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Inleiding 

 

In dit lokale opleidingsplan van de afdeling gynaecologie en verloskunde van het Reinier de Graaf 
ziekenhuis vindt u een gedetailleerde beschrijving van het eerste en vierde jaar  van de LOCOG 
opleiding en de eerste twee jaar van de RGOC opleiding die in principe plaatsvinden in de NU. 
De bedoeling is dat het lokale opleidingsplan zowel het opleidingsgroep als de AIOS houvast biedt bij 
de invulling van  de individuele  opleiding van de AIOS. De opleiding is gericht op het verwerven van 
de door de CCMS (Centraal College Medisch Specialisten) vastgestelde algemene en specialisme 
gebonden competenties, waarbij de specialismen gebonden competenties (zie bijlage I 
competentieprofiel van de gynaecoloog) dienen te worden verworven op de bijbehorende 
bekwaamheidsniveaus. 
 
In de afgelopen jaren is het competentiegericht opleiden door de Nederlandse Vereniging van 
Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) vertaald naar het landelijke opleidingsplan BOEG (Bezinning op 
Eindtermen Gynaecologie). Hierin wordt opleiding tot een basisniveau in de algemene competenties 
nagestreefd in de eerste 4 jaren en een (eventuele) verdere verdieping in één (of soms meer) 
differentiatiegebieden in jaar 5 en 6. 
 
Het lokale opleidingsplan van onze afdeling is op de regionale plannen van de RGOC en LOCOG en 
het landelijke opleidingsplan afgestemd. In het plan komen alle 20 thema’s van BOEG aan bod, 
aangezien de thema’s waarvan het accent qua opleiding in U (Universitair) ligt ook in de NU (Niet 
Universitair) setting aan bod zullen komen. Met behulp van de opleidingsplannen kan de AIOS zijn of 
haar individuele opleidingsplan (IOP) samenstellen. 
 
            
    
 
 
 
 
 
 
       
     
 
 
 
 
 
 
De LOCOG opleiding wordt verzorgd door het LUMC (opleider Prof Dr Jan van Lith) in samenwerking 
met het Haga Ziekenhuis Den Haag (Dr Bart Hellebrekers), Medisch Centrum Haaglanden Den Haag 
(Dr Marjolein Kagie), Bronovo Ziekenhuis Den Haag (Dr Cas Holleboom), het Groene Hart Ziekenhuis 
Gouda (Dr Ineke Jansen) en het Reinier de Graaf Gasthuis Delft (Dr Henk Bremer) 
 
De RGOC opleiding wordt verzorgd door het Erasmus Medisch Centrum (opleider Dr Marianne ten 
Kate) en de 6 NU klinieken: Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht (Dr Lisette Hofman) Amphia 
Ziekenhuis Breda (Dr Marja Dijksterhuis), Ikazia Ziekenhuis Rotterdam (Dr Jan Willem de Leeuw), 
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam (Dr Petra Timmers) St. Franciscus Ziekenhuis Rotterdam (Dr Robin 
van der Weiden) en het Reinier de Graaf Gasthuis Delft (Dr Henk Bremer).  
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RGOC en LOCOG 

Lokaal  
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RdGG 

Individueel 
 
Opleidingsplan 
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                                           Lokaal opleidingsplan Obstetrie & Gynaecologie Rdgg januari 2017 4   

De structuur van de opleiding in de LOCOG is als volgt: 
Jaar 1 Niet Universitair (NU) 
Jaar 2 en 3 Universitair (U) 
Jaar 4 Niet Universitair (NU) 
Jaar 5 en 6 Gezamenlijk U en NU 
 
De structuur van de RGOC opleiding is als volgt: 
Jaar 1 en 2 Niet Universitair (NU) 
Jaar 3 en 4 Universitair (U) 
Jaar 5 en 6 Gezamenlijk U en NU 

 

Opleidingsgroep: 

 
De groep bestaat uit 14 gynaecologen die allemaal een eigen aandachtsgebied hebben, waarmee 
door de groep het hele vakgebied wordt gedekt. Er werken 12-14 arts-assistenten waarvan meestal 6 
AIOS. Er werken ongeveer 8  2e lijns verloskundigen. Zowel uit Rotterdam als uit Leiden  is er een 
affiliatie t.a.v. de coassistenten opleiding. De afdeling verzorgt tevens een deel van de 
verloskundigen opleiding in samenwerking met de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR). 
 
 
Naam      Aandachtsgebied 
 
Dr. A. Baalbergen    Oncologie 
Dr J. Boxmeer     Voortplantingsgeneeskunde 
Dr H.A. Bremer     Perinatologie 
A. Dijkman     Perinatologie 
K. de Graaff     Perinatologie 
M.P.M. Hermans    Perinatologie 
Dr K. Kapiteijn     Voortplantingsgeneeskunde/Endoscopie 
Dr M. van Leeuwen    Perinatologie/benigne gynaecologie 
Dr A.L. Milani     Urogynaecologie 
Dr A-L.J.M. Pietersma-de Bruyn   Perinatologie/kindergynaecologie 
D.A. van Rumpt-van de Geest   Urogynaecologie/Endoscopie 
Dr. E.J.F. van Santbrink    Voortplantingsgeneeskunde 
F.C. Siemens     Urogynaecologie/Endoscopie 
Dr. B.S.M. Verbruggen    Oncologie 
 
Een overzicht van de specifieke taken van de leden van de opleidingsgroep is in bijlage II te vinden. 
 
