt zich op alle 

zeven competentiegebieden van de CanMEDS. Uit de leerpunten vanuit de reflectieverslagen en aan 

de hand van de leerdoelen voor de komende periode stelt de aios het individuele opleidingsplan 

waar nodig bij.  

8.2 Gesprekcyclus 

Door middel van periodieke gesprekken met de aios wordt de voortgang in de gaten gehouden en 

stuurt de opleider de aios in de goede richting om aan de basisvoorwaarden te voldoen. Aan het 

begin van de opleiding en van elke stage vinden introductiegesprekken plaats waar de individuele 

leerdoelen van de aios en de verwachtingen van de opleider-stagebegeleider worden besproken. 

 

Gedurende de eerste drie opleidingsjaren vindt om de drie maanden een voortgangsgesprek plaats 

met de jaarbegeleider, stagebegeleider of opleider. In het voortgangsgesprek wordt gezamenlijk 

teruggekeken op het functioneren van de aios, wordt stilgestaan bij sterke en verbeterpunten en 

worden de leerdoelen gedefinieerd voor de komende periode. Als input voor deze gesprekken dient 

de informatie die door de aios wordt verzameld in het portfolio en aanvullende informatie vanuit de 

leden van de opleidingsgroep (lerarenvergadering). Na elk gesprek leggen de aios en de opleider c.q. 

jaarbegeleider de gemaakte afspraken, inclusief de aandachtspunten, vast in het formulier 

voortgangsgesprek in het portfolio. 

 

Als de aios terugkomt uit het regionaal opleidingsziekenhuis wordt in een kort voortgangsgesprek 

met de opleider het individuele opleidingsplan van de aios besproken. Vanaf het derde opleidingsjaar 

wordt de voortgang van de aios jaarlijks door de opleider met de aios besproken. Ook hiervoor 

verzamelt de aios de relevante informatie in het portfolio. Beoordeeld wordt, in welke mate en op 

welke wijze de beoogde competenties zijn bereikt door de aios. Hierbij komen alle 

competentiegebieden aan bod. De beoordeling worden vastgelegd in het A/B-formulier, de 

individuele leerdoelen in het IOP. 

 

Bovenstaande betreft de reguliere opleidingsgesprekken. Wanneer daar behoefte aan is kunnen 

zowel in het UMCG als in de regionale opleidingsklinieken tussentijds gesprekken plaatsvinden. Het 

initiatief hiervoor kan zowel uitgaan van de aios als van de opleider.   
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8.3 Eindbeoordeling 

Aan het eind van de opleiding stelt de oordelend opleider formeel vast dat de AIOS heeft voldaan aan 

alle vereisten. Dat wil zeggen dat de AIOS alle verplichte opleidingsonderdelen met tenminste 

voldoende resultaat heeft afgerond. Alle EPA’s die hierbij van toepassing zijn dienen op het vereiste 

niveau te zijn afgerond. De AIOS dient blijk te geven van een professionele ontwikkeling tot 

zelfstandig werkend medisch specialist. De oordelend opleider controleert of het portfolio adequaat 

is bijgehouden en aan alle opleidingsverplichtingen is voldaan. De oordelend opleider consulteert de 

opleidingsgroep inclusief (indien van toepassing) de opleider pijngeneeskunde, de opleider Intensive 

Care, of de regionale opleider als een gedeelte van de differentiatiefase in de regio is gevolgd. 

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan geeft de oordelend opleider een eindverklaring af in 

MijnRGS. Dat kan zijn op zijn vroegst drie maanden voor het einde van de opleiding. 

 

Onderdelen gesprekscyclus 

 

Gesprek  Deelnemers Tijd / frequentie Inhoud 

Introductie gesprek 

 

AIOS & 

oordelend 

opleider 

Voorafgaand of aan 

begin opleiding 

Kennismaking 

Opleidingsschema 

IOP  

Vaststellen van eerder 

verworven competenties 

Voortgangsgesprek 

 

AIOS & 

jaarbegeleider of 

opleider 

Eerste drie jaar 1 x per 

kwartaal 

Daarna: 1 x per half 

jaar 

Functioneren 

Sterkte-Zwakte Analyse 

IOP actualiseren 

Leeromgeving 

Vaststellen supervisieniveaus 

Bekwaamverklaring EPA 

Stage 

introductiegesprek 

AIOS & 

stagebegeleider 

Bij begin stage Bespreken leerdoelen 

Uitspreken verwachtingen 

Stagebeoordeling 

 

AIOS & 

stagebegeleider 

Bij afsluiting stage Voortgang behalen leerdoelen 

Beoordeling: onder, op, boven 

niveau 

Stagerelevante EPA’s 

Mentorgesprek 

 

AIOS & mentor 

 

Naar behoefte 

tenminste 2x, indien 

nodig vaker 

Persoonlijke ontwikkeling 

Work-life balance 

Knelpunten in functioneren 

Jaarbeoordeling 

 

AIOS & opleider Einde 

opleidingsjaar/valt evt. 

samen met een 

voortgangsgesprek 

360 graden feedback 

Functioneren in het afgelopen 

opleidingsjaar 

Vooruitblik op komende 

opleidingsjaar 

Eindbeoordeling 

 

AIOS & 

oordelend 

opleider 

Einde opleiding Vaststellen afronding alle 

opleidingsonderdelen met 

voldoende resultaat 
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9 Kwaliteit  

Binnen de opleidingsregio OOR NO wordt gezamenlijk en transparant gewerkt aan het verbeteren 

van de kwaliteit van de opleiding. De vier domeinen van Scherpbier 2.0 (leer- en werkklimaat, 

professionalisering, competentieontwikkeling, organisatie en ontwikkeling) vormen de basis voor het 

kwaliteitsbeleid van de opleiding.  

9.1 Overlegstructuren OOR NO 

Naast de regionale COC van de OOR NO bestaan binnen het opleidingscluster Anesthesiologie drie 

verschillende opleidingsoverleggen:   

9.1.1 Regionaal Opleideroverleg (Clustercommissie Opleiding-CCO) 

Doelen: Toetsing en afstemming van opleidingsschema’s tussen de regionale opleidingsinstellingen 

en het UMCG. Toetsing en afstemming van de verschillende lokale opleidingsplannen waarbij 

rekening wordt gehouden met de landelijke kaders. Evaluatie van en afstemming over 

opleidingszaken (organisatorisch en inhoudelijk) en cursorisch onderwijs in regionaal verband.  

Frequentie: vier keer per jaar. 

Deelnemers: alle (plv.) opleiders van de regio Noordoost Nederland, afgevaardigde aios. 

Voorbereiding: Voor onderwerpen moeten stukken worden voorbereid en ideeën worden 

aangedragen (o.a. regionaal opleidingsplan, cursorisch onderwijs, opleidingsroosters, organisatie 

wetenschappelijk onderzoek). De notulen en vergaderstukken worden elektronisch verspreid en 

gearchiveerd via het secretariaat opleiding en onderwijs van het UMCG. 

9.1.2 Regionaal Lerarenoverleg (CCO)  

Doelen: Overdracht aios naar en van de Regionaal. Volgen ontwikkeling aios tijdens het tweede 

opleidingsjaar door middel van samenvatting van de voortgangsgesprekken. Mogelijkheden tot 

intervisie voor alle opleiders in de regio. 

Frequentie: vier keer per jaar, aansluitend aan het regionaal opleideroverleg. 

Deelnemers: alle (plv.) opleiders van de regio Noordoost Nederland. 

Er worden geen notulen gemaakt, de betrokken opleiders maken aantekeningen voor de eigen 

verslaglegging. De (plv.) opleider van het UMCG legt de gemaakte aantekeningen vast in het digitale 

aios portfolio volgsysteem. 

9.1.3 Individueel Regionaal Overleg 

Doelen: Overdracht aios voor en na een externe stageperiode. Volgen ontwikkeling aios tijdens de 

stage. Afstemming opleidingsschema en inhoud stage. 

Frequentie: Voor en na elke externe stage, verder op indicatie. 

Deelnemers: De betrokkene opleiders. 

Er worden geen notulen gemaakt, de betrokken opleiders maken aantekeningen voor de eigen 

verslaglegging. De (plv.) opleider van het UMCG legt de gemaakte aantekeningen vast in het digitale 

aios portfolio volgsysteem. 

9.1.4 Regionaal overleg pijn- en palliatieve geneeskunde: 

Doel: Toetsing en afstemming van opleidingsstages en de verschillende lokale opleidingsplannen met 

in acht nemen van de regionale en landelijke kaders. Afstemming over de opleidingszaken betreffend 

het thema pijn, organisatie van regionale pijnonderwijs en kwaliteitsbewaking met rapportage aan 

het regionaal opleidersoverleg.  

Frequentie: 4 keer per jaar 

Deelnemers: alle stageopleiders pijn van de opleidende pijncentra, A-opleider, afgevaardigde aios. 
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Werkwijze: Voor onderwerpen moeten stukken worden voorbereid en ideeën worden aangedragen 

(o.a. regionaal opleidingsplan, stages, onderwijsprogramma, onderzoek). De notulen en 

vergaderstukken worden elektronisch verspreid en gearchiveerd via het secretariaat O&O van het 

UMCG. 

9.2 Kwaliteitsbewaking 

Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de opleiding wordt gezien als een 

gemeenschappelijke taak van aios, opleiders en opleidingsgroep op lokaal niveau en van de leden 

van het opleidingscluster op regionaal niveau, ondersteund door de lokale centrale 

opleidingscommissies (COC), de leerhuizen, en de regionale COC. Binnen het cluster worden de 

uitkomsten van landelijke visitaties, lokale proefvisitaties en best practices met elkaar gedeeld en 

besproken tijdens de bijeenkomsten van de clustercommissie. De nadere uitwerking van een PDCA-

cyclus op clusterniveau volgt. 

9.3 Docentprofessionalisering 

Landelijke vereiste is dat elk lid van de opleidingsgroep tenminste elke 5 jaar geaccrediteerde 

scholing op het gebied van didactische scholing moet volgen. De leden van de opleidingsgroep zijn 

primair zelf verantwoordelijk om aan die eis voldoen.  

Hierna volgt een overzicht van het aanbod regionale didactische scholing 

9.3.1 Teach the Teacher 

Van alle leden van de opleidingsgroep wordt verwacht dat zij geschoold zijn in de algemene 

didactische vaardigheden, het werken met algemene en discipline overstijgende competenties en het 

leren observeren en feedback geven. Het basispakket dat elk lid van de opleidingsgroep moet 

beheersen is: 1) didactische basisprincipes, 2) onderwijs in de dagelijkse praktijk en 3) begeleiden, 

toetsen en beoordelen. Hiervoor wordt de cursus Teach the Teacher deel 1 (TTT1) regelmatig 

aangeboden via het UMCG. 

 

Van de opleider, plaatsvervangend opleider, de 1e jaarsbegeleider en stagebegeleiders wordt 

verwacht dat zij geschoold zijn in het werken met een portfolio, coachen en het voeren van 

voortgang- en beoordelingsgesprekken (TTT deel 1-3) 

9.3.2 Andere Cursussen en trainingen  

Naast de cursussen Teach the Teacher worden binnen de OOR NO worden voor alle leden van de 

opleidingsgroep de volgende scholing aangeboden: 

• Teaching on the run modules (maatwerk van basis- en vervolgmodules), Isala Academie te 

Zwolle (https://www.isala.nl/academie/trainingen/teaching-on-the-run/) met o.a.: 

1. Opleiden in de dagelijkse praktijk 

2. Korte Praktijk Begeleiding (KPB) 

3. Interactief onderwijs 

4. Vaardighedenonderwijs 

5. STAMPPOT: opleiden in 

    klinisch redeneren 

6. Lastige gesprekken in de opleiding 

7. Leerstijlen 

8. Onderwijs op de polikliniek 

9. Begeleiden, toetsen, beoordelen 

    en EPA 

10. Feedback tussen collega’s 

11. Gebruik onderwijskundige principes 

       in de spreekkamer 

12. Effectief begeleiden van 

       coassistenten in Master 1 G2020 

13. Intervisie door specialisten 

14. Opleiden in leiderschap 

 

• Simulator instructor training voor de begeleiders van simulatortrainingen (STAP). Wenckebach 

Instituut, UMC Groningen 
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• De basiskwalificatie onderwijs (BKO) voor de bekwaamheid als docent  in het wetenschappelijk 

onderwijs. Leden van de opleidingsgroepen kunnen hierover contact opnemen met het 

Educational Support and Innovation (ESI) team van de Rijksuniversiteit Groningen
19

. 

• Om de onderwijsmethodiek optimaal toe te kunnen passen volgen de aios een specifieke “Teach 

de aios” bij het Wenckebach Instituut, UMCG. De aios volgt deze cursus als leerling van de 

opleiders/supervisoren én als docent voor de coassistenten/studenten. 

 

  

                                                           
19

 https://www.rug.nl/society-business/centre-for-information-technology/education/teacher-development/basic-courses/bko-utq  
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10 Van naar regionaal naar lokaal opleidingsplan 

Het regionale opleidingsplan (ROP) is een afgeleide van het landelijke opleidingsplan. Het regionale 

opleidingsplan beschrijft de praktische implementatie voor de regio en behelst die delen van de 

opleiding die zowel in de regionale ziekenhuizen als ook het UMCG van toepassing zijn. Het ROP 

dient als grondslag voor de lokale opleidingsplannen. 

10.1 Regionale samenwerking 

De samenwerking met de verschillende opleidingsklinieken is vastgelegd in 

samenwerkingsovereenkomsten tussen het UMCG en de afzonderlijke regionale ziekenhuizen 

(kliniek met gedeeltelijke opleidingserkenning). Te weten: Ziekenhuis Groep Almelo, Deventer 

Ziekenhuis, Isala klinieken Zwolle, Medisch Spectrum Twente Enschede en De Tjongerschans 

Ziekenhuis Heerenveen. 

 

Ook kan ervoor gekozen worden dat een opleidingsonderdeel in een andere kliniek wordt gevolgd 

die geen specifieke erkenning heeft. In die gevallen is sprake van een bestuurlijke opleidingseenheid, 

conform het kaderbesluit van de CGS. In deze constructie valt de vakgroep van de betreffende locatie 

onder de verantwoordelijkheid van de erkende instelling, maakt deel uit van deze opleidingsgroep en 

valt onder het kwaliteitskader van de erkende instelling (incl. visitatie). Voor deze vakgroepen gelden 

dezelfde afspraken en vereisten als voor bovengenoemde opleidingsklinieken. Dit is vastgelegd in 

een intentieverklaring samenwerking bestuurlijke opleidingseenheid (CGS-kaderbesluit C.5). Dat 

betekent, dat de ROP en lokale opleidingsplannen van toepassing zijn en de vakgroepleden aanwezig 

zijn bij alle relevante opleidingsactiviteiten zoals opleidingsvergaderingen, kwaliteits- en 

complicatiebesprekingen, refereermomenten en dagelijks generaal rapport. Binnen de OOR NO 

bestaan samenwerkingen op bestuurlijk niveau tussen: 

UMCG en Medisch Centrum Leeuwarden (locatie Leeuwarden), Nij Smellinghe Ziekenhuis Drachten, 

Isala klinieken Zwolle. 