 
De opleidingsgroep in het RdGG heeft ervoor gekozen de 20 BOEG-thema's te verdelen in 5 modules  

 Jongste assistent verloskamers/afdeling 

 Jongste assistent voortplantingsgeneeskunde  

 Jongste assistent benigne gynaecologie  

 Assistent oncologie/vulva/CIN 

 Assistent urogynaecologie en endo-M 

 Oudste assistent verloskunde/supervisie. 
 
Iedere module duurt 3 à 6 maanden. 
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Het voordeel van het werken in modules is dat voor zowel AIOS als stafleden een inzicht en overzicht  
ontstaat betreffende de vordering van de opleiding. Per module zijn twee gynaecologen 
verantwoordelijk; zij voeren zowel een entree- als een exitgesprek met de  AIOS, waarin 
verwachtingen betreffende leerdoelen als gerealiseerde leerdoelen besproken worden. Deze 
begeleidende gynaecologen bewaken niet alleen de inhoud van de module maar ook de inhoud van 
het portfolio en toetsing van de verschillende competenties, verbonden aan de verschillende thema's 
die in de betreffende module aan bod komen. Zo speelt iedere  gynaecoloog in de RdGG een rol in de 
opleiding van de AIOS.  
 
Als opleider en waarnemend opleider zijn H. Bremer en K. Kapiteijn het eerste aanspreekpunt voor 
alle opleidingsgerelateerde zaken van de AIOS/ANIOS en coassistenten. Beide zijn twee vaste 
maandagmiddagen per maand beschikbaar voor voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de 
AIOS, de opleider is iedere maandagmiddag vrij geroosterd voor opleidingszaken.  
 
 

Mentorschap 
De opleiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding. De kwaliteit van 
de opleiding wordt bewaakt door het concilium van de NVOG en door de Registratiecommissie 
Geneeskundig Specialisten (RGS). Er zijn per jaar 4 LOCOG- en 4 RGOC-vergaderingen  waar de 
regionale opleidingscommissies opleidingszaken bespreken. 
 
De AIOS hebben gedurende hun opleiding een mentor. De opleider en plaatsvervangend opleider zijn 
geen mentoren. Het is de rol van de mentor om de AIOS te adviseren en als klankbord te dienen, 
maar ook om een bron van informatie te zijn, de AIOS te faciliteren en helpen te netwerken (voor 
aanvullende informatie zie bijlage III “Mentorschap op perifere locatie RdGG”). 
 
De A(N)IOS zijn per toerbeurt ook mentor voor de coassistenten wat ons inziens voor beide partijen 
waardevol kan zijn. De coassistent kan laagdrempelig bij de A(N)IOS terecht en de A(N)IOS leert een 
onervarener iemand te begeleiden.  
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Docent professionalisering  

Met de modernisering van de vervolgopleiding wordt een groter beroep gedaan op kennis en kunde 
van de opleiders. Alle leden van de opleidingsgroep hebben een Teach-the-Teacher cursus gevolgd 
en herhalen die elke 5 jaar. De rol van de opleidingsgroep wordt getoetst door het meten van het 
leerklimaat d.m.v. de “Dutch Residents Educational Climate Test” (D-rect) jaarlijks en de individuele 
beoordeling van de supervisoren d.m.v. “Evaluation and Feedback for Effective Clinical Teaching” 
(Effect) iedere 2 jaar. De resultaten hiervan worden besproken met de AIOS en opleidingsgroep en de 
verbeterpunten worden via de kwaliteits (PDCA) cyclus ingevoerd. 

Scholing en zelfevaluatie opleidingsgroep  

De leden van de opleidingsgroep nemen deel aan scholing door middel van:  

• deelname aan teach the teacher cursussen 

• deelname aan MMV congressen.  

 (vanaf 2016) 2 jaarlijkse deelname docent professionalisering training gegeven aan de 
vakgroep binnen het RdGG. Hierbij wordt een onderwerp gekozen voortkomend uit de D-rect 
/ Effect. 

 
 

IFMS 

Alle medische specialisten van het RdGG doen mee aan IFMS (individueel functioneren medisch 
specialisten). In Het RdGG is gekozen voor de methodiek waarbij intervisie plaats vindt onder 
vakgroep genoten waarbij o.a. ook gebruik wordt gemaakt van 360 graden feedback. 
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Opbouw opleiding 
 
De opleiding duurt zes jaar en is als volgt samengesteld:  
Het eerste of het eerste en tweede jaar niet-universitair (NU) gevolgd door twee jaar Universitair (U).  
Na vier jaar is de Kern (basis) afgerond.  
Het vijfde en zesde jaar zijn differentiatie en verdieping, deels U en deels NU.  
Korting, verkregen op basis van ANIOS of wetenschap ervaring, wordt individueel afgestemd in de 
eerste jaren.  
 