10.2 Uitwerking regionale opleidingsplan 

Het ROP is in 2018/19 voorbereid door twee opeenvolgende projectgroepen bestaand uit minimaal 

twee regionale opleiders, twee aios en de twee opleiders uit het UMCG:  

Projectgroep I (vanaf september 2018): 

Karel Kuizenga (IZ), Cees Olthof (IZ), Marijke van Polen (IZ), Bert van den Broek (ZGT), Martine 

Yntema (UMCG), Götz Wietasch (UMCG), Jan-Willem Boldingh (aios), Esther Hogervorst (aios) en 

Anouk van Burgel (aios). 

Projectgroep II (vanaf januari 2019): 

Gerard Lucassen (MST), Jan Petersen (TH), Bert van den Broek (ZGT), Jan Hein Cobben (DZ), Nini 

Craenen (UMCG), Martine Yntema (UMCG), Götz Wietasch (UMCG), Jan-Willem Boldingh (aios), 

Esther Hogervorst (aios) en Kim Selles(aios). 

Het ROP is op 13 december 2019 geaccordeerd door de Clustercommissie OOR NO. Het ROP is echter 

een dynamisch document dat regelmatig wordt aangepast op basis van ontwikkelingen en evaluaties 

op clusterniveau. Input hiervoor wordt geleverd door aios, opleiders, opleidingsgroepen en 

leerhuizen van de regio. De evaluatie van de implementatie zal worden teruggekoppeld aan het 

Concilium Anesthesiologicum ten behoeve van evaluatie van het LOP en een landelijke afstemming 

van de doorontwikkeling.  

Projectgroep III (vanaf januari 2020): 

Cees Olthof (IZ), Bert van den Broek (ZGT), Jan Hein Cobben (DZ), Martine Yntema (UMCG), Götz 

Wietasch (UMCG), Jan-Willem Boldingh (aios) en Linda Woltjes (aios).   
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11 Definities 

Aios: arts in opleiding tot specialist. 

CAT: critical appraisal of a topic; een presentatie waarin een antwoord wordt gegeven op een scherp 

omschreven klinische vraag op basis van literatuuronderzoek, volgens een vaste procedure 

CBD: case-based discussion 

CanMEDS: is een raamwerk dat vaardigheden identificeert en beschrijft die artsen nodig hebben om 

goede en effectieve patiëntenzorg te leveren. Deze vaardigheden zijn thematisch gegroepeerd in 

zeven competentiegebieden die door een competente arts geïntegreerd worden .  

Competentie: de bekwaamheid van een specialist om een professionele activiteit in een specifieke 

authentieke context adequaat uit te voeren door de geïntegreerde aanwezigheid van kennis, 

inzichten, vaardigheden, attitude, persoonskenmerken of eigenschappen 

Concilium Anesthesiologicum NVA: de vergadering van alle anesthesiologie opleiders uit de 

klinieken met een volledige opleidingsbevoegdheid en een delegatie van de opleiders uit klinieken 

met een gedeeltelijke bevoegdheid 

Cursorisch onderwijs: gestructureerd onderwijs in cursusvorm, in samenhang met praktijkleren 

D-RECT: Dutch Residents Educational Climate Test 

DOPS: Directly Observed assessment of Practical Skills 

EPA: Entrustable Professional Activity  

Fellowship: aanvullende opleiding in een aandachtsgebied van de anesthesiologie, dat plaatsvindt 

nadat registratie als anesthesioloog reeds heeft plaatsgevonden 

Geïntensiveerd begeleidingstraject (GBT): aanvullende, in tijd, vorm en inhoud omschreven, 

begeleiding tijdens een deel van de opleiding met als doel het herstellen van de vertraging in de 

competentieontwikkeling van de AIOS 

GIC: Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie 

IOP: individueel opleidingsplan; individuele uitwerking van het opleidingsplan dat door de AIOS en de 

opleider of lid van de opleidingsgroep voor (een gedeelte van) de opleiding wordt opgesteld 

KPE: Korte Praktijk Evaluatie (vroeger KPB) 

LOP: Landelijk Opleidingsplan  

NVA: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie 

OOR NO: Opleidings- & Onderwijs Regio Noord Oost Nederland (ook Cluster genoemd) 

Oordelend opleider: de opleider die de eindbeoordeling uitvoert (zie kaderbesluit) 

Opleider: een door de RGS voor de opleiding erkende medisch specialist onder wiens 

verantwoordelijkheid de gehele opleiding of een gedeelte van de opleiding plaatsvindt 

Opleidingscluster: alle samenwerkende opleidingsziekenhuizen binnen een opleidingsregio (zie ook 

OOR) bestaand uit een academische en meerder regionale ziekenhuizen 

Opleidingsgroep: het samenwerkingsverband van de medisch specialisten, inclusief de opleider en 

plaatsvervangend opleider, van een opleidingsinrichting betrokken bij de opleiding  

Opleidingskliniek: een ziekenhuis waarbinnen de opleiding wordt vormgegeven, of een groep van 

ziekenhuizen die juridisch gefuseerd zijn of waarvan de vakgroepen anesthesie een 

samenwerkingsovereenkomst hebben en door de RGS erkend zijn als één opleidingsgroep 

Opleidingsinrichting: ziekenhuis dat door de RGS voor het verzorgen van de opleiding tot 

anesthesioloog is erkend en waar de gehele of een gedeelte van de opleiding plaatsvindt  

Opleidingsplan: de beschrijving van de opleiding die landelijk, regionaal of lokaal geldt 

Opleidingsschema: de rangschikking van de diverse opleidingsonderdelen per AIOS 

PACU: Post Anesthesia Care Unit, biedt zorg tot 24 uur postoperatief aan postoperatieve patiënten 

RGS: Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen 

ROP: Regionale Opleidingsplan  

Stagebegeleider: lid van de opleidingsgroep dat aios tijdens een opleidingsonderdeel (klinische 

stage) begeleid. 

Supervisor: lid van de opleidingsgroep onder wiens toezicht en verantwoordelijkheid de aios 

werkzaamheden verricht in het kader van diens opleiding.  
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Bijlage 1. EPA’s thema 1 & 2: gemeenschappelijke deel 
 
APZ 1 Preoperatieve screening 

(uitwerking projectgroep) 

Preoperatieve screening en het opstellen van 

een anesthesieplan op maat, zowel op de 

preoperatieve screening poli als op de afdeling 

Aanpassingen en toevoegingen voor 

het regionaal opleidingsjaar. 

Doel na 9 en 21 maanden Na 9 maanden kan een AIOS deze EPA bij een ASA 1-

2 op niveau 3 uitvoeren, bij een ASA 3+ patiënt op 

niveau 2. 

Regionaal:  

Na 21 maanden kan een AIOS deze EPA   

uitvoeren op niveau 4 bij alle patiënten: 

Kennis, vaardigheden, attitudes 
Welke specifieke kennis, vaardigheden 

en attitudes zijn er nodig om de EPA op 

het gewenste niveau te beheersen?  

 

1. Kennis van chirurgische procedures  

2. Kennis van comorbiditeiten  

3. Kennis van anesthesiologische procedures  

4. Kennis van lokale procedures en logistiek  

5. Kennis van relevante regelgeving op het gebied  

van perioperatieve zorg  

6. Afnemen van gerichte anamnese en verrichten 

van lichamelijk onderzoek  

7. Perioperatieve risicoanalyse  

8. Aanvragen en interpreteren van relevante 

diagnostische tests  

9. Verslagleggen en overdragen van patiëntgegevens  

10. Interdisciplinaire samenwerking  

11. Samenwerken met en sturing geven aan 

verpleegkundigen en medewerkers op de 

preoperatieve polikliniek  

12. Bespreken leefwijze en algemene 

gezondheidsproblemen  

13. Informeren van de patiënt en verkrijgen van 

informed consent  

14. Herkennen en kunnen aangeven van eigen 

grenzen  

15. Time management  

Regionaal: 

Geen aanvulling 

Leermiddelen 

 

 1. Zelfstudiemateriaal, o.a. Wet op de 

geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO); 

www.igj.nl (Toezicht Operatief Proces (TOP)); 

Richtlijn Preoperatief NVA (2010)  

2. Leren op de werkplek  

3. Simulatieonderwijs  

4. Discipline overstijgende communicatietrainingen  

5. CBD over screening  van ASA 3 

6. ECG cursus  

7. Video Fragment Rating (VFR)  

8. 360 graden feedback incl. screeningsmedewerker 

en patiënt (i.p.v. patiënten enquête)  

9. Communicatietraining 

Regionaal: 

- CBD op de screening --> tijdens 12 

mnd. regionaal 

- 2x CBD uitwerken voor in portfolio van 

ASA 3 

- 360 graden feedback van 

verpleegkundige, secretaresse, POS 

medewerkers en aantal stafleden na 

circa 8 mnd. 

Toolbox 
Hoe kan de  

ontwikkeling van de aios in het  

beheersen van deze EPA  

worden bepaald  

1. KPE preoperatieve screening  

2. Video beoordeling en feedback  

3. 360 graden feedback  

4. CBD betreffende preoperatieve casus  

Regionaal: geen op/aanmerkingen 

Criteria 
Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om deze 

EPA op het niveau van supervisie op 

afstand te mogen verrichten?  

1. Voltooien van een stage op de preoperatieve 

kliniek:   

inwerkstage van 5 dagen directe SV: 

o VFR -> KPE 

o 1e EPA beoordeling 

2. Screening op de afdeling tijdens late diensten (10 

dagen) en preoperatieve screening, waarbij 2 EPA 

evaluaties behaald worden 

3. Dagelijks: anesthesieplan maken 

4. ECG cursus behaald  

5. Na 9 maanden een CBD over ASA 3 patiënt; 

verslag CBD in het portfolio  

6. Voortgangstoets 

7. EPA op niveau supervisie op afstand beoordeeld 

door Dedicated Team 

Regionaal: 

- Geldt ook voor screening op de (acute 

opname) verpleegafdeling. 

- Voor aanvragen van een EPA dient de 

AIOS een gemotiveerde zelfinschatting 

te maken. 

Opmerkingen/toelichting: EPA beoordeling door SV Preoperatieve screening of 

betreffend Dedicated Team 

De CBD op de screening (leermiddelen) met POPA SV 

afstemmen. 

Geen toelichting. 
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APZ 2 Postoperatieve zorg 

(uitwerking in projectgroep) 

De aios behandelt onder indirecte supervisie 

patiënten tijdens het verblijf op de PACU 

(volwassenen en kinderen > 3 jaar); de aios 

kent het normale postoperatieve beloop na 

de meeste relevante ingrepen en herkent 

afwijkingen van het normale beloop 

 

Aanpassingen en toevoegingen voor 

het regionaal opleidingsjaar 

(vastgesteld in de projectgroep 

Regionaal Opleidingsplan en de 

Clustercommissie Opleiding): 

Doel na 9 en 21 maanden Na 9 maanden: niveau 2 (ASA 2 niveau 3, ASA 3 op 

niveau 2)  

 

Regionaal: 

Na 12 maanden regionale opleiding heeft 

de AIOS op de EPA postoperatieve zorg het 

niveau 3 voor alle patiënten categorieën. 

EPA-beoordeling (2x) 

Kennis, vaardigheden, attitudes 
Welke specifieke kennis, vaardigheden 

en attitudes zijn er nodig om de EPA op 

het gewenste niveau te beheersen?  

 

1. Invullen en interpreteren van checklists bij 

opname en ontslag  

2. Kennis van de principes en complicaties van de 

meest voorkomende anesthesietechnieken (bv. 

residuale relaxatie, postoperatief delier)  

3. Kennis van de principes en complicaties van de 

meest voorkomende operaties  

4. Kennis van de van de meest voorkomende co-

morbiditeit  

5. Kennis & vaardigheden met betrekking tot de 

medische apparatuur op de recovery  

6. Bewaken van vitale functies  

7. Herkennen en behandeling starten van bedreigde 

vitale functies (bv. bloeding, ritme- & 

geleidingsstoornis, ischemie, hypoxie, 

hypothermie): in theorie wel, maar niet alles in 

praktijk toetsbaar (gedeeltelijk via ALS cursus) 

8. Aanvragen en interpreteren van diagnostische 

tests (lab, beeldvorming) en consulten  

9. Behandelen van postoperatieve pijn  

10. Behandelen van postoperatieve misselijkheid  

11. Afstemmen van beleid met de chirurgisch 

specialisten, anesthesiologen en consulterende 

specialisten  

12. Afstemmen van beleid met PACU medewerkers  

13. Informeren en geruststellen van de patiënt  

14. Verslagleggen en overdragen van 

patiëntgegevens  

 

Regionaal: 

Geen aanvullingen 

 

Leermiddelen 

 

 1. Zelfstudiemateriaal  

2. Protocollen voor opname en ontslag  

3. Protocollen voor postoperatieve pijn, 

misselijkheid  

4. Handleidingen voor medische apparatuur  

5. Richtlijn postoperatief traject NVA  

6. Leermanagementsysteem (LMS) 

7. Leren op de werkplek  

 

Regionaal: 

Geen aanvulling 

Toolbox 
Hoe kan de  

ontwikkeling van de aios in het  

beheersen van deze EPA  

worden bepaald  

1. Lokale toets voorafgaand aan dienst 

(Voortgangstoets)  

2. KPE (bv. opvang- & ontslag, overdracht)  

3. CBD van ASA 3 patiënt 

4. 360 graden feedback (incl. PACU 

verpleegkundige)  

5. Leermanagementsysteem (LMS) 

6. ALS cursus  

7. ECG cursus  

 

Regionaal: 

- CBD van postoperatief gecompliceerd 

beloop 

- Participatie onderwijs in het 

ziekenhuis --> bv postoperatieve 

pijn/misselijkheid op de afdeling; 

nascholing voor verpleegkundige of 

AIOS/ANIO’s 

- 2-3x KPE Overdracht ingevuld door 

staflid of recoverymedewerker 

-  

Criteria 
Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om deze 

EPA op het niveau van supervisie op 

afstand te mogen verrichten?  

1. PACU inwerkstage tijdens introductiemaand 

2. Dagelijks postoperatief beleid en betrokkenheid 

op PACU voor eigen patiënten en in de dienst 

3. Dagelijkse SV beoordeelt (KPE) 

4. EPA evaluatie/beoordeling door SV late dienst 

5. Verslag CBD in portfolio  

6. ALS-cursus certificaat  

7. ECG cursus certificaat  

Regionaal: 

- 1-2 dagen meelopen op recovery in 

eerste twee weken  

- 1-2 dagen meelopen met APS 

verpleegkundige 

- Dagelijks postoperatief beleid en 

betrokkenheid voor eigen patiënten 
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8. Certificering van apparatuur kennis over het veilig 

toepassen van de gebruikte medische technologie 

(apparatuur, medische hulpmiddelen, EPD) – 

uitdraai LMS 

9. Lokale toets voorafgaand aan dienst toets 

gehaald  

10. EPA op niveau supervisie op afstand beoordeelt 

door Dedicated Team 

 

 

Opmerkingen/toelichting: Geen. Geen. 