  
Thema’s: opleidingsonderdelen  
 
Basis: jaar 1+2 RGOC NU / LOCOG NU + U 
 

 Zwangerschapsbegeleiding (on)gecompliceerd  

 Bevalling (on)gecompliceerd (+hoog risico)  

 Kraam (on)gecompliceerd  

 Poli benigne gynaecologie  

 (Seksuologie)  

 Voortplantingsgeneeskunde basis  

 OK laag geschat risico  
 
 
Specieel: jaar 3+4 RGOC U /LOCOG U + NU 
 

 Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd  

 Prenatale zorg  

 Preconceptiezorg  

 Bevalling gecompliceerd +hoog risico  

 Kraamperiode gecompliceerd  

 Benigne gynaecologie  

 Urogynaecologie en Bekkenbodem  

 Seksuologie  

 Gynaecologische oncologie Basis  

 Voortplantingsgeneeskunde specieel  

 OK (hoog) en laag geschat risico  
 
De thema’s perioperatieve zorg, algemene vaardigheden en wetenschappelijke  
vorming lopen door de hele opleiding heen.  
Aan het einde van het vierde jaar is de KERN van de opleiding afgerond.  
 
Differentiëren: jaar 5 en 6 NU + U 
Naast differentiatie ook: 

 zelfstandig leren werken  

 onderhouden van de Kern  
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Werkzaamheden (Periodes van de opleidingsonderdelen)  
 
Basis, jaar 1 en 2  
De AIOS werkt vanaf het begin zowel op de polikliniek als op het operatiecomplex (OK), verloskamers 
(VK) en op de afdeling. In de eerste twee jaar worden ongeveer 80 dagdelen polikliniek verloskunde, 
80 dagdelen polikliniek gynaecologie en 80 dagdelen OK gedaan. De AIOS doorloopt dus parallel 
verschillende thema’s, met de focus op de basis thema’s en veelal onder strenge supervisie. De AIOS 
heeft een actieve rol in besprekingen en krijgt of vraagt waar nodig supervisie. Per afdeling en locatie 
is duidelijk bij wie de AIOS om supervisie kan vragen. Oudste AIOS kunnen ook superviserende taken 
op de polikliniek en verloskamers hebben waarbij laagdrempelig een gynaecoloog bereikbaar is. Ook 
indien een A(N)IOS (of verloskundige) op de locatie Voorburg werkzaam is, is er een superviserende 
gynaecoloog aanwezig op dezelfde locatie. 
 
 
Specieel, jaar 3 en 4  
In het ErasmusMC / LUMC  wordt de opleiding met stages vervolgd. Er vindt aan het begin en aan het 
eind van elke stage een gesprek plaats met de stagebegeleider. Hierbij worden de leerdoelen en de 
haalbaarheid (SMART principe) afgestemd Hiervoor geldt ook de zgn. POP. De te doorlopen thema’s 
met de daarbij geldende competenties zijn in de thema onderdelen beschreven.  
 
Differentiatie, jaar 5 en 6  
Er zijn vijf differentiatie gebieden, te weten: gynaecologische oncologie, uro-gynaecologie, 
perinatologie, voortplantingsgeneeskunde en benigne gynaecologie. Binnen de verschillende 
differentiaties wordt aandacht besteed aan de toenemende vraag naar minimaal invasieve skills. 
Gemeenschappelijke kenmerken van het differentiëren zijn: leren superviseren, transitie naar 
zelfstandigheid, wetenschappelijk onderzoek, opereren, leiden van multidisciplinaire besprekingen 
en het uitvoeren van een gespecialiseerd poli spreekuur.  
In het RdGG worden de differentiaties benigne gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde 
aangeboden. Verderop in het lokaal opleidingsplan zijn deze differentiaties verder uitgewerkt.  
 
 Cursussen 
In bijlage IV staan voor de RGOC en LOCOG de verplichte / aanbevolen cursussen voor de AIOS. Het is 
de bedoeling dat de AIOS per jaar een plan maakt waarin de cursussen vermeld staan welke hij / zij 
wil volgen in dat jaar. 
 
 

Opleidingsonderdelen, Bekwaamheden en IJkpunten  
 
Hieronder worden de thema’s volgens BOEG naar competentie beschreven met het  
benoemen van het te bereiken Bekwaamheidsniveau.  
 
Bekwaamheidsniveau 1:  de aios observeert (voert niet zelf uit) 
Bekwaamheidsniveau 2: de aios voert een activiteit uit onder directe supervisie, proactieve 

supervisie 
Bekwaamheidsniveau 3: de aios voert een activiteit uit onder indirecte, reactieve supervisie 

(supervisor is wel snel oproepbaar) 
Bekwaamheidsniveau 4: de aios voert een activiteit geheel zelfstandig uit 
Bekwaamheidsniveau 5: de aios geeft zelf supervisie aan jongere lerenden 
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Tijdens de opleiding zijn een drietal ijkpunten gedefinieerd.  
 

 IJkpunt I na 2 jaar: einde van de Basis  

 IJkpunt II na 4 jaar: einde van Specieel (na dit ijkpunt is de KERN van de opleiding  
doorlopen)  

 IJkpunt III einde van de opleiding  
 
Deze ijkpunten vallen samen met de gestructureerde overgangsgesprekken tussen de U en NU fase.  
Vanaf 2013 is geleidelijk BOEG geïmplementeerd. Dit betekent dat voor een aantal competenties na 
het doorlopen van de KERN de bekwaamheid per AIOS kan gaan verschillen, afhankelijk van de 
gekozen differentiatierichting. De vereiste bekwaamheidsniveaus van de KERN worden tijdens het 
differentiëren onderhouden.  
 