 

APZ-3  

Peroperatieve zorg bij patiënt 

zonder relevante 

comorbiditeit bij laag risico 

ingreep (DT ODBC) 

De anesthesiologische zorg, inclusief 

interpretatie van preoperatieve gegevens, 

risico inschatting, uitvoering anesthesie 

technieken en monitoring, tot en met 

directe postoperatieve zorg, bij patiënten 

zonder relevante comorbiditeit bij een laag 

risico ingreep. Adequate samenwerking met 

andere specialismen, stafleden, 

anesthesiemedewerkers, ok-teamleden, 

evenals verpleegkundigen van de PACU en 

verpleegafdelingen.  

 

Aanpassingen en toevoegingen voor 

het regionaal opleidingsjaar 

(vastgesteld in de projectgroep 

Regionaal Opleidingsplan en de 

Clustercommissie Opleiding): 

Doel na 9 en 21 maanden Niveau: 2 

 

Regionaal: Niveau 4  

Kennis, vaardigheden, attitudes 
Welke specifieke kennis, vaardigheden 

en attitudes zijn er nodig om de EPA op 

het gewenste niveau te beheersen?  

 

 

1. Beoordelen preoperatieve screening  

2. Kennis van farmacokinetiek en -dynamiek , 

indicaties, contra-indicaties, dosering, bijwerkingen 

van inductie- en noodmedicatie en medicijn 

interacties van de meest gebruikte  

anesthesiologische farmaca, inclusief sedativa   

4. Toepassen van premedicatie en nuchterbeleid  

5. Nauwkeurig en zorgvuldig werken aangaande 

positioneren  

6. Effectieve communicatie met degene die de 

ingreep uitvoert en met de andere zorgverleners  

7. Kennis van standaard anesthesiologische 

apparatuur met betrekking tot beademing, 

bewaking en monitoring van vitale functies en het 

toepassen hiervan  

8. Kennis en vaardigheid in luchtwegmanagement  

9. Kennis en vaardigheid in iv-toegang perifeer en 

centraal  

10. Kennis en vaardigheid in spinaal en epiduraal 

anesthesie (caudaal) en plexusblokkade  

11. Peroperatieve verslaglegging  

12. Kennis van per- en postoperatief 

pijnmanagement  

13. Herkennen, benoemen en behandelen van 

anesthesie gerelateerde problematiek en 

complicaties  

14. Registreren en bespreken complicaties, melden 

MIP/VIM  

15. Kennis van relevante regelgevingen  

16. Kennis van time-out en sign-out procedures, 

overdracht van operatiekamer naar PACU en 

ontslagcriteria  

17. Adequaat samenwerken in een team op de OK 

(zie titeltekst) 

Regionaal: 

Geen aanvulling 

 

Leermiddelen 

 

1. Zelfstudiemateriaal 

2. Cursus kwetsbare (oude) patiënt*  

3. Simulatoronderwijs: aanleren technieken  

4. Simulatoronderwijs: CRM  

5. Leren op de werkplek  

6. Blended learning 

7. ALS cursus 

8. Leermanagementsysteem (LMS) 

9. Communicatieonderwijs 

Regionaal: 

 

Aanpassing: 

Ad 8 Apparatuur d.m.v. carrousel en LMS 

in perifeer ziekenhuis 

Verslaglegging cursussen in portfolio 
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10. Inwerkmaand eerste jaar 

11. ECG-/ echo-/pijncursus, EPD-training 

12. A- & PGO -onderwijs 

 

 

Toolbox 
Hoe kan de  

ontwikkeling van de aios in het  

beheersen van deze EPA  

worden bepaald? 

 

1. KPE (KPB) 

2. 360 graden feedback  

3. CBD  

4. DOPS  

5. Leermanagementsysteem (LMS) 

 

Regionaal: 

 

Aanpassing: 

Ad 2 360 graden feedback na 6 maanden 

inzetten en ontwikkelingsplan opstellen 

Ad 3 CBD van patiënt met gecompliceerd 

beloop voor 4 maanden 

 

Criteria 
Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om deze 

EPA op het niveau van supervisie op 

afstand te mogen verrichten? 

1. Verslag CBD in het portfolio  

2. DOPS (blokken en lijnen, locoregionaal, centrale 

lijn, moeilijke luchtweg algoritme etc. ) in het 

portfolio  

3. ALS certificaat  

4. Certificering over het veilig toepassen van de 

gebruikte medische technologie (apparatuur, 

medische hulpmiddelen, EPD) – uitdraai LMS 

5. Certificaat Luchtwegcursus in portfolio 

6. EPA op niveau supervisie op afstand beoordeelt 

door Dedicated Team 

 

Regionaal: 

 

 

Opmerkingen/toelichting: * https://e-infuse.com/het-perioperatieve-traject-

bij-kwetsbare-ouderen/ 

 

Regionaal: 

 

 

APZ-4 

Peroperatieve zorg bij patiënten 

met comorbiditeit bij laag tot 

middelhoog risico ingreep  (DT 

KNO) 

 

De anesthesiologische zorg, inclusief 

interpretatie van preoperatieve gegevens, 

risico inschatting, uitvoering anesthesie 

technieken en monitoring, tot en met 

directe postoperatieve zorg, bij patiënten 

met relevante comorbiditeit.  

 

Adequate samenwerking met andere 

specialismen, stafleden, 

anesthesiemedewerkers, ok-teamleden, 

evenals verpleegkundigen van de PACU- en 

verpleegafdelingen  

Aanpassingen en toevoegingen voor 

het regionaal opleidingsjaar 

(vastgesteld in de projectgroep 

Regionaal Opleidingsplan en de 

Clustercommissie Opleiding): 

Doel na 9 en 21 maanden Niveau 2 Regionaal:  

Na 12 maanden perifere opleiding kan een 

AIOS deze EPA (bij patiënten met 

comorbiditeit=ASA 1-3) op niveau 3 

uitvoeren. 

Kennis, vaardigheden, attitudes 
Welke specifieke kennis, vaardigheden en 

attitudes zijn er nodig om de EPA op het 

gewenste niveau te beheersen?  

 

1. Kennis van de ESA richtlijnen niet cardiale 

chirurgie  

2. Beoordelen preoperatieve screening  

3. Kennis van farmacodynamiek -kinetiek, 

indicaties, contra-indicaties, dosering, 

bijwerkingen van inductie- en noodmedicatie en 

medicijn interacties van de meest gebruikte 

anesthesiologische farmaca, inclusief sedativa  

4. Kennis van en beoordelen van kwetsbare 

(oudere) patiënt, rekening houdend met 

kwetsbaarheid van de (oudere) patiënt in al zijn 

domeinen (fysiek, mentaal, sociaal) om te komen 

tot doelmatige zorg  

5. Kennis van en vaardigheid met standaard 

anesthesiologische apparatuur met betrekking tot 

beademing, bewaking en monitoring van vitale 

functies en het toepassen hiervan, rekening 

houdend met comorbiditeit (arterielijn / centrale 

lijn)  

6. Toepassen van premedicatie en nuchterbeleid  

Regionaal: 

 

Opmerking: 

Leren op de werkplek eerst onder directe 

supervisie, later onder indirecte supervisie 
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7. Nauwkeurig en zorgvuldig werken aangaande 

positioneren  

8. Effectieve communicatie met degene die de 

ingreep uitvoert en met de andere zorgverleners 

c.q. samenwerken in een team op de OK 

9. Peroperatieve verslaglegging  

10. Kennis van per- en postoperatief 

pijnmanagement, rekening houdend met 

comorbiditeit, inclusief het opstellen van beleid. 

Het gaat niet alleen om pijnmanagement, maar 

ook om misselijkheid etc., m.a.w. de 

postoperatieve nazorg. Zie ook EPA APZ-2 

11. Herkennen, benoemen en behandelen van 

anesthesie gerelateerde problematiek en 

complicaties  

12. Registreren en bespreken complicaties, 

melden MIP/VIM  

13. Kennis van relevante regelgevingen en 

vigerende veiligheidsthema’s  

14. Regie voeren in multidisciplinair overleg; 

counseling voor andere collega’s over indicaties 

en contra-indicaties  

15. Kennis van time-out en sign-out procedures, 

overdracht van operatiekamer naar PACU en 

ontslagcriteria en/of inschatting postoperatieve 

behoefte intensieve monitoring  

16.  

 

Leermiddelen 

 

1. Zelfstudiemateriaal  

2. cursus kwetsbare (oude) patiënt*  

3. Vaardigheidstrainingen  

4. Simulatoronderwijs: CRM  

5. Leren op de werkplek  

6. Blended learning 

7. ALS training  

8. Apparatuur carrousel  

9. ECG-cursus 

10. Voorbespreking premediceren 

11. A-onderwijs 

12. Protocollen (DocPortal UMCG) 

13- Leermanagementsysteem (LMS) 

14. Faculty Hour, CAT’s en Journals en overige 

onderwijsmomenten in het eerste jaar 

 

  

Regionaal: 

 

Aanpassing: 

Ad 8 apparatuur d.m.v. carrousel en LMS in 

perifeer ziekenhuis 

Verslaglegging cursussen in portfolio 

 

Toolbox 
Hoe kan de  

ontwikkeling van de aios in het  

beheersen van deze EPA  

worden bepaald?  

1. KPE (KPB) 

2. 360 graden feedback  

3. CBD  

4. DOPS  

5. Leermanagementsysteem (LMS) 

6. Voortgangstoets 

Regionaal: 

 

Aanpassing: 

 

Ad 2 360 graden feedback na 6 maanden 

inzetten en ontwikkelingsplan opstellen 

Ad 3 CBD van patiënt met gecompliceerd 

beloop voor 4 maanden 

 

Criteria 
Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om deze 

EPA op het niveau van supervisie op 

afstand te mogen verrichten?? 

 

1. Verslag van CBD in het portfolio  

2. Verslag DOPS in het portfolio  

3. ALS certificaat  

4. Certificering van apparatuur kennis over het 

veilig toepassen van de gebruikte medische 

technologie (apparatuur, medische hulpmiddelen, 

EPD) – uitdraai LMS 

5. EPA op niveau supervisie op afstand beoordeelt 

door Dedicated Team 

6. Certificaat voortgangstoets in portfolio 

7 Certificaat Luchtwegcursus in portfolio 

 

Regionaal: 

 

Opmerking bij criteria: 

Check criteria in portfolio door opleider bij 

ieder 3 maandelijks gesprek 
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Opmerkingen/toelichting: * https://e-infuse.com/het-perioperatieve-

traject-bij-kwetsbare-ouderen/ 

Kanttekeningen bij niveau 2:  

• Betreft hier een brede EPA (beslaat ongeveer 

de helft van de opleiding) en heeft overlap 

met andere meer specifieke EPA’s, zoals de 

Hoofd/Hals, EPA APZ-8. Vraag is hoe deze EPA 

zich verhoudt met die andere EPA’s?  

• Advies is verder deze EPA toe te spitsen naar 

specifieke ASA-klassen / termen als relevante 

comorbiditeit toelichten, komt toepasbaarheid 

van deze EPA mogelijk ten goede. 

• Alles staat en valt met de mate van co-

morbiditeit. Premediceren zou bijvoorbeeld 

ook op niveau 4 kunnen. Opmerking aios 

hierbij is dat je in het eerste jaar alles nog 

overlegt. 

Regionaal: 

Geen opmerkingen. 

 

 
APZ-5 

Neuraxiale & regionale 

anesthesietechnieken (DT 

Ortho) 

Zelfstandig kunnen toepassen van de 

neuraxiale anesthesietechnieken 

(epiduraal, paravertebraal & spinaal). 

Zelfstandig kunnen toepassen van 

verschillende regionale 

anesthesietechnieken, zowel voor de 

bovenste als voor de onderste 

extremiteiten  

 

Aanpassingen en toevoegingen voor het 

regionaal opleidingsjaar (vastgesteld in 

de projectgroep Regionaal 

Opleidingsplan en de Clustercommissie 

Opleiding): 

Doel na 9 en 21 maanden Niveau 2: spinaal/epiduraal op niveau 2; echoblok 

boven/onder op niveau 1-2.  

Aios moet wel in de gelegenheid moet zijn om 

deze technieken te kunnen toepassen. 

Regionaal:  

Spinale anesthesie, lumbale epidurale 

anesthesie en de meest voorkomende 

perifere blokken na 21 maanden niveau 4,  

Kennis, vaardigheden, attitudes 
Welke specifieke kennis, vaardigheden en 

attitudes zijn er nodig om de EPA op het 

gewenste niveau te beheersen?  

 

1. Onder directe supervisie uitvoeren van de 

belangrijkste neuraxiale & regionale technieken 

en daarbij rekening houden met specifieke 

anatomische problemen, indicaties, contra-

indicaties en complicaties  

2. Kennis van de keuzecriteria c.q. indicaties voor 

algehele anesthesie en neuraxiale & regionale 

anesthesie en deze toepassen in de praktijk  

3. Managen van complicaties van neuraxiale & 

regionale technieken. Dit betekent hier het 

herkennen op niveau 1 à 2 en theoretisch weten 

wat je moet doen bij deze complicaties 

4. Kennis van farmacologie van lokale anesthetica  

5. Kennis van werking van echo-apparatuur en en 

toepassing vaardigheid in de praktijk 

Regionaal: 

 

 

 

Leermiddelen 

 

1. Zelfstudiemateriaal  

2. Blended learning 

3. Leren op de werkplek  

4. Regionaal anesthesieonderwijs 

Regionaal: 

Geen opmerkingen. 

 

Toolbox 
Hoe kan de  

ontwikkeling van de aios in het  

beheersen van deze EPA  

worden bepaald? 

1. KPE  

2. DOPS  

3. CBD 

4. Voortgangstoets 

Regionaal: 

 

Toevoeging: 

5. 360 graden feedback 

Criteria 
Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om deze 

EPA op het niveau van supervisie op 

afstand te mogen verrichten?  

1. Succesvol afronden blended 

learning/cursorisch onderwijs regionaal 

anesthesie na 9 maanden 

2. Idem voor regionale technieken  

3. DOPS in het portfolio  

4. EPA* op niveau supervisie op afstand 

beoordeelt door Dedicated Team  

5. Voortgangstoets 

 

Regionaal: 

Geen opmerkingen. 

 

Opmerkingen/toelichting: *Dit is geen EPA maar ene verzameling van DOPS. 

Een EPA zou zijn:  

1. Peroperatieve zorg bij patiënten met 

locoregionale of neuraxiale anesthesie. 