Verderop in dit plan zijn diverse leerdoelen verder uitgewerkt.  
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Uitwerking lokaal plan op hoofdlijnen 

 
Deze uitwerking vormt de basis voor de invulling en beschrijving van het lokale opleidingsplan door 
de clusterklinieken. 
 
Jaar 1 NU LOCOG, RGOC 

 
 In jaar 1 wordt in ieder geval voor de volgende thema’s bekwaamheidsniveau 3 bereikt 

(handelt met beperkte supervisie) 
 

 Zwangerschapsbegeleiding ongecompliceerd   
 Gewone bevalling      
 Gecompliceerde bevalling     
 Kraamperiode & kind (on)gecompliceerd   
 Algemene poli gyn veel voorkomend       
 Voortplantingsgeneeskunde basis    
 OK laag ingeschat risico     
 Perioperatieve zorg      

 
Jaar 2 U LOCOG, NU RGOC 

 
 In jaar 2 wordt in ieder geval voor de volgende thema’s bekwaamheidsniveau 3 bereikt 

 Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd 
 Gecompliceerde bevalling hoog risico 
 Algemene poli gyn weinig voorkomend 
 Seksuologie 
 Voortplantingsgeneeskunde specieel 

 In jaar 2 worden bovendien de thema’s uit jaar 1 verder ontwikkeld naar 
bekwaamheidsniveau  4-5  

 
Jaar 3 U LOCOG, RGOC 

 
 In jaar 3 wordt in ieder geval voor de volgende thema’s bekwaamheidsniveau 3 bereikt 

 Urogynaecologie en bekkenbodem  
 Oncologie 
 OK hoog ingeschat risico 
 In jaar 3 worden bovendien de thema’s uit jaar 1 en 2 onderhouden en ontwikkeld 

naar bekwaamheidsniveau 4-5 
 
Jaar 4 NU LOCOG, U RGOC 

 
 Bereiken/onderhouden bekwaamheidsniveau 4-5 voor alle thema’s 
 Nadruk op zelfstandigheid met name aandacht voor operatieve vaardigheden (OK hoog 

ingeschat risico) 
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Tabel: Overzicht  betreffende thema’s en bekwaamheidsniveaus jaar 1-4. 
 

Jaar 
 
Thema 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

- Zwangerschapsbegeleiding ongecompliceerd 4 5   

- Zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd  3 4  

- Gewone bevalling 4 5   

- Gecompliceerde bevalling 3 4   

- Gecompliceerde bevalling hoog ingeschat 
risico 

 2 3  

- Kraambed & kind ongecompliceerd 3 5   

- Kraambed & kind gecompliceerd 3 5   

- Algemene polikliniek gynaecologie veel 
voorkomend 

3 4  5 

- Algemene polikliniek gynaecologie weinig 
voorkomend 

 3 4  

- Urogynaecologie & bekkenbodem   3 4 

- Oncologie   3 4 

- Seksuologie  3 4  

- Endocrinologie en fertiliteit basaal 3 4   

- Endocrinologie en fertiliteit specieel  3  4 

- OK laag ingeschat risico 3  4 5 

- OK hoog ingeschat risico   3 4 

- Peri-operatieve zorg 3  4  

 
 
 
Jaar 5 en 6 U/NU  
De laatste 2 jaar van de opleiding kunnen door de AIOS individueel worden gevuld. De keuze voor het 
individuele opleidingsplan van jaar 5 en 6 hangt af van de bereikte bekwaamheidsniveaus in jaar 4. 
Indien daar niet aan voldaan is, wordt een individueel plan met tijdpad gemaakt om de vereiste 
bekwaamheidsniveaus te bereiken. Zodra deze bereikt zijn kan verdere differentiatie uitgewerkt 
worden. 
Er zijn vijf differentiatiegebieden: gynaecologische oncologie, urogynaecologie, perinatologie, 
voortplantingsgeneeskunde, en benigne gynaecologie. Binnen de verschillende differentiaties zal 
aandacht worden besteed aan de toenemende vraag naar minimaal invasieve skills. 
Gemeenschappelijke kenmerken van het differentiëren zijn: leren superviseren, overgang naar 
zelfstandigheid, wetenschappelijk onderzoek, opereren, leiden van multidisciplinaire besprekingen, 
en het uitvoeren van een gespecialiseerd poli-spreekuur. 
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De invulling van de laatste 2 jaren door de AIOS gedaan in samenspraak met de U en NU opleider. 
Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het portfolio en eventueel een assessment van de AIOS. Het 
assessment richt zich met name op de competenties samenwerking, organisatie en communicatie.  
 
De AIOS heeft keuze uit drie richtingen: 

1. Algemeen + modules aandachtsgebieden 
2. Differentiatie aandachtsgebied(-en)  
3. Differentiatie subspecialisatie 

 
 
Module aandachtsgebied: 
Dit is een periode van maximaal 13 weken. In deze periode verdiept de AIOS zich binnen een 
aandachtsgebied. Deze verdieping kan betrekking hebben op verschillende competenties. In veel 
gevallen zal het medisch-inhoudelijk zijn. Echter ook kan gekozen worden voor bv organisatie (bv 
stage management gezondheidszorg), kennis en wetenschap (bv stage onderwijskunde). 
 
 
Aandachtsgebied: 
Dit is een periode van minimaal 26 weken. In deze periode verwerft de AIOS competenties die 
uitstijgen boven de vereiste eindtermen. Deze periode is bedoeld om nadrukkelijk kennis te nemen 
van de aspecten van subspecialisaties. Ook hier geldt dat management, onderwijs en onderzoek hier 
voor in aanmerking komen. 
 
Subspecialisatie: 
Dit is een periode van minimaal 52 weken. In deze periode verwerft de AIOS een groot deel van de 
eindtermen zoals beschreven in de nota’s subspecialisatie van de NVOG. 
 
De algemene richting met modules zal met name verzorgd worden door de NU klinieken. De richting 
differentiatie aandachtsgebied wordt verzorgd door NU en U gezamenlijk, de richting differentiatie 
subspecialisatie zal met name door U verzorgd worden. 
 
De AIOS die de vereiste bekwaamheidsniveaus aan het eind van jaar 4 bezit kan een individueel 
opleidingsplan opstellen uit de genoemde 3 richtingen in samenspraak met de NU en U opleider. In 
dit plan wordt vastgelegd wat geleerd wordt, wie het verzorgt, welke activiteiten daartoe leiden, tot 
welk niveau en hoe getoetst wordt. De ontwikkeling van de opleidingsetalage zal hier aan bijdragen. 
 
Naast de specifieke keuze die de AIOS vastlegt in het individuele opleidingsplan wordt ook 
beschreven op welke wijze de AIOS de opgedane competenties met bijbehorende 
bekwaamheidsniveaus onderhoudt. Onderhoud van opgedane competenties vindt plaats door 
binnen de richtingen ook tijd in te boeken voor poliklinische en klinische activiteiten en diensten. 
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Regionaal cursorisch onderwijs 

 
Naast het landelijke aanbod van cursus voor AIOS (zie HOOG-NVOG) hebben zowel RGOC als LOCOG 
een eigen programma cursorisch onderwijs. Dit programma wordt door de onderwijscommissies 
opgesteld en jaarlijks geëvalueerd. Het programma heeft een breed aanbod en zorgt dat alle 
competenties voldoende belicht worden. Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan ruimte voor 
actuele onderwerpen. Het cursorisch onderwijs is een dagprogramma en vindt roulerend plaats in 
een van de opleidingsklinieken LOCOG en RGOC. Alle AIOS dienen aanwezig te zijn en hebben een 
eigen actieve inbreng in het programma. Vanaf 2016 wordt gestart met een aantal malen 
gezamenlijk clusteronderwijs.  
 

Toetsing 

De toetsing vindt minimaal plaats volgens het kader zoals beschreven in HOOG per thema. Voor de 
richtingen in jaar 5 en 6 wordt binnen het individuele opleidingsplan de toetsing beschreven.  
 
De toetsing en daarvoor bestemde formulieren bevinden zich in het portfolio (Epass). De AIOS is zelf 
verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van voortgangs- en beoordelingsmomenten. Ook voor de 
andere toets momenten dient de AIOS zelf het initiatief te nemen. Vanzelfsprekend wordt van de 
opleidersgroep een proactieve bijdrage aan het toetsen verwacht. 
 
Toetsmatrix tabel: overzicht onderwijs- en toetsingsinstrumenten, competenties en beoordelingen 
(Boeg opleidingsplan Obst & Gyn) 

 



 

 

                                           Lokaal opleidingsplan Obstetrie & Gynaecologie Rdgg januari 2017 14   

In aanvulling op bovenstaande matrix is de skills toets laparoscopie en de skillstrainig in het LUMC 
verplicht voor al onze AIOS  in het  1e jaar. Daarnaast nemen de AIOS deel aan de jaarlijkse 
voortgangstoets. Jaarlijks vragen wij de AIOS een 360 graden beoordeling uit te zetten. In het 4e jaar 
vindt zn een assessment plaats. 
 
 

Portfolio 

Elke AIOS maakt gebruik van een elektronisch portfolio (Epass). De AIOS dient het portfolio zelf te 
activeren via https://my.epass.eu/ en geeft de opleider (en plv opleider) toegang tot zijn/haar 
portfolio. Alle leden van de opleidingsteams dienen zich eveneens via genoemde link aan te melden, 
zodat zij de beoordelingen kunnen doen. De AIOS houdt het portfolio up to date. Bij 
voortgangsgesprekken, stage beoordelingen en geschiktheidsbeoordeling dienen AIOS en opleider 
vooraf het portfolio door te nemen en is het leidend in het gesprek/de beoordeling. 
 
 

Voortgangsgesprekken 
 
Doel: Via gestructureerd gesprek tussen AIOS en opleider inzicht krijgen in de voortgang van de 

ontwikkeling van de AIOS.  
 

Na het gesprek maakt de AIOS een kort verslag in het portfolio en past  z.n. het POP/IOP aan. 
Binnen 1 week wordt dit verslag door de AIOS aangeboden aan de opleider ter accordering. 