Regionaal:  

Geen opmerkingen. 
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2. Pijnbestrijding durante partu 

 

 

 

APZ-7 

Peroperatieve zorg bij 

traumatologie en orthopedie 

(inclusief groot bloedverlies)  

(DT Ortho) 

Leveren van perioperatieve zorg bij 

patiënten rondom traumatologische en/of 

orthopedische ingrepen, inclusief groot 

bloedverlies.  

 

Aanpassingen en toevoegingen voor het 

regionaal opleidingsjaar (vastgesteld in 

de projectgroep Regionaal 

Opleidingsplan en de Clustercommissie 

Opleiding): 

Doel na 9 en 21 maanden Niveau 2 Regionaal:  

Algehele, neuraxiale of perifere anesthesie bij 

stabiele ASA 1 tot 3 patiënten voor de meest 

voorkomende orthopedische en 

traumatologische ingrepen na 21 maanden 

niveau 3  

 

Instabiele trauma patiënt/ polytrauma,  

massaal bloedverlies,  

Bedreigde/moeilijke luchtweg, ernstig 

schedelhersenletsel/ verhoogde intracraniële 

druk  na 21 maanden niveau 2. 

Kennis, vaardigheden, attitudes 

Welke specifieke kennis, 

vaardigheden en attitudes zijn er 

nodig om de EPA op het gewenste 

niveau te beheersen?  

1.Kennis van de meest voorkomende 

traumatologische en orthopedische chirurgie, 

zoals prothese- en osteosynthesechirurgie, bij 

fracturen van onderste en bovenste 

extremiteiten (inclusief gewrichten), 

bekkenstabilisatie en damage control chirurgie  

2. Kennis met betrekking tot cementeren en 

daaraan verbonden risico’s bij prothesechirurgie  

3. Kennis van indicaties, contra-indicaties en 

gevolgen dan wel complicaties van bloedleegte  

4. Kennis van pathofysiologie en interventies bij 

een vetembolie  

5. Kennis van specifieke risicoscores bij de 

patiënt met een heupfractuur met inachtneming 

van de kwetsbaarheid van de (oudere) patiënt in 

al zijn domeinen (fysiek, mentaal, sociaal)  

6. Kennis en vaardigheden in 

luchtwegmanagement bij de trauma patiënt, 

inclusief de patiënt met eventueel cervicaal 

letsel  

7. Kennis en uitvoeren van resuscitatie 

maatregelen tijdens de opvang van een trauma 

patiënt, al dan niet met (massaal) bloedverlies 

en de perioperatieve overwegingen met 

betrekking tot aanvullende monitoring en 

apparatuur  

8. Kennis van hemostase en bloedtransfusie, 

inclusief basaal stollingsonderzoek, en massaal 

transfusie protocol  

9. Kennis van bloedsparende technieken  

10. Kennis en toepassing van de gangbare 

postoperatieve behandeling van hemostase en 

tromboseprofylaxe na massaal bloedverlies  

14. Kennis van en perioperatieve overwegingen 

bij traumatisch ruggenmergletsel  

15. Samenwerking in het OK-team  

16. Peroperatieve verslaglegging, met name in 

levensbedreigende situatie en/of massale 

transfusie  

17. Kennis en vaardigheden lokoregionaal 

anesthesie 

18. Kennis en vaardigheden neuroaxiale 

Regionaal: 

 

Opmerking/aanvulling: 

Begin van de stage op 

orthopedie/traumatologie. 

Door onvoldoende aanbod en 

onvoorspelbaarheid trauma patiënt/massale 

bloeding de AIOS zo veel mogelijk betrekken 

bij deze patiënt categorie ook al werkt de AIOS 

op een ander OK. 

Nabespreking/casus-presentatie door AIOS 

van patiënt met massale transfusie of groot 

trauma. 
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blokkades incl. CSE  

Leermiddelen 

 

1. Zelfstudie door e-learning en (studie)boeken 

2. Leren op de werkplek, inclusief de trauma 

opvang  

3. RA-modules  

4. Simulatoronderwijs CRM  

  

 

 

5. ATLS of vergelijkbare trauma cursus is in het 

tweede opleidingsjaar 

6. Aios-dag urgentie is niet van toepassing 

 

Regionaal: 

 

Opmerking/aanvulling: 

AIOS vrij plannen voor  

- (verplichte) deelname AIOS-dag 

urgentiegeneeskunde 

- (verplichte) deelname ATLS of vergelijkbare 

trauma cursus  

  

Aanpassing voorstel UMCG: 

Ad 5 ATLS of vergelijkbare trauma cursus: in 

het tweede opleidingsjaar (regionaal) 

Toolbox 
Hoe kan de  

ontwikkeling van de aios in het  

beheersen van deze EPA  

worden bepaald? 

 

1. KPE = KPB 

2. DOPS epiduraal, spinaal, CSE, (moeilijke) 

luchtweg algoritme en RA 

3. 360 graden feedback  

4. CBD: middagbespreking, kan door de oudere 

aios als KPB verwerkt worden  

 

Regionaal: 

- 

Criteria 

Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om deze 

EPA op het niveau van supervisie op 

afstand te mogen verrichten?  

1. Verslag CBD in portfolio  

2. DOPS in portfolio 

4. EPA op niveau supervisie op afstand 

beoordeelt door Dedicated Team 

 

Vervallen: 

3. 360 graden feedback 

5. Trauma cursus certificaat: in het tweede 

opleidingsjaar  

 

Regionaal: 

 

Aanvulling: 

Ad 4 Voor de meest voorkomende 

traumatologische en orthopedische ingrepen/ 

prothesechirurgie 

Ad 5 Trauma cursus certificaat en certificaat 

AIOS-dag urgentiegeneeskunde 

 

Aanpassing voorstel UMCG: 

Ad 5 Trauma cursus certificaat: in tweede 

opleidingsjaar 

Opmerkingen/toelichting: Kanttekening bij kennis: 

Kennis genoemd bij de nummers 5, 6, 7 en 16 

komen op vaardigheidsniveau aan de orde in het 

tweede of derde opleidingsjaar en op 

kennisniveau in het eerste jaar. 

Kennis genoemd bij nummer 14 komt in het 

derde jaar aan de orde. 

Geen opmerkingen. 

 

 

APZ-8 

Perioperatieve zorg bij hoofd- 

en halschirurgie (inclusief 

luchtweg management) (DT 

KNO) 

In teamverband op de operatiekamer 

zorgdragen voor de medisch inhoudelijke 

en logistieke aspecten  van ingrepen in 

het hoofd- en halsgebied.  

Management van de moeilijke luchtweg.  

Aanpassingen en toevoegingen voor het 

regionaal opleidingsjaar (vastgesteld in 

de projectgroep Regionaal 

Opleidingsplan en de Clustercommissie 

Opleiding): 

Doel na 9 en 21 maanden Niveau 2 

 

Regionaal:  

Na 21 maanden kan een aios deze EPA 

betreffende het management van de moeilijke 

luchtweg op niveau 2. De standaard zorg van 

de oogheelkunde en de niet oncologisch KNO 

beheerst de AIOS op niveau 3.  
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Kennis, vaardigheden, attitudes 

Welke specifieke kennis, 

vaardigheden en attitudes zijn er 

nodig om de EPA op het gewenste 

niveau te beheersen 

1. Kennis van oogheelkundige aandoeningen en 

bijbehorende medicatie, met consequenties 

voor het anesthesiologisch beleid  

3. Kennis van algehele anesthesietechnieken bij 

oogheelkunde, bij electieve en bij 

spoedingrepen  

4. Kennis van algehele anesthesietechnieken bij 

oncologische en niet-oncologische chirurgie in 

het hoofd- & halsgebied (samenvoeging 4 en 7) 

5. Kennis van algehele anesthesietechnieken bij 

ingrepen in de keelholte en de bovenste 

luchtweg, inclusief laser- en microchirurgie  

6. Kennis van de anatomie van de bovenste en 

onderste luchtweg en de daarbij behorende 

pathologie. 

7. Kennis van de mogelijke risico’s voor de 

luchtweg bij ingrepen of aandoeningen in het 

hoofd- en halsgebied  

8. Vaardigheden op het gebied van luchtweg 

management bij de niet-bedreigde luchtweg en 

de niet (herkende) moeilijke luchtweg 

9. Kennis van het luchtweg management bij de 

bedreigde luchtweg, inclusief fiberscopische 

technieken  

10. Kennis van het verrichten van een 

coniotomie (percutaan en/of open)  

11. Multidisciplinair overleg over de benadering 

van de luchtweg. In het eerste jaar gaat het om 

deelname aan multidisciplinair overleg. In het 

vierde opleidingsjaar zou de aios in staat moeten 

zijn om een luchtwegplan op te stellen 

12. Herkenning van de moeilijke luchtweg in de 

perioperatieve situatie  

13. Kennis van fiberoptische intubatie (gaat weg 

bij kennisnummer 10) 

14. Herkennen/ perioperatieve inschatting van 

een luchtweg  

15. Kennis van cerebrale fysiologie en 

pathofysiologie en factoren van invloed op 

intracraniële druk (was APZ-7)  

16. Kennis van de meest gebruikte 

anesthesiologische farmaca en effecten bij een 

patiënt met een verhoogde intracraniële druk 

(was APZ-7) 

17. Kennis van de fysiologie en peroperatieve 

anesthesiologische overwegingen bij ernstig 

schedelhersenletsel (was APZ-7)  

 

 

Vervallen: 

2. Het uitvoeren van locoregionale anesthesie-

technieken bij oogheelkunde. 

Doet zich in de praktijk onvoldoende voor. 

 

Regionaal: 

 

Toevoeging: 

-Kennis over de richtlijn van de Difficult Airway 

Society � bespreken tijdens onderwijs in de 

perifere kliniek 

-Trainen herkennen moeilijk luchtweg � 

bespreken tijdens onderwijs in de perifere 

kliniek 

 

Leermiddelen 

 

1. Zelfstudiemateriaal 

2. Leren op de werkplek  

3. Blended learning  

4.  

5. Protocollen hoofd/hals – DocPortal 

6. Leermanagementsysteem (LMS) 

 

Regionaal: 

 

Toevoeging: 

- Zelfstudie: Difficult Airway Society richtlijn en 

plenair bespreken tijdens onderwijsmoment 

- Leren op de werkplek; ad hoc 

 

Opmerking bij: 

Ad 3 Cursus luchtweg management: Pas op 

later tijdstip in de opleiding; moeilijke 

luchtweg moet geen belangrijk leerdoel zijn 

voor de AIOS jr 2 lijkt me; is meer “krenten uit 

de pap” 
 

Toolbox 
Hoe kan de  

ontwikkeling van de aios in het  

1. KPE (KPB) 

2. Case-based discussie  

3. DOPS, gericht op luchtweg management  

Regionaal: 
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beheersen van deze EPA  

worden bepaald? 

 

4. Simulatie sessie, gericht op luchtweg 

management  

5. 360 graden feedback 

 

 

Criteria 

Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om deze 

EPA op het niveau van supervisie op 

afstand te mogen verrichten 

1. Verslag DOPS in het portfolio  

2. Verslag CBD in het portfolio  

3. Certificaat Luchtwegcursus in portfolio 

4. Certificering van apparatuur kennis over het 

veilig toepassen van de gebruikte medische 

technologie (apparatuur, medische 

hulpmiddelen, EPD) – uitdraai LMS 

5.EPA op niveau supervisie op afstand 

beoordeelt door Dedicated Team 

Regionaal: 

Geen toevoeging 

 

Opmerkingen/toelichting: Kanttekening bij kennis: 

Kennis en vaardigheden worden opgedaan door 

de dagelijkse praktijk in combinatie met 

zelfstudie (literatuur, protocollen). 

 

Kanttekening bij leermiddelen: 

Ad 3 en 4: waarom dit onderscheid of gaat het 

hier om een en dezelfde training 

 

Kanttekening bij criteria: 
Ad 3 Verslag van simulatie sessie, gericht op 

luchtweg management: ook beoordeling 

luchtwegcursus? Nu wordt de beoordeling niet 

in het portfolio opgenomen; straks in het 

nieuwe portfolio wel?  

 

Regionaal:  

Moet de AIOS fiberoptisch kunnen intuberen? 

Waarom staan in deze EPA over de moeilijke 

luchtweg allerlei dingen over de 

oogheelkunde? 

N.a.v. leermiddel cursusluchtweg 

management: Pas op later tijdstip in de 

opleiding; moeilijke luchtweg moet geen 

belangrijk leerdoel zijn voor de aios jaar 2 lijkt 

me; is meer krenten uit de pap. 

 

APZ-9 

Perioperatieve zorg bij 

abdominale chirurgie (inclusief 

oncologie)  

(DT Cab/Con) 

In teamverband op de operatiekamer 

zorgdragen voor de medisch inhoudelijke 

en logistieke aspecten van ingrepen bij 

(grote) buikchirurgische patiënten.  

 

Aanpassingen en toevoegingen voor het 

regionaal opleidingsjaar (vastgesteld in 

de projectgroep Regionaal 

Opleidingsplan en de Clustercommissie 

Opleiding): 

Doel na 9 en 21 maanden Niveau 2 Regionaal: 

Na 21 maanden kan een AIOS beperkte 

abdominale ingrepen bij ASA 1-2 op niveau 4 

uitvoeren. Grote buikchirurgische ingrepen 

(zoals hemihepatectomie of Whippel- 

operatie) worden uitgevoerd op supervisie 

niveau 2 bij alle ASA classificaties. 

 

Kennis, vaardigheden, attitudes 
Welke specifieke kennis, vaardigheden en 

attitudes zijn er nodig om de EPA op het 

gewenste niveau te beheersen?  

 

 

1. Gedetailleerde kennis van de abdominaal 

chirurgische aandoeningen en ingrepen: Eras-

protocol  

2. Kennis van specifieke risicoscores met 

inachtneming van de kwetsbaarheid van de 

(oudere) patiënt in al zijn domeinen (fysiek, 

mentaal, sociaal) om te komen tot doelmatige 

zorg.  

3. Kennis over morbide obesitas en bariatrische 

chirurgie  

4. Multidisciplinair overleggen en informeren 

patiënt over de anesthesietechniek en het 

perioperatieve anesthesiologische risico.  

5. Herkennen en managen van postoperatieve 

complicaties na abdominale chirurgie  

6. Samenwerking in een team  

7. Anesthesietechnieken pre-, per- en 

postoperatieve zorg 

8. Kennis van advanced hemodynamic 

monitoring 

 

Regionaal: 

Geen aanpassing of toevoeging. 

 

Leermiddelen 

 

1. Zelfstudiemateriaal  

2. Leren op de werkplek  

3. SPOC ouderenzorg  

4.  

5. Simulatieonderwijs: CRM  

 

Regionaal: 

Geen aanpassing of toevoeging. 