 

Regelgeving voortgangsgesprekken (Bron: kaderbesluit CCMS, art B13) 
 
Aantal gesprekken tussen opleider en AIOS: 
Zie toetsmatrix BOEG 
 
Geschiktheidsbeoordeling 
Doel: kan de opleiding worden voortgezet? 
• aan het einde van ieder opleidingsjaar (t/m het 5e jaar), AB formulier 
• 6e jaar is eindgesprek, fiat voor einde opleiding AB en C formulier invullen door U-opleider 
 
 Extra gesprekken 

1. entreegesprek, zowel U opleider (algemeen introductiegesprek over RGOC/LOCOG, 
rechten en plichten, aanvraag korting opleiding) als NU opleider (i.v.m. start 
opleiding in de kliniek). Doel is kennismaken en bespreken wensen en 
verwachtingen. 
 

2. einde 2e jaar: gezamenlijk gesprek U opleider + NU opleider +AIOS. Doel is 
overdracht van NU naar U (RGOC) 

 
 

3. einde 1e jaar: gezamenlijk gesprek U opleider + NU opleider +AIOS. Doel is 
overdracht van NU naar U (LOCOG) 
 

4. einde 3e jaar: gezamenlijk gesprek U opleider + NU opleider +AIOS. Doel is 
overdracht van U naar NU (LOCOG) 
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5. einde 4e jaar: gezamenlijk gesprek U opleider + NU opleider +AIOS. Doel is 
overdracht van U naar NU. 
 

6. einde 5e jaar: gezamenlijk gesprek U opleider + NU opleider +AIOS. Doel is evaluatie 
of de leerdoelen en eindtermen zijn gehaald en zo nodig bijstellen van het 
opleidingsschema. 

 
 
Leidraad voortgangsgesprekken opleiders / module begeleiders (Boeg opleidingsplan Obst & Gyn) 

 
 
 
In de praktijk: 
 

 Agenda (vooraf ingediend door AIOS), evt aanvulling punten opleider 

 Vorige verslag: wat is goed gegaan, wat kan beter? 

 Portfolio: 
o huidige sterke en zwakke punten 
o De 7 competenties 
o POP / IOP 
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o Bekwaam verklaringen 
o Plan komende 3-6 maanden 

 Leerklimaat 

 Welbevinden AIOS persoonlijk vlak 

 Opmerkingen van de AIOS naar opleiders 
 
 

Bekwaam verklaringen  
 
Wanneer: ijkpunt, jaarlijks 
De bekwaamverklaringen worden door de AIOS aangevraagd ip een week voor de vakgroep 
vergadering. Met de vakgroep wordt vervolgens besloten of deze goed gekeurd dan wel afgekeurd 
worden. Binnen 1 week na de vakgroep vergadering zorgen de opleiders dat  deze 
bekwaamverklaringen in Epass geaccordeerd zijn. Ondanks dit kan een staflid alsnog zelf aangeven 
welke handelingen ze wel of niet aan de AIOS wil overlaten (denk aan risico’s en tijdsdruk).  
 
 

Portfolio voortgangsgesprek – competenties en toetsinstrumenten 

 

• Medisch expert  
  - bekwaamheidsniveaus: beoordelen van de doorlopen thema’s 
  - verrichtingen 
  - simulatietoetsen 

- KPB en OSAT (tenminste 10 per opleidingsjaar, iedere 2e week van de maand, “week        
van de KPB”) 

  - reflectie eigen medisch handelen / video-opnames (optioneel) 
 

• Wetenschap 
  - bezoek congressen, cursussen en cursorisch onderwijs 
  - PICO; CAT (tenminste 2 per opleidingsjaar); onderzoek; publicatie; 
     voordrachten; Journal Club    
  - protocolbespreking 
  - geven van onderwijs 
  - KPB referaat 
 

• Organisatie 
  - 3600 beoordeling 
  - eigen aantoonbare voorbeelden: commissie werk, organiseren symposia 
  - time management 
  - reflectie: wat gaat goed / wat moet ontwikkeld worden 
 

• Samenwerken 
  - waaruit blijkt dit 
  - reflectie: wat gaat goed / wat moet ontwikkeld worden 
  - 3600 beoordeling 
 

• Maatschappelijk handelen 
  - sociale aspecten 
  - commissie werk 
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  - omgaan met klacht en complicatie 
  - patiënten voorlichting: actieve bijdrage 
  - scholing in gezondheidsrecht en wetgeving 
 

• Communicatie 
  - video opname  
  - KPB 
  - scholing: feedback 
  - reflectie 
  - correspondentie:  
   brieven aan huisartsen 
   dossiervoering 
   notuleren vergaderingen 

mondelinge communicatie met huisartsen, verpleeghuisartsen en 
specialisten 

 

• Professionaliteit   
  - omgaan met incidenten 
  - attitude 
  - 3600 beoordeling 
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Uitwerking AIOS-modules in het RdGG 
  
A1 = jongste assistent verloskamers/ afdeling 
Supervisoren: Katja de Graaff, Rinus Hermans en Marsha van Leeuwen 
  
A2 = jongste assistent  voortplantingsgeneeskunde 
Supervisoren: Evert van Santbrink,  Kitty Kapiteijn en Jolanda Boxmeer 
 
A3 = jongste assistent benige gynaecologie 
Supervisoren: Kitty Kapiteijn en Frederike Siemens 
  
A4 = assistent oncologie / vulva / CIN 
Supervisoren: Astrid Baalbergen en Banut Verbruggen 
 
A5 = assistent urogynaecologie en endo-M 
Supervisoren: Fred Milani, Frederike Siemens en Lilian van Rumpt 
 
A6 = oudste assistent verloskunde 
Supervisoren: Anneke Dijkman en Henk Bremer 
 
 
 

AIOS Module A1 jongste  verloskunde 3-6 maanden (afhankelijk eerdere ervaring AIOS) 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

ochtend VK/ afdeling VK/ afdeling 
MDO POP 

VK/ afdeling Poli / OK / 
meelopen Pnat 

VK/ afdeling 

middag VK/ afdeling VK/ afdeling VK/ afdeling Poli  VK/ afdeling 

Incidenteel planning op OK 

 
 
 

AIOS Module A2  jongste voortplantingsgeneeskunde 3 maanden 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

ochtend Poli OK poli poli Endo-M 
(hysteroscopie) 

middag poli + HSG’s poli poli + HSG’s poli poli 

 
 

AIOS Module A3  jongste benigne gynaecologie 3 maanden 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

ochtend poli Endo-M 
(hysteroscopie) 

POK Poli (s) ruim gepland / 
OK 

Poli + 
gynaecoloog 

middag poli Poli DHV poli Poli (s) ruim gepland Poli / admi / 
voorber bespr 
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AIOS Module A4  oncologie / vulva  / CIN 3 maanden 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend OK Poli (s) Poli/OK Poli Delft / 
DHV 

Poli (s) 

middag OK 
Onco bespr 

Poli (s) Poli/OK Poli Delft / CIN 
poli 

Poli (s) 

 
 
 

AIOS Module A5  urogynaecologie  en endo-M 3 maanden 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend poli endo-M OK / poli Poli (s) Poli urogyn OK / poli (s) 

middag poli DHV 
(intake endo-
M) 

OK / poli Poli (s) Poli OK / poli (s) 

 
 

AIOS Module A6  oudste verloskunde 3 maanden 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend Poli (s) Klin gyn 
MDO POP 

Poli Poli / OK OK / poli / klin gyn 

middag Poli (s) Klin gyn Poli Poli # OK / poli / klin gyn 

 
 
Mede afhankelijk van de eerdere ervaring AIOS / IOP wordt de indeling van de modules als volgt: 
 
Jaar 1:   A1 + A2 + A3 
 
Jaar 2:  A1 + A4 + A5 + A3 (RGOC) 
 
Jaar 4:  A1 + A4 + A5 + A6 (LOCOG) 
 
Jaar 5/6: afhankelijk differentiatie + A6 

 
In het RdGG zijn thema poli’s zoals de Endoscopische menstruatie poli (Endo-M), de vulva poli en de 
uro-gyn poli. De AIOS in de betreffende module zal zoveel mogelijk op deze poli’s ingedeeld worden. 
Dit betekent overigens niet dat de andere A(N)IOS geen expositie op hun poli hebben voor deze 
patiënten populaties, het aanbod is daar groot genoeg voor. En omgekeerd hebben de AIOS in hun 
modules ook voldoende aanbod van de “algemene” gynaecologie patiënten. 

Wat betreft de poli: de AIOS bereidt zelf de poli voor en bespreekt hem (zondig voor en) na met de 
superviserende gynaecoloog van de poli. Ook biedt de vakgroep de mogelijkheid om eventuele 
leerdoelen van die poli vooraf te bespreken met de superviserende gynaecoloog. 
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Besprekingen en onderwijs  

 

Naast voorgaande werkindeling op de afdelingen is er voor de AIOS een vast schema voor 
overdrachten en een onderwijsprogramma. De indeling als volgt (zie ook bijlage IV). 
 
Dagelijks ochtendrapport gehele team, maandag-vrijdag     8.00-8.30 uur 
gynaecologen, AIOS, ANIOS, coassistenten en verloskunde studenten. 
  
Dagelijks overdracht aan de dienstdoende arts-assistent en  verloskundige 
Maandag - vrijdag      16.00 uur 
 
In de weekenden is er om 8.00 en 20.00 uur overdracht. 
 
 
MAANDAG 
om de week afwisselend nwe zwangeren/OK indicatiebespreking 8.30- 9.00 uur 
wekelijks polibespreking 17.00-18.00 uur 
per maand protocolbespreking 17.00-17.30 uur 
per maand vakgroep vergadering (1x/maand) 18.00-20.00 uur 
per kwartaal casuïstiek bespreking urogynaecologie 17.00-18.00 uur 
maandelijks journalclub 17.30-18.00 uur 
4-mndelijks clusterrefereeravond LOCOG, Leiden 19.00-20.30 uur 
 
 
DINSDAG 
om de week afwisselend nwe zwangeren/OK indicatiebespreking 8.30- 9.00 uur 
wekelijks perinatologie bespreking  16.45-17.15 uur 
wekelijks oncologiebespreking 17.00-18.00 uur 
maandelijks casuïstiek bespreking Prenatale diagnostiek 17.15-17.45 uur 
3-mndelijks clusterrefereeravond RGOC, Rotterdam 19.30-21.00 uur 
 