 

Toevoeging UMCG voor Regionaal: 

6. PGO, casusgericht 
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Toolbox 
Hoe kan de  

ontwikkeling van de aios in het  

beheersen van deze EPA  

worden bepaald? 

 

1. KPE (KPB) 

2. 360 graden feedback  

3. CBD  

4. DOP’s 

 

Regionaal: 

Geen aanpassing of toevoeging. 

 

Criteria 
Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om deze 

EPA op het niveau van supervisie op 

afstand te mogen verrichten?  

1. Verslag CBD in het portfolio  

2. 360 graden feedback in het portfolio  

3. EPA op niveau supervisie op afstand 

beoordeelt door Dedicated Team 

 

Regionaal: 

Geen aanpassing of toevoeging. 

Opmerkingen/toelichting: Kanttekening bij kennis: 

Alle kennis, vaardigheden worden opgedaan 

middels zelfstudie (literatuur, protocollen); 

kennis nummer 4, 5, 6 en 9 middels de 

Dagelijkse Praktijk. 

 

M.b.t. de kwetsbare ouderen: waar wordt dit 

neergelegd. Dit duikt nu “overal” op. 

 

Kanttekening Regionaal  

 

 

APZ-10 

Peroperatieve zorg bij 

vaatchirurgie (inclusief endo-

procedures) (DT Vaat) 

In teamverband op de operatiekamer 

zorgdragen voor de medisch inhoudelijke en 

logistieke aspecten van ingrepen bij (grote) 

vaatchirurgische patiënten.  

 

Aanpassingen en toevoegingen voor 

het regionaal opleidingsjaar 

(vastgesteld in de projectgroep 

Regionaal Opleidingsplan en de 

Clustercommissie Opleiding): 

Doel na 9 en 21 maanden Niveau 1 (kennisnummer 5 op niveau 3) Regionaal:  

Na 21 maanden kan een AIOS perifere , 

endovasculaire ingrepen en grote 

vaatchirurgische ingrepen op supervisie 

niveau 3 bij alle ASA classificaties. 

 

Kennis, vaardigheden, attitudes 
Welke specifieke kennis, vaardigheden en 

attitudes zijn er nodig om de EPA op het 

gewenste niveau te beheersen?  

 

 

1. Gedetailleerde kennis van de vaatchirurgische 

aandoeningen en ingrepen inclusief specifieke 

diagnostiek en monitoring  

2. Kennis van specifieke risicoscores met 

inachtneming van de kwetsbaarheid van de 

(oudere) patiënt in al zijn domeinen (fysiek, 

mentaal, sociaal) om te komen tot doelmatige zorg.  

3. Kennis over ischemie en reperfusie  

4. Multidisciplinair overleggen en informeren 

patiënt over de anesthesietechniek en het 

perioperatieve anesthesiologische risico  

5. Intra-operatief samenwerken en behandelen in 

teamverband 

6. Herkennen en managen van vaatchirurgische 

complicaties  

7. Intra-operatief stolling en anti-stolling (kennis en 

vaardigheid) 

8. Kennis van stralingshygiëne (hybride kamers) 

 

Regionaal: geen toevoegingen. 

 

 

Leermiddelen 

 

1. Zelfstudiemateriaal  

2. Leren op de werkplek  

5. Simulatoronderwijs: CRM  

6. Leermanagementsysteem (LMS) 

7. Spinaalcatheter 

 

Niet van toepassing: 

3. SPOC ouderenzorg  

4. Simulatoronderwijs: aanleren technieken  

 

Regionaal: 

Geen toevoegingen. 

Toolbox 
Hoe kan de  

ontwikkeling van de aios in het  

beheersen van deze EPA  

worden bepaald? 

 

1. KPE (KPB) 

3. CBD  

5. DOP’s 

6. Advanced hemodynamic monitoring (LMS) 

 

Opmerking: 

Regionaal: 

Geen toevoegingen. 
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2. 360 graden is niet specifiek bij de vaatchirurgie 

 

Criteria 
Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om deze 

EPA op het niveau van supervisie op 

afstand te mogen verrichten?  

1. Verslag CBD in het portfolio  

2. 360 graden feedback in het portfolio  

3. EPA op niveau supervisie op afstand beoordeelt 

door Dedicated Team 

 

Regionaal: 

Geen toevoegingen. 

Opmerkingen/toelichting: Kanttekeningen met betrekking tot de titel: 

Peroperatieve zorg is de Perioperatieve zorg (vanaf 

Popa t/m ontslag) 

“Logistiek” in de titel: nog expliciteren, wat hiermee 

bedoeld wordt? 

 

Kanttekening bij niveau 1: Na 9 maanden kan een 

AIOS deze EPA op supervisie niveau 1-2 uitvoeren 

afhankelijk van de ASA classificatie en omvang van 

de ingreep. Bij complexe patiënten en/of ingrepen 

dient te worden gestreefd naar deelname van de 

AIOS aan een afgebakend deel van de anesthesie bij 

deze patiënt/ingreep. Supervisie niveau 1 dient te 

worden beperkt tot de eerste dagen/weken van de 

opleiding. 

 

Kanttekening bij kennis: 

Alle kennis/vaardigheden op niveau 1; 

kennisnummer 7 op niveau 2; kennisnummer 5 zou 

op niveau 2, 3 kunnen en op niveau 3 na 18 

maanden. Kennis wordt verkregen door de 

dagelijkse praktijk, zelfstudie (literatuur en 

protocollen); kennisnummers 1, 2, 3 via het LMS. 

 

 

 

APZ-11 zie LOP 

 

OA-1 

Pijnbehandeling rondom de 

partus (DT O&G) 

 

Pijnbehandeling bij de patiënt rondom de 

partus. Aandacht voor epidurale 

pijnbehandeling en voor de gangbare 

alternatieven. De patiënt informeren en 

begeleiden, de aangewezen behandeling 

uitvoeren, inclusief nazorg. Doel: alle AIOS 

niveau 5.  

Aanpassingen en toevoegingen voor 

het regionaal opleidingsjaar 

(vastgesteld in de projectgroep 

Regionaal Opleidingsplan en de 

Clustercommissie Opleiding): 

Doel na 9 en 21 maanden Niveau 2 Regionaal:  

Na 21 maanden niveau 4 

Kennis, vaardigheden, attitudes 
Welke specifieke kennis, vaardigheden en 

attitudes zijn er nodig om de EPA op het 

gewenste niveau te beheersen?  

 

1. Kennis van de fysiologische veranderingen 

tijdens de zwangerschap en bevalling (zelfstudie, 

voorgangstoets) 

2. Kennis van farmacologische overwegingen met 

betrekking tot de zwangerschap en bevalling 

(zelfstudie) 

3. Kennis van de gangbare farmacologische 

pijnbehandeling bij de bevalling (zelfstudie) 

4. Kennis van de invloed van comorbiditeit bij de 

zwangere op de bevalling (zelfstudie)  

5. Verkrijgen van informed consent (DP) 

6. Uitvoeren epidurale analgesie tijdens de 

bevalling (DP, bekwaamheidsniveau 2) 

7. Uitvoeren op opioïden gebaseerde analgesie 

tijdens de bevalling (DP, bekwaamheidsniveau 3) 

8. Monitoren vitale functies (DP, zelfstudie) 

9. Kennis van complicaties tijdens de bevalling 

door zelfstudie en dagelijkse praktijk 

10. Samenwerken in een obstetrisch team (DP) 

11. Administratieve procedures op de verloskamer 

(DP, EPD) 

12. Werken op een buitengewest (DP, zelfstudie, 

protocol veiligheid, kennis over lokale 

omstandigheid) 

13. Patiënt en familie informeren en begeleiden, 

nazorg 

Regionaal: 

Geen toevoegingen 
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Leermiddelen 

 

1. Blended learning 

2. Simulatorsessie 

3. Leren op de werkplek  

6. Communicatieonderwijs 

7. SOP remifentanil (toevoeging vanuit Regionaal) 

 

Vervallen: 

4. Voor AIOS in aandachtsgebied: MOET cursus  

 

Regionaal: 

 

Aanpassingen: 

Leermiddelen nummer 3 en 5 zijn van 

toepassing, de andere leermiddelen niet. 

 

Toevoegingen: 

6. SOP remifentanil 

 

Toolbox 
Hoe kan de  

ontwikkeling van de aios in het  

beheersen van deze EPA  

worden bepaald? 

 

1. KPE (KPB) 

2. DOPS epiduraal  

3. 360 graden feedback op de verloskamer 

4. CBD (pijnbehandeling tijdens de bevalling)  

5. Voortgangstoets 

 

 

Regionaal: 

Geen toevoegingen. 

 

Criteria 
Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om deze 

EPA op het niveau van supervisie op 

afstand te mogen verrichten?  

1. Verslag case-based discussie in het portfolio  

2. DOPS epiduraal in het portfolio  

4. EPA op niveau supervisie op afstand beoordeelt 

door Dedicated Team 

5. Voortgangstoets in portfolio? 

 

Vervallen: 

3. 360 graden feedback in het portfolio  

 

Regionaal: 

Geen toevoegingen. 

Opmerkingen/toelichting: Kanttekeningen bij kennis: 

Alle kennis komt terug in het eerste jaar, behalve 9 

en kennisnummer 6.  

Kennisnummer 6 kan op niveau 3 na 18 maanden. 

Kennisnummer 9, het herkennen en behandelen 

van complicaties tijdens de bevalling = kennis van 

complicaties tijdens de bevalling door zelfstudie en 

dagelijkse praktijk. Deze kennis komt pas in het 4 

opleidingsjaar aan bod. 

Kennisnummer 7 kan op niveau 3 a 4 na 18 

maanden. 

Regionaal: 

Nadruk op de praktische gevolgen van het 

medisch handelen en hoe er op te reageren. 

 

OA-2  

Perioperatieve zorg bij patiënte 

rondom sectio caesarea 

(inclusief obstetrisch 

bloedverlies)  (DT O&G) 

 

Complete peroperatieve anesthesiologische 

zorg bij een zwangere die een electieve 

(primaire) of spoed-(secundaire) sectio 

caesarea krijgt. Evenals bij een zwangere 

met (groot) bloedverlies rondom de partus.  

Samenwerking en communicatie met 

stafleden, gynaecologen (i.o.), 

anesthesiemedewerkers, OK-teamleden, 

verloskundigen, verpleegkundigen van 

PACU- en verpleegafdeling. In sommige 

gevallen ook met kinderartsen en 

neonatologen.  

Doel: alle AIOS niveau 4; AIOS in 

aandachtsgebied niveau 5.  

Aanpassingen en toevoegingen voor 

het regionaal opleidingsjaar 

(vastgesteld in de projectgroep 

Regionaal Opleidingsplan en de 

Clustercommissie Opleiding): 

Doel na 9 en 21 maanden Niveau 2 Regionaal:  

Na 21 maanden  niveau 3 (met name de 

opvang van de neonaat is een beperkende 

factor). 

 

Kennis, vaardigheden, attitudes 
Welke specifieke kennis, vaardigheden en 

attitudes zijn er nodig om de EPA op het 

gewenste niveau te beheersen?  

 

1. Kennis van de fysiologische veranderingen 

tijdens de zwangerschap en rondom de partus (A-

onderwijs/zelfstudie) 

2. Kennis van meest gebruikte anesthesiologische 

farmaca en daarbij farmacokinetiek en -dynamiek 

bij een zwangere en bij een zwangere met 

hypovolemie, en de overwegingen met betrekking 

tot moeder en kind (A-onderwijs/zelfstudie) 

3. Kennis hebben van meest gangbare uterotonica 

en tocolytica en hun farmacologische principes (A-

onderwijs/zelfstudie) 

4. Specifieke vaardigheden in 

luchtwegmanagement bij zwangere 

Regionaal: 

Geen toevoegingen. 
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5. Vaardigheden in locoregionale technieken bij 

sectio (DP/zelfstudie) 

6. Goede risico-inschatting met betrekking tot 

anesthesietechniek (zelfstudie) 

7. Kennis van de gangbare postoperatieve 

pijnbehandeling na sectio (zelfstudie) 

8. Herkennen, benoemen en behandelen van 

complicaties bij een sectio (DP/zelfstudie) 

9. Kennis van oorzaken van obstetrisch 

bloedverlies en het herkennen, benoemen en 

behandelen van (risicofactoren voor) groot 

obstetrisch bloedverlies (DP/zelfstudie) 

10. Kennis van bloedsparende technieken, in het 

bijzonder in de context van de bevalling11. 

Samenwerking met obstetrisch team en totale OK-

team (DP) 

12. Peroperatieve verslaglegging (EPIC) 

13. Informeren van patiënt en familie  

Leermiddelen 

 

1. Zelfstudiemateriaal 

2. Leren op de werkplek, inclusief de verloskamer  

3. Blended learning 

4. Participatie obstetrisch simulatieonderwijs 

5. Simulatieonderwijs CRM  

6. Voor AIOS in aandachtsgebied: NLS training 

(geldt alleen voor het aandachtsgebied) 

7: Voor AIOS in aandachtsgebied: MOET cursus 

(geldt alleen voor het aandachtsgebied) 

8. Aios-dag obstetrie 

9. Communicatietraining 

 

 

Regionaal: 

 

Aanpassing: 

Kennisnummer 3, 5, 6 en 7 niet van 

toepassing in de Regionaal 

Ad 4 Participatie obstetrisch 

simulatieonderwijs: indien voorhanden 

Ad 5 Simulatieonderwijs CRM: de 

onderwerpen tijdens de CRM trainingen zijn 

niet steeds hetzelfde 

Ad 8 Aios-dag obstetrie: voor elke aios in 

zijn/haar eerste 21 maanden van de 

opleiding?  

 

Opmerking: met name werkplekleren: is er 

overal voldoende exposure? 

 

Toolbox 
Hoe kan de  

ontwikkeling van de aios in het  

beheersen van deze EPA  

worden bepaald? 

 

1. KPE (KPB) 

2. DOPS, luchtweg 

3. 360 graden feedback  

4. CBD  

5. Certificaat AIOS-dag obstetrie  

6. MOET certificaat (geldt voor het 

aandachtsgebied) 

7. NLS certificaat (geldt voor het aandachtsgebied) 

Regionaal: 

Geen toevoegingen. 

 

Aanpassing: 

Tools 6 en 7 niet van toepassing in de 

Regionaal. 

Criteria 
Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om deze 

EPA op het niveau van supervisie op 

afstand te mogen verrichten?  

1. DOPS in het portfolio  

2. Verslag van CBD in het portfolio  

3. Voor aandachtsgebied: certificaat NLS  

4. Voor aandachtsgebied: certificaat MOET cursus  

5. EPA op niveau supervisie op afstand beoordeelt 

door Dedicated Team 

6. Certificaat Luchtwegcursus in portfolio 

 

Regionaal: 

 

Aanpassing: 

Criteria 3 en 4 niet van toepassing in de 

regionale stage. 