 
WOENSDAG 
om de week onderwijs gynaecoloog + A(N)IOS  (woe of do) 17.00-18.00 uur 
om de week laparoscopie box/Simendo onderwijs (woe of do) 17.00-18.00 uur 
6 x per jaar AIOS-onderwijs, LUMC 14.00-17.00 uur 
 
 
DONDERDAG 
maandelijks pathologiebespreking, videoconferentie    16.30-17.30 uur 
wekelijks co-assistenten onderwijs 14.00-15.00 uur 
per kwartaal vulva-pathologiebespreking 16.30-17.30 uur 
per kwartaal complicatie bespreking 17.00-18.00 uur 
 
 
VRIJDAG 
6 x per jaar AIOS-onderwijs, cluster  Rotterdam   8.00-17.00 uur 
6-8 per jaar AIOS-onderwijs, cluster Leiden   9.00-17.00 uur  
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Leermiddelen 
 

1. De ziekenhuisbibliotheek is 24 uur per dag toegankelijk 
2. De afdelingsbibliotheek is  24 uur per dag toegankelijk 
3. Literatuur is via het bibliotheekportaal per computer toegankelijk 
4. Lokale protocollen zijn via iDocument via elke computer toegankelijk 
5. Cochrane, up-to-date en oncoline zijn via elke computer toegankelijk 
6. De AIOS kan cursussen volgen die na goedkeuring van de opleiders worden vergoed 

vanuit de afdeling opleiding en wetenschap (leerhuis) (zie ook bijlage V) 
7. Laparoscopie kan worden geoefend op het gevalideerde SIMENDO systeem en ook 

op een boxtrainer. AIOS mogen pas na het behalen van novice curriculum op de 
simendo, op de OK deelnemen aan de laparoscopische ingrepen. 

8. Er wordt elke week lokaal onderwijs gegeven en tevens nemen de AIOS deel aan het 
clusteronderwijs en aan het DOO (discipline overstijgend onderwijs). DOO vindt ook 
plaatst in het RdGG (voor programma zie -> in de Reinier Academie onder “medische 
opleidingen en wetenschap” ). 

9. AIOS zijn betrokken bij de voorbereiding van de PICO’s, die elke co-assistent verzorgt. 
10. Op een polikamer is de mogelijkheid van montage van een videocamera zodat 

diverse onderdelen van een consult achteraf kunnen worden geëvalueerd. 
 

 
Multidisciplinair overleg (MDO) 
 
De AIOS bereiden voor en nemen actief deel in diverse MDO situaties: 
 

 perinatologie bespreking 

 oncologie bespreking 

 fertiliteitsbespreking 

 oncologische PA-bespreking 

 vulva PA-bespreking 

 complicatiebespreking 

 perinatologische audit 

 1e lijn verloskundig refereeravonden en besprekingen 

 urogynaecologische bespreking 

 prenatale diagnostiek bespreking  
 
 

Training acute situaties op de verloskamers (TAS)  
 

Inleiding 
In de verloskunde komen veel spoedeisende problemen voor. Nog steeds overlijden ook in ons land 
vrouwen en kinderen tijdens of vlak na de zwangerschap aan deze problemen. Bij analyse van deze 
cases achteraf kan er sprake zijn van vermijdbare sterfte en zelfs van 'substandard care'.  
Fouten in ziekenhuizen zijn onder andere toe te schrijven aan fouten in de communicatie en 
samenwerking tussen medewerkers in spoedsituaties.  
 
In het RdGG  worden multidisciplinaire trainingen georganiseerd. Deze trainingen hebben als doel 
verbetering van kennis en vaardigheden in acute situaties. Tevens wordt nadruk gelegd op goede 
communicatie en samenwerking tussen de verschillende disciplines werkzaam op de verloskamers en 
afdeling.  
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Vanwege de getoonde interesse uit de regio voor deze trainingen hebben we onze trainingsopzet 
gewijzigd b.v. ketenzorg binnen het VSV. De nadruk op de communicatie , samenwerking en 
overdracht in het team is essentieel; de zogenaamde “non-technical skills”. 
 
Organiserend comité 
De werkgroep die dit organiseert bestaat momenteel uit 1 O&G verpleegkundige, met steun van de 
teamleider op de VK, 1 gynaecoloog.  
 
Deelnemers 
Alle verschillende disciplines werkzaam binnen het verloskundig samenwerkingsverband (VSV 
Reinier) regio Delft en /of werkzaam op de afdeling en verloskamers worden getraind: 
verloskundigen, verpleegkundigen, arts-assistenten en gynaecologen. De AIOS worden 2 keer per 
jaar getraind.   
 
Voorafgaand aan de training wordt een korte reader aan de deelnemers verstrekt gebaseerd op 
lokale protocollen en (M.O.E.T.) literatuur. De dag begint met een korte presentatie over het doel 
van de training en de achtergrond van het ziektebeeld.  
 
In onze trainingen worden gebruikt gemaakt van scenario’s waarbij meestal een van de 
verpleegkundigen de rol van de patiënt heeft, verder worden er fantomen – BLS pop gebruikt.  
 
Instructeurs  
Het aantal instructeurs is nu 6 gynaecologen; 1 kinderarts; 4 O&G verpleegkundigen.  
Tevens zijn er een medewerkers van de anesthesie en-of het  Spoed