 

Met name de CBD zal een belangrijke rol 

spelen. Tijdens de CBD zal blijken of de aios 

voldoende theoretische bagage heeft. 

 

Opmerkingen/toelichting: Kanttekening bij titel: 

- De tekst over samenwerking en communicatie 

overhevelen naar kennis, vaardigheden.  

- De doelstelling: alle AIOS niveau 4; AIOS in 

aandachtsgebied niveau 5, uit de titelomschrijving 

halen 

 

Kanttekening bij kennis: 

Kennis komt in het eerste jaar aanbod, 

uitgezonderd kennisnummer 4 (2
e
 jaar) 

 

Vraag uit Regionaal: wat is de exposure in de 

eerste 9 maanden in de Academie?  

 

Vraag Regionaal aan academisch: wat zou het 

theoretisch kennisniveau na 9 maanden moeten 

zijn? 

 

Regionaal:  

Potentiële ernstige bloedingen en de 

opvang van een vitaal bedreigde neonaat 

beperken het te behalen 

zelfstandigheidsniveau. 

Is er in elk perifeer ziekenhuis voldoende 

exposure om tot een niveau 3 te kunnen 

komen? 

Is de CSE al common clinical practice? 

Kennis over deze techniek lijkt me 

voldoende. 
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KA-1 

Perioperatieve zorg voor 

kinderen (DT Kinder) 

Het leveren van zorg rondom laagcomplexe 

operaties en procedures onder algehele 

anesthesie aan ASA I-III kinderen in de 

leeftijd van 3-18 jaar, in electieve of 

spoedeisende setting.  

Doel: alle AIOS niveau 4  

Aanpassingen en toevoegingen voor 

het regionaal opleidingsjaar 

(vastgesteld in de projectgroep 

Regionaal Opleidingsplan en de 

Clustercommissie Opleiding): 

Doel na 9 en 21 maanden Niveau 2 Regionaal:  

Niveau 3 

Kennis, vaardigheden, attitudes 
Welke specifieke kennis, vaardigheden en 

attitudes zijn er nodig om de EPA op het 

gewenste niveau te beheersen?  

 

1. Kennis over relevante anatomie en fysiologie 

voor luchtweg en ademhaling, circulatie, 

thermoregulatie en locoregionale anesthesie bij 

kinderen  

2. Kennis van de lichamelijke en geestelijke 

ontwikkelingsstadia bij kinderen  

3. Kennis over en vaardigheid met inhalatie en 

intraveneuze inductie, luchtweg bij 

kinderen(masker/ballon, orofaryngeale luchtweg, 

larynxmasker, intubatie), meest gebruikte (nood) 

medicatie en hun doseringen, perioperatief 

vochtbeleid en locoregionale anesthesie bij 

kinderen  

4. Kennis van de meest voorkomende 

ziektebeelden op kinderleeftijd en hun implicaties 

in de perioperatieve zorg (kinderziekten, 

luchtweginfecties, astma, autisme spectrum 

stoornis etc.), en de rol van vaccinaties  

5. Preoperatieve screening van kinderen  

6. Toepassen van premedicatie, ouderbegeleiding, 

pedagogische voorbereiding, en nuchterbeleid  

7. Effectieve communicatie met kinderen van 

diverse leeftijden en hun ouders/verzorgers, 

evenals met zorgverleners rondom het kind  

8. Verkrijgen van perifeer intraveneuze toegang  

9. Herkennen en behandelen van problemen 

tijdens anesthesie (apnoe, laryngospasme, 

bronchospasme, hypotensie, hypocapnie, 

hypercapnie etc.) evenals post-anesthesie (apnoe, 

laryngospasme, bronchospasme, PONV, 

ontwaakagitatie, post-extubatie stridor, 

hypothermie, etc.)  

10. Kennis over en vaardigheid met postoperatieve 

pijnbehandeling  

11. Kennis van medico-legale aspecten van zorg 

aan kinderen (WGBO)  

 

Regionaal: 

Geen toevoegingen 

 

Leermiddelen 

 

1. Zelfstudiemateriaal 

2. Leren op de werkplek, inclusief tijdens stage 

kinderanesthesiologie: preoperatieve screening, 

operatiekamers (bijv. anesthesie bij ingrepen zoals 

o.a. herniotomie, orchidopexie, adeno 

(tonsillec)tomie, middenoor buisjes, kleine letsels 

zoals weke delen verwondingen en fracturen van 

extremiteiten)  

3. Simulatieonderwijs, inclusief kritieke scenario’s 

4. APLS cursus  

5. Onderwijs met fantomen (intraossale toegang, 

luchtweg, regionale technieken)  

6. Kinderluchtwegtraining c.q. cursus  

  

Wordt thans niet aangeboden: 

 

Regionaal: 

 

Aanpassing/opmerking: 

Apparatuur d.m.v. carrousel en LMS in 

perifeer ziekenhuis 

Verslaglegging cursussen in portfolio 

Ad 4 APLS pas in de differentiatie 

 

Toolbox 
Hoe kan de  

ontwikkeling van de aios in het  

beheersen van deze EPA  

worden bepaald  

1. KPE (KPB)  

2. DOPS (bijv. perifere toegang, inductie, 

locoregionaal, luchtwegmanagement, etc.)  

3. 360 graden feedback  

Regionaal: 

 

Aanpassing: 

Ad 1 1 KPE per maand (minimaal 1 bij 
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4. Case based discussie (bijv. over 

luchtwegproblemen, beleid bij hypotensie, 

postoperatieve problemen en ‘wat als’ scenario) in 

het portfolio  

5. Simulatie training  

6. Certificaat kinderluchtweg training  

7. Certificaat APLS  

 

kinderen) 

Ad 2 360 graden feedback na 3 maanden 

inzetten en bij 4 maanden afronden en 

ontwikkelingsplan opstellen 

Ad 4 CBD van patiënt met gecompliceerd 

beloop  

 

Criteria 
Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om deze 

EPA op het niveau van supervisie op 

afstand te mogen verrichten?  

1. DOPS verslag in portfolio: betreft 

deelcertificaten infuus, tube, larixmasker, kap, 

locoregionaal 

 2. Verslag CBD in portfolio  

3. Anesthesie verzorgd voor tenminste 10 kinderen 

van deze leeftijdscategorie.  

4. Certificaat APLS  

5. Certificaat Luchtwegcursus in portfolio 

6. EPA op niveau supervisie op afstand beoordeelt 

door Dedicated Team 

 

 

Regionaal: 

 

Opmerking bij criteria: 

Check criteria in portfolio door opleider bij 

ieder 3 maandelijks gesprek 

Opmerkingen/toelichting: Kanttekeningen m.b.t. het niveau: 

1
e
 jaar: niveau 2 

2
e
 jaar: niveau 3 

4
e
 jaar: niveau 4 

Uitstroomprofiel: niveau 5 

 

Kanttekeningen bij kennis: 

Kennis komt voor in het eerste jaar. Wordt 

opgedaan middels literatuur en basisprotocollen 

(in het bijzonder bij kennisnummer 4) 

Kennisnummer 4 t/m 8 kan op niveau 2 (met 

directe supervisie).  

Kennisnummer 7 is in het vierde jaar op niveau 3 

Kennisnummer 9 komt incidenteel voor in jaar 1 

en daarna in jaar 4.  

Kennisnummer 10 wordt geborgd in de pijnstage 

 

Naar aanleiding van APLS-training (kennisnummer 

4): SIM-training opzetten met DT. Hierin basale 

kennis APLS inbouwen. APLS-training reserveren 

voor het aandachtsgebied. 

 

Kanttekening met betrekking tot toolbox: 

Aios die met aantekening kind weggaan, moet de 

APLS-cursus hebben gedaan.  

Ad 5. Simtraining: hieraan nog vorm geven. 

 

PM:  

locatie vaststellen, waar artikelen te vinden zijn (G-

schijf of docportal) 

 

Regionaal: 
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Bijlage 2. EPA’s thema 6: Onderwijs en Wetenschap 
 

EPA wetenschap Wetenschap 

Doel Als medisch specialist is het een belangrijke competentie om medisch-

wetenschappelijke kennis adequaat te interpreteren, analyseren en 

beoordelen, teneinde zowel de eigen vakbekwaamheid te 

optimaliseren, alsook “evidence-based” medicine in individuele 

patiëntcasuïstiek toe te kunnen passen. Daarnaast is het belangrijk dat 

de medisch specialist in staat is om zelf de grondbeginselen van het 

doen van medisch wetenschappelijk onderzoek toe te passen, 

resulterende in (minimaal) een abstract presentatie. 

 

alle AIOS niveau 3 aan het einde van de opleiding
* 

Welke specifieke kennis, 

vaardigheden en attitudes zijn er 

nodig om de EPA op het gewenste 

niveau te beheersen? 

1. Good Clinical Practice (GCP)-training 

2. Basiskennis omtrent epidemiologie & statistiek 

3. Kennis om richtlijnen te zoeken en adequaat te interpreteren 

4. Kennis en kunde om literatuur (systematisch) te zoeken en kritisch 

te beoordelen 

5. Toepassen van evidence-based medicine en life long learning. 

6. Formuleren en uitvoeren van PICO a.h.v. casuïstiek. uit de praktijk 

en uitvoeren van literatuursearch 

7. Kennis en kunde om een onderzoeksprotocol op te stellen  

8. Kennis en kunde om een METC aanvraag te schrijven 

9. Kennis van regelgeving rondom wetenschappelijk medisch 

onderzoek (WMO).  

10. Kennis en kunde rondom datamanagement en archivering 

11. Kennis en kunde om wetenschappelijk onderzoek te presenteren. 

12. Kennis en kunde om wetenschappelijk onderzoek te publiceren. 

Leermiddelen 

 

 

1. Zelfstudie: bijhouden actuele relevante publicaties. 

2. (e)-Cursussen: epidemiologie-statistiek, literatuur gebruik
20

 

3. Presenteren: van Journal Club (JC) en Critical Appraisal of a Topic 

(CAT) 

4. Participeren in (lopend) wetenschappelijk onderzoek.  

5. Presenteren van wetenschappelijk onderzoek op een 

(inter)nationaal congres 

6.  (Mee)schrijven aan een wetenschappelijk manuscript.  

Toolbox: hoe kan de 

ontwikkeling van de aios in het 

beheersen van deze EPA 

worden bepaald? 

1. KPE 

2. 360 graden feedback 

3. CAT (2 per jaar) 

4. GCP-certificaat 

5. BROK
21

-certificaat  

6. (Inter)nationaal wetenschappelijk congres  

7. Abstract presentatie 

8. Publicatie 

Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om deze 

EPA op het niveau van supervisie op 

afstand te mogen 

verrichten? 

1. Feedback  in het portfolio 

2. Abstractpresentatie op (inter)nationaal congres 

3. Manuscript aanvaard voor publicatie 

*
 Bekwaamheid: afhankelijk van bovenstaande toetsing, kan ook voorafgaande aan de opleiding 

reeds het vereiste niveau behaald worden. 

                                                           
20

 https://www.rug.nl/cmb/support/ 
21

 Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers 
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EPA Onderwijs Het is belangrijk, dat aios in staat zijn om kennis en kunde op een adequate 

wijze over te dragen aan studenten, collegae en andere zorgprofessionals, 

maar ook aan patiënten en anderen belanghebbenden. 

Doel:  

alle AIOS niveau 3 aan het einde van de opleiding
*
 

Welke specifieke kennis, 

vaardigheden en attitudes zijn er 

nodig om de EPA op het gewenste 

niveau te beheersen? 

1. Basiskennis over (het geven van) onderwijs.  

2. Onderwijs verzorgen aan studenten, collegae en 

zorgprofessionals, rekening houdend met leerdoelen, 

leermiddelen en/of toetsing die erbij horen. 

3. Superviseren van jongerejaars tijdens het werken in de kliniek. 

Leermiddelen 

 

 

1. Zelfstudie: bijhouden actuele relevante literatuur. 

2. (E)-cursussen: Teach the teacher, didactische scholing. 

3. Presenteren: verzorgen van cursorisch onderwijs. 

4. Uitvoeren: geven van (skills)training. 

5. Participeren: symposium/congres 

6. Toepassen: werk-leren inclusief feedback. 

Toolbox: hoe kan de 

ontwikkeling van de aios in het 

beheersen van deze EPA 

worden bepaald? 

1. KPE. 

2. 360 graden feedback. 

3. Teach-the-teacher cursus voor aios. 

4. Andere cursussen t.b.v. het bevorderen van onderwijskundige 

kwaliteiten. 

5. Verzorgen van een les/training aan een kleine groep studenten. 

6. Weekbegeleiding van coassistenten tijdens hun verdiepingsstage. 

7. Medewerking aan één van de onderwijsmodules binnen de 

opleiding (bijv. Echo-training, luchtwegtrainingen, ALS-trainingen, 

enz.). 

Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om deze 

EPA op het niveau van supervisie op 

afstand te mogen 

verrichten? 

1. KPE in het E-portfolio. 

2. Onderwijs verzorgd aan studenten (bekwaamheidsniveau twee) 

met feedback en zelfreflectie hierop. 

3. Onder directe supervisie en naar tevredenheid onderwijs of 

college verzorgd aan peers/studenten, waarvan de inhoud, 

doelstellingen en middelen door de AIOS zijn ontworpen 

(bekwaamheidsniveau drie). 

4. Voor bekwaamheidsniveau vier: ontwerpen van een 

onderwijsmodule/leergang aan de hand van de doel-, middel- en 

toetscyclus. 

5. Voor bekwaamheidsniveau vijf: Basiskwalificatie Onderwijs voor 

docenten of (eerder behaalde) lerarenopleiding of (eerder 

vervulde functie van) docent op WO-niveau. 
*
 Bekwaamheid: afhankelijk van bovenstaande toetsing, kan ook voorafgaande aan de opleiding 

reeds het vereiste niveau behaald worden   
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Bijlage 3. ToDo: EPA’s in de aandachtsgebieden (OA, NA, CT, KA, UG) 
 

Hier komen alle uitgewerkte EPA’s uit de aandachtsgebieden te staan. Afstemming per DT en indien 

van toepassing binnen de regio. 
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Bijlage 4. Aanvullend EPA uitstroomprofiel Intensive Care  
 

IC-16 Management and organization of the ICU  Level of Supervision 

Entrustment decision I II III IV V 

Main focus Organisation and management of the ICU, including knowledge of financial and legal aspect of ICU 

Checklist to help entrustment decision: Knowledge, Skills, Attitude (CanMEDs competency field) 
Aspects to 

improve 

Management and organization 

Has knowledge of national guidelines concerning organization and management of ICUs   

Has insight in planning of personnel and HR management  

Triage of patients for ICU treatment is concordant with national and local guidelines and protocols  

Knows how to handle ICU capacity issues and acts appropriately  

Has insight in the mutual relations and responsibilities of hospital staff, board of directors and other stakeholders   

Has basic knowledge of the development and implementation of strategic management and innovation  

Takes responsibility for patient safety and has knowledge about patient safety systems   

Has knowledge about medical registration and quality improvement systems  

Has knowledge of responsibilities and procedures in times of disaster (ZiROP)  

Organization of Dutch healthcare system and financial aspects 

Has basic insight in structure, organization and finance of health care in the Netherlands   

Has insight in finance and legislation concerning Dutch ICUs   

Has knowledge of efficient provision of care and acts upon this in daily practice   

Legal aspects  

Has insight in health care legislation that are applicable to ICU   

Has insight in tasks and responsibilities of the intensivist in case of patient complaints  

Has knowledge of procedures in case of calamities in the ICU  

Professionalism and medical leadership 

Shows appropriate medical leadership in daily ICU operations and in crisis situations   

Shows a professional relationship with ICU stakeholders   

Promotes effective teamwork in the ICU  

Has shown to have self-reflecting capacities   

Extra 

Feedback 
 

  

Fellow  

Supervisor  

Date  
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EPA 16 Management and organization of the ICU 

Themes  

Dutch IC training program 
XV. Professionalism 

Requirements Entrustment decision by a dedicated supervisor/head of the department, optional requirements  

 Exposure Daily 

Suggestions to enhance 

progress 

Literature study 

Mini-Cex on part op EPA 

Case based discussion 

(participation) in quality improvement project 

Management or medical leadership course 

Participation GIC dag on management and organization of the ICU 

E learning “online course kennis van zorgkosten” 

E learning “online course waarde gedreven zorg en verandermanagement” 

E learning “stakeholders in de zorg” 

Target 
Level III after 12  months of training 

Level IV after 18  months of training 

 

Background information 

CanMEDs 

Competency fields 

 

M  

C  

Co  

L  

HA 

P 

S 

Medical expert 

Communicator 

Collaborator  

Leader  

Health Advocate 

Professional 

Scholar 

Levels of Educational* 

Supervision:  

*(the fellow remains under 

final responsibility  of the 

supervisor.) 

 

I Direct supervision 
Supervisor is present at the bedside.  Part of this level can include co-

activity—that is, the activity is done collaboratively with the supervisor. 

II Pro-active supervision 

At this stage the fellow may carry out the full activity while the supervisor 

is on the ward. The supervisor  can intervene at any time deemed 

necessary.  The supervisor checks all  findings related to the fellows 

performance. 

III Responsive supervision 

At this stage the fellow  may carry out the full activity independently with a 

supervisor not present in the room but available within minutes. It 

includes the availability of supervision by telephone for advice. The 

supervisor checks key findings. 

IV Postponed supervision 

At this stage the fellow  may carry out the full activity with deferred 

consultation of the supervisor. The fellow can report  post hoc. This stage 

gradually extends into unsupervised practice and  marks the grounded 

trust that should allow for certification to take full responsibility for an 

entrustable professional activity. Nevertheless, the fellow  remains under 

final responsibility  of the supervisor. 

V 

Provide supervision 

(Subject  to judgement 

of program director) 

This level is awarded when a fellow has shown the ability to provide 

supervision and may act in a supervisory role for more junior trainees. 

Nevertheless, the fellow  remains under final responsibility  of the 

supervisor 
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Bijlage 5. EPA’s pijn- & palliatieve geneeskunde 
 

PP-1 Management van 

acute pijn 

 

Aan de hand van de voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijk onderzoek van 

de patiënt het opstellen en bespreken van de differentiaal diagnose, een 

behandelingsplan en het uitvoeren van de behandeling van patiënten met 

acute pijn na een operatie of bij een (acute) aandoening . 

Doel 

 

na 9 maanden: niveau 2, 

na 21 maanden:  niveau 4, wat betreft de postoperatieve pijn 

na 3 maanden pijnstage: niveau 4 

na differentiatie: niveau 5 

Kennis, vaardigheden, 

attitudes 

Welke specifieke kennis, 

vaardigheden en attitudes 

zijn er nodig om de EPA op 

het gewenste niveau te 

beheersen? 

- Kennis van onderliggende mechanisme bij het ontstaan van acute nociceptive 

pijn (postoperatief en acute niet-postoperatief zoals pijn bij sikkelcel crisis. 

- Is in staat pijnanamnese af te nemen, gericht lichamelijk onderzoek te 

verrichten en de bevindingen in de daarbij horende verslaglegging adequaat te 

verwoorden (inclusief gebruik van gerelateerde meetschalen of 

uitkomstmaten) 

- Kennis over de indicatie, dosering, farmacokinetiek en -dynamiek en de 

mogelijke interacties van de meest gebruikelijke analgetica en co-analgetica 

- Kennis over factoren die pijnbeleving beïnvloeden 

- Kennis en vaardigheden bij het stellen van de indicatie (inclusief adequate 

voorlichting en verkregen va informed consent) en de uitvoering van 

neuroaxiale en locoregionale technieken 

- Kennis van verschillende toedieningsvormen van opioïden en het concept en  

equianalgetische”  dosering. Is in staat omrekentabellen etc individueel toe te 

passen. De AIOS is in staat adequate nazorg te regelen en duidelijk aan de 

patiënt en de andere betrokken zorgverleners te communiceren 

- Kennis van lokale procedures en logistiek bij behandeling van acute pijn. 

Bekend met het initiëren en het gebruik van PCA en PCEA, de daarbij horende 

verslaglegging en overdracht. 

- Kennis over mechanisme die chronisch postoperatieve pijnklachten kunnen 

bevorderen. Is in staat patiënten daar omtrent uitleg te geven en de adequate 

nazorg te bevorderen. 

- Herkennen en behandelen van ongewenste gevolgen van een ingezet beleid 

zoals over- en onder dosering, bijwerking zoals misselijkheid, braken, 

obstipatie en jeuk maar ook om iatrogene schade door niet geïndiceerd 

gebruik van opioïden te voorkomen. 

- Is in staat een goed beredeneerd alternatief behandelplan te bedenken en aan 

de patiënt en de andere betrokken zorgverleners te communiceren. 

- Is in staat de kennis over de behandeling van acute pijn in de zorginstelling te 

verbeteren, inclusief counseling van collega’s en verpleegkundigen over 

indicaties en contra-indicaties. 

- Verslagleggen en overdragen van patiëntgegevens aan 

hoofdbehandelaar/huisarts. 

Leermiddelen - Zelfstudie 

- Stage acute pijn 

- Protocollen Doc Portal 

- Handleidingen voor medische apparatuur via het Leermanagementsysteem 

(LMS) 

- Leren op de werkplek 

- Cursorisch onderwijs 

- NVA richtlijn ‘postoperatieve pijn’ 

Toolbox - KPE 
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Hoe kan de ontwikkeling 

van de aios in het 

beheersen van deze EPA 

worden bepaald? 

- CBD 

- Demonstratie van apparatuur beheersing via het Leermanagementsysteem 

(LMS) 

- DOPS 

Criteria 

Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om 

deze EPA op het niveau van 

supervisie op 

afstand te mogen 

verrichten? 

- Stage acute pijn gevolgd 

- Verslag van CBD in het portfolio 

- Certificering van apparatuur kennis over het veilig toepassen van de gebruikte 

medische technologie (uitdraai LMS)  

- EPA (positief)beoordeelt door dedicated team 
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PP-2  

Management van 

chronische benigne pijn 

Vaststellen van diagnose en het verkrijgen van inzicht in het opstellen en 

uitvoeren van een pijnbehandelingsplan van chronische benigne pijn 

 

Doel na 9 maanden: niveau 2, 

na 21 maanden:  niveau 3 

na 3 maanden pijnstage: niveau 4 

na differentiatie pijn: niveau 5 

Kennis, vaardigheden, 

attitudes 

Welke specifieke kennis, 

vaardigheden en attitudes 

zijn er nodig om de EPA op 

het gewenste niveau te 

beheersen? 

- Kennis van de pathomechanisme van nociceptieve, neuropathische en 

nociplastische pijn.  

- Is in staat pijnanamnese af te nemen, gericht lichamelijk onderzoek te 

verrichten en een (voorlopige) pijndiagnose te stellen, te beredeneren en voor 

adequate verslaglegging te zorgen  

- Kennis van psychosociale factoren m.b.t. chronisch benigne pijn 

- Kennis van farmacokinetiek en -dynamiek , indicaties, contra-indicaties, 

dosering, bijwerkingen en mogelijke interactie van  de meest gebruikelijke 

analgetica en co-analgetica  

- Is in staat een stappenplan voor de behandeling op te stellen, aan patiënt en 

betrokken zorgverleners te communiceren en de voortgang te bewaken 

- Kennis van interventionele behandelmogelijkheden: indicatie, principiële 

uitvoering, complicaties. Is daar omtrent in staat de patiënt adequaat voor te 

lichten en informed consent te verkrijgen.  

- Onder directe supervisie uitvoeren van belangrijke interventionele technieken, 

daarbij rekening houdend met eventuele anatomische afwijkingen. Herkennen 

en kunnen aangeven van de eigen grenzen.  

- Kennis van overige niet-farmacologische behandelmogelijkheden van 

chronische benigne pijn (TENS, capsacicine, ketamine) 

- Basale kennis van stralingshygiëne en fluoroscopie 

- Kennis van invasieve behandelingstechniek: o.a.  epiduraal, wortelblokkade, 

blokkades van het autonome zenuwstelsel  

- Kennis van de topografische en sonoanatomie bij de uitvoering van 

echogeleide blokkades 

-  Goede verslaglegging en basale kennis van DOT/DBC 

Leermiddelen - Leren op de werkplek 

- Video observatie (VFR) 

- Cursorisch onderwijs 

- Zelfstudie 

- Cadaver-workshop 

- Cursus echogeleide blokkades 

Toolbox 

Hoe kan de 

ontwikkeling van de aios in 

het beheersen van deze EPA 

worden bepaald? 

- KPE  

- CBD 

- DOPS 

Criteria 

Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om 

deze EPA op het niveau van 

supervisie op 

afstand te mogen 

verrichten? 

- Verslag CBD in het portfolio 

- Verslag DOPS in het portfolio 

- EPA (positief) beoordeeld op supervisie op afstand door dedicated team 

 

PP-3 Vaststellen van diagnose, en het verkrijgen van inzicht in het opstellen en 
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Basismodule oncologische 

pijn & palliatieve zorg 

uitvoeren van een pijnbehandelingsplan van oncologische pijn en de principes 

van palliatieve zorg. 

 

Doel na 9 maanden: niveau 2, 

na 21 maanden:  niveau 3 

na 3 maanden pijnstage: niveau 3 

na differentiatie pijn: niveau 5 

Kennis, vaardigheden, 

attitudes 

Welke specifieke kennis, 

vaardigheden en attitudes 

zijn er nodig om de EPA op 

het gewenste niveau te 

beheersen? 

- Kennis over de ontstaansmechanismen van pijn en de behandelingsprincipes 

van oncologische pijn  

- Kennis van belangrijke aspecten van diagnostiek en behandeling van 

chronische en oncologische pijn. Is op de hoogte van behandelmogelijkheden 

voor oncologische pijn vanuit andere disciplines en is in staat op niveau van 

een medisch specialist het individuele behandelplan af te stemmen.  

- Kennis van de principes, wettelijk kader en de organisatie van palliatieve zorg 

- Kennis over belangrijke aspecten omtrent de zorg bij oncologische patiënten, 

rekening houdend met de kwetsbaarheid in meerdere domeinen (fysiek, 

mentaal, sociaal) om te komen tot een doelmatig beleid. 

- Neemt een pijnanamnese af en stelt na gericht lichamelijk onderzoek een 

differentiaaldiagnose en individueel behandelplan op en communiceert deze 

adequaat aan de patiënt, familie en de betrokken zorgverleners  

- Kennis en toepassing van de richtlijnen op het gebied van de oncologische 

pijn. Uitvoeren van een aantal invasieve procedures bij oncologische 

pijnpatiënten onder directe supervisie.  

- Heeft over de behandeling van chronische pijn de volgende vaardigheden 

opgedaan: TENS-behandeling en behandeling van oncologische pijn (inclusief) 

plaatsen/reviseren (getunnelde) epidurale/intrathecale katheter) 

Leermiddelen - Leren op de werkplek 

- Cursorisch onderwijs (lokaal en landelijk) 

- Zelfstudie 

- Evt. cadaverworkshop 

Toolbox 

Hoe kan de 

ontwikkeling van de aios in 

het beheersen van deze EPA 

worden bepaald? 

- KPE 

- DOPS 

- CBD 

Criteria 

Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om 

deze EPA op het niveau van 

supervisie op 

afstand te mogen 

verrichten? 

- Verslag CBD in het portfolio 

- Verslag DOPS in het portfolio 

- EPA (positief) beoordeeld op supervisie op afstand door dedicated team 
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PP-4  

wervelkolom 

gerelateerde pijn  

 

 

Aan de hand van de voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijk onderzoek 

van de patiënt het opstellen en bespreken van de differentiaaldiagnose, een 

behandelingsplan en het uitvoeren van de behandeling van patiënten met 

wervelkolomgerelateerde pijn en zorg dragen voor overdracht aan 

hoofdbehandelaar/huisarts. 

Doel  na differentiatie pijn: niveau 4 

Kennis, vaardigheden, 

attitudes 

Welke specifieke kennis, 

vaardigheden en attitudes 

zijn er nodig om de EPA op 

het gewenste niveau te 

beheersen? 

- Kennis van de huidige stand van het vakgebied en wetenschap omtrent 

mechanisch en neurogeen wervelkolom gerelateerde pijn, de 

(patho)fysiologie, diagnostiek en behandeling.  

- Kennis van de richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van 

wervelkolom gerelateerde pijn, stand van wetenschap en praktijk, 

maatschappelijke discussies en vergoeding.  

- Kennis van indicaties en behandelingsmogelijkheden rekening houdend met 

complicaties, stand van wetenschap en mogelijkheden om in de zorgregio 

om optimale zorg te kunnen bieden en gericht te kunnen verwijzen.  

- Aan de hand van anamnese, klachtenpatroon, pijn gerelateerd lichamelijk 

onderzoek en aanvullend onderzoek opstellen van een differentiaaldiagnose.  

- Opstellen, volgen en uitvoeren van een multidisciplinair/biopsychosociaal 

behandelplan, gebaseerd op de meest actuele richtlijnen en beschikbare 

wetenschappelijke evidence.  

- Herkennen en behandelen van medicatie interacties/bijwerkingen en 

complicaties van de pijnbehandeling of gerelateerde behandelingen.  

- Proactieve houding t.a.v. het deelnemen aan wetenschappelijk 

(pijn)onderzoek  

Leermiddelen - Praktijkleren op de werkplek (polikliniek, pijnbehandelcentrum en OK-

complex) in kader van (interventionele) pijnbehandelingen  

- Deelname aan multidisciplinaire besprekingen en besprekingen met 

verwijzers  

- Landelijk en regionaal onderwijs  

- Cadaver workshops  

- Symposia & congressen op gebied pijngeneeskunde  

- Cursus stralingshygiëne 

Toolbox 

Hoe kan de 

ontwikkeling van de aios in 

het beheersen van deze EPA 

worden bepaald? 

- KPE op polikliniek en behandelcentrum 

- 360 graden feedback 

- Presenteren van casus tijdens MDO 

- DOPS bij pijnbehandeling 

Criteria 

Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om 

deze EPA op het niveau van 

supervisie op 

afstand te mogen 

verrichten? 

- EPA (positief) beoordeeld op supervisie op afstand door dedicated team 
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PP-5 

Vaststellen en 

behandelen van hoofd- 

en aangezichtspijn  

 

Op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en gericht aanvullend 

onderzoek opstellen van een werkdiagnose bij hoofd- en 

aangezichtspijn en het opstellen van een behandelplan waarbij 

gewerkt wordt met praktijkalgoritmes. De verwijzers worden 

gedurende het gehele multidisciplinaire proces geïnformeerd.  

Doel  na differentiatie pijn: niveau 4 

Kennis, vaardigheden, 

attitudes 

Welke specifieke kennis, 

vaardigheden en attitudes 

zijn er nodig om de EPA op 

het gewenste niveau te 

beheersen? 

- Kennis van de huidige stand van het vakgebied en wetenschap omtrent 

hoofd- en aangezichtspijn, de (patho)fysiologie, diagnostiek en behandeling. 

Gedegen kennis met betrekking tot de volgende voorbeelden van hoofd- en 

aangezichtspijn: trigeminusneuralgie, trigeminale autonome cefalgie, 

migraine, spanningshoofdpijn en medicatie geïnduceerde hoofdpijn. 

- Kennis van de richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van hoofd- en 

aangezichtspijn.  

- Kennis over indicatie, uitvoering en mogelijke complicaties bij 

interventionele technieken zoals RF-behandeling van het ganglion 

trigeminale, ganglion sfenopalatinum, ganglion stellatum (SWEET) en de nn 

occipitales.  

- Kennis van de behandelingsmogelijkheden in de zorgregio en van 

aanpalende specialismen om optimale zorg te kunnen bieden en gericht te 

kunnen verwijzen.  

- Aan de hand van anamnese, klachtenpatroon, pijn gerelateerd lichamelijk 

onderzoek en aanvullend onderzoek opstellen van een differentiaaldiagnose.   

- Opstellen en volgen van een multidisciplinair/biopsychosociaal 

behandelplan.  

- Herkennen en behandelen van medicatie interacties/bijwerkingen en 

complicaties van de pijnbehandeling of gerelateerde behandelingen.  

Leermiddelen - Praktijkleren op de werkplek  

- Deelname aan multidisciplinaire besprekingen en besprekingen met 

verwijzers  

- Landelijk en regionaal onderwijs  

- Symposia & congressen op gebied pijngeneeskunde  

- Cursus stralingshygiëne  

Toolbox 

Hoe kan de ontwikkeling 

van de aios in het 

beheersen van deze EPA 

worden bepaald? 

- KPE op polikliniek en behandelcentrum  

- 360 graden feedback  

- Presenteren van casus tijdens MDO  

- DOPS bij pijnbehandeling 

Criteria 

Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om 

deze EPA op het niveau van 

supervisie op 

afstand te mogen 

verrichten? 

- EPA (positief) beoordeeld op supervisie op afstand door dedicated team 
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PP-6 

vasculaire, perifere en 

centrale zenuwpijn  

 

Op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek opstellen van een 

werkdiagnose bij vormen van vasculaire, perifere en centrale 

zenuwpijn en het opstellen van een behandelplan waarbij gewerkt 

wordt met praktijkalgoritmes.  

Doel  - na differentiatie pijn: niveau 4 

Kennis, vaardigheden, 

attitudes 

Welke specifieke kennis, 

vaardigheden en attitudes 

zijn er nodig om de EPA op 

het gewenste niveau te 

beheersen? 

- Kennis van de huidige stand van het vakgebied en wetenschap omtrent 

vasculaire pijn, perifere en centrale zenuwpijn, de (patho)fysiologie, 

diagnostiek en behandeling.  

- Kennis van de verschillende oorzaken van vasculaire pijn, perifere en 

centrale zenuwpijn 

- Kennis van differentiaaldiagnose en (conservatieve) 

behandelmogelijkheden in het bijzonder van CRPS en post-amputatie 

pijn 

- Kennis van de richtlijnen voor de diagnostiek en (interventionele) 

behandeling. 

- In kart brengen en gebruik maken van behandelingsmogelijkheden in 

zorgregio.  

- Opstellen van een differentiaaldiagnose aan de hand van anamnese, 

klachtenpatroon, pijn gerelateerd lichamelijk en aanvullend onderzoek. 

- Kennis van de correcte terminologie (volgens de IASP) bij het beschrijven 

van de bevindingen bij lichamelijk onderzoek 

- Opstellen en volgen van een multidisciplinair en doelmatig behandelplan, 

gebaseerd op landelijke en internationale richtlijnen en beschikbare 

wetenschappelijke evidence.  

- Herkennen en behandelen van medicatie interacties/bijwerkingen en 

complicaties van de pijnbehandeling of gerelateerde behandelingen 

Leermiddelen - Leren op de werkplek (polikliniek, pijnbehandelcentrum)  

- Deelname aan multidisciplinaire besprekingen en besprekingen met 

verwijzers  

- Landelijk en regionaal onderwijs  

- Cadaver workshops  

- Symposia & congressen op gebied pijngeneeskunde  

- Cursus stralingshygiëne 

Toolbox 

Hoe kan de ontwikkeling 

van de aios in het 

beheersen van deze EPA 

worden bepaald? 

- KPE 

- 360 graden feedback  

- CBD bij complexe casusbespreking 

- DOPS bij pijnbehandeling 

Criteria 

Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om 

deze EPA op het niveau van 

supervisie op 

afstand te mogen 

verrichten? 

- EPA (positief) beoordeeld door dedicated team 

- CBD in portfolio 

 

  



  

 

  ROPanesthesiologie OOR NO 
  juni 2020 

62 

PP-7 viscerale pijn  

 

 

Op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en gericht aanvullend 

onderzoek opstellen van een werkdiagnose bij viscerale pijn. en het 

opstellen van een behandelplan waarbij gewerkt wordt met 

praktijkalgoritmes. De verwijzers worden gedurende het gehele 

multidisciplinaire proces geïnformeerd. Het plaatsen van de 

symptomatologie binnen de pathofysiologie en etiologie van viscerale 

pijnklachten. Het plaatsen van de klachten binnen de multidimensionele 

context.  

Doel  na differentiatie pijn: niveau 4 

Kennis, vaardigheden, 

attitudes 

Welke specifieke kennis, 

vaardigheden en attitudes 

zijn er nodig om de EPA op 

het gewenste niveau te 

beheersen? 

- Kennis van de principes van viscerale pijn. 

- Onderscheiden van van somatische en viscerale pijn bij anamnese en 

lichamelijk onderzoek 

- Begrip van viscerale neuroplasticiteit (visecrosomatische hyperalgesie, 

viscero-viscerale hyperalgesie, centrale effecten) 

- Kennis van de differentiaal diagnostische overwegingen.  

- Kennis van de causale en secundaire behandelmogelijkheden.  

- Kennis van de conservatieve behandelmogelijkheden.  

- Kennis van de interventionele behandelingen waarbij de pijnspecialist kennis 

bezit van de relevante anatomie en de evidentie van de betreffende 

interventionele behandelingen.  

- Vaardigheid tot het opnemen van zijn/haar rol als pijnbehandelaar met 

aandacht voor de multidimensionele aspecten en context waarbinnen de 

klachten worden gepresenteerd.  

- Vaardigheden tot effectieve communicatie met de medebehandelaars en de 

huisarts. 

Leermiddelen - Praktijkleren op de werkplek (polikliniek, pijnbehandelcentrum,  

- Landelijk en regionaal onderwijs.  

- (Multidisciplinaire) overlegstructuren intern en met verwijzers.  

Toolbox 

Hoe kan de ontwikkeling 

van de aios in het 

beheersen van deze EPA 

worden bepaald? 

- KPE 

- CAT-presentatie aan interdisciplinair team 

- Case Based Discussion 

- 360 graden feedback 

Criteria 

Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om 

deze EPA op het niveau van 

supervisie op 

afstand te mogen 

verrichten? 

- EPA (positief) beoordeeld door dedicated team 
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PP-8 Oncologische pijn De anesthesioloog-pijnspecialist is in staat om en acuut triage uit te voeren 

van een patiënt met oncologische pijn incl. het opstellen van een 

multidimensionele diagnose en behandelplan.  Deze is te allen tijde gericht 

zijn op een optimale kwaliteit van leven en houd rekening met de 

behandelwensen van de (kwetsbare) patiënt. 

Doel na differentiatie pijn: niveau 4 

Kennis, vaardigheden, 

attitudes 

Welke specifieke kennis, 

vaardigheden en attitudes 

zijn er nodig om de EPA op 

het gewenste niveau te 

beheersen 

- Kennis van de verschillende pijnsyndromen van oncologische aard 

- Kennis van de verschillende richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling 

van pijn bij kanker en kan deze toepassen.  

- Kennis van de behandelingsmogelijkheden in de omringende pijncentra om 

optimale zorg te kunnen bieden en hiervoor gericht te kunnen verwijzen  

- Kennis van de sociale kaart van de regio om gerichte ondersteuning te 

kunnen oproepen voor een patiënt in de thuiszorg  

- Kan een adequaat behandelingsplan opstellen aan de hand van de 

oncologische voorgeschiedenis, verdere pijnanamnese en lichamelijk 

onderzoek met de kennis van de verschillende pijnsyndromen van 

oncologische aard inclusief het opstellen van snel effectief farmacologisch 

en/of interventioneel behandelplan rekening houdend met de 

behandelingsmodaliteiten van andere disciplines zoals chirurgie, interne 

oncologie, revalidatie, neurochirurgie, neurologie, psychologie, fysiotherapie 

en radiotherapie.  

- Heeft een professionele houding tov patiënt en partner/familie.  

- Kan communiceren met de eerste lijn en de verwijzende medisch 

specialisten alsmede met de verzorgende en verpleegkundige, paramedici 

die voor de patiënt zorgen onafhankelijk van de verblijflocatie van de 

patiënt. 

- Is in staat op een MDO op niveau van een medisch specialist een zorgvraag 

te formuleren of een bijdrage voor het opstellen van een multidisciplinair 

behandelplan te leveren.  

Leermiddelen - Zelfstudie 

- Stage pijn & palliatieve geneeskunde 

- Landelijke en regionaal onderwijs 

- Lokaal periodiek cursorisch onderwijs 

- Praktijk leren in de centra waar de bijzondere pijn (interventionele) 

behandelingen plaats vinden voor patiënten met pijn bij kanker. 

- Leren op de werkpleK  

Toolbox 

Hoe kan de ontwikkeling 

van de aios in het 

beheersen van deze EPA 

worden bepaald? 

- KPE  

- CAT 

- CBD 

Criteria 

Aan welke criteria moet zijn 

voldaan door de aios om 

deze EPA op het niveau van 

supervisie op 

afstand te mogen 

verrichten? 

- EPA (positief) beoordeeld op supervisie op afstand door dedicated team 
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PP-9  

Palliatieve zorg en basis 

management  

De anesthesioloog-pijnspecialist is in staat om een palliatief zorgtraject te 

begeleiden als (conventionele) curatieve behandelingen onvoldoende 

effectief zijn aan de hand van de voorgeschiedenis en veerkracht van de 

(kwetsbare) patiënt. Hierbij is hij actief betrokken bij indicatie tot en het evtl. 

opstarten en opvolgen van deze palliatieve sedatie en stervensbegeleiding 

als onderdeel van een transmuraal multidisciplinair begeleidingstraject. Het 

bespreken en het uitvoeren van de behandelwensen van de patiënt staan 

hierin centraal.  

Doel na differentiatie pijn: niveau 4 

Kennis, vaardigheden, 

attitudes 

Welke specifieke kennis, 

vaardigheden en attitudes 

zijn er nodig om de EPA op 

het gewenste niveau te 

beheersen 

- Kennis van het verminderen van pijn en andere vormen van symptomen en 

lijden van patiënten met een ongeneeslijke (oncologisch en non-oncologisch) 

aandoening en in een vergevorderd stadium van hun ziekte d.m.v. adequate 

palliatieve zorg de pijn en andere vormen van lijden rondom de (kwetsbare) 

patiënt in een palliatief traject te beperken en te verzachten. 

- Kennis over indicatie en uitvoering van neurolytische blokkades en  

- van multidimensionele diagnostische en therapeutische aandacht via het  

biopsychosociale model  

- Kennis van het opvolgen van het palliatieve beleid en het effect hiervan op 

de kwaliteit van leven inclusief gebruik maken van meetinstrumenten ter 

beoordeling van doelmatigheid en kwaliteit van zorg. 

- Kennis van patiënten-logistiek, management, de juridische aspecten en 

financieringssystemen rondom pijn en pijnbehandeling en palliatieve zorg. 

- Kennis van de organisatie van een pijnkliniek en de palliatieve consultatieve 

functie 

-  Kan pijnbehandelplan opstellen in de palliatieve fase rekening houdend met 

(nieuwe) behandelmogelijkheden van andere medische specialisten (o.a. 

oncologie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde)  

- Bezit vaardigheid om de pijn en andere symptomen bij patiënten in een 

palliatief traject, na stellen indicatie, inclusief de terminale fase te 

behandelen Bezit vaardigheid om samen te werken en te communiceren met 

andere verwijzers en behandelaren uit de eerste en tweede lijn (met de 

huisarts, huisartsenpost, formele en informele zorg in de thuiszorg of 

instelling bv een hospice) waar de patiënt verblijft en is in staat om een 

zorgtraject logistiek adequaat te begeleiden.  

- Kennis van de organisatie van de tweedelijnszorg van de regio 

- Kennis van de recente maatschappelijke en transmurale ontwikkelingen 

binnen de pijn en palliatieve geneeskunde 

- Kennis over de rechtelijke kader voor het aanvragen en de uitvoering van 

euthanasie.  

Leermiddelen - Zelfstudie 

- Lokaal periodiek cursorisch onderwijs, regionaal en landelijk onderwijs 

- Stage pijn & palliatieve geneeskunde 

- cursus gesprekstechnieken,  

- volgen van patiënten in de eerste en tweede lijn , inclusief deelname patz 

groepen van de regio 

- optioneel: stage in een hospice 

Toolbox 

Hoe kan de ontwikkeling 

van de aios in het 

beheersen van deze EPA 

worden bepaald? 

- KPE  

- CAT 

- CBD 

- 360 graden feedback 

- MDO presentatie van oncologische casus  

Criteria - EPA (positief) beoordeeld door dedicated team 
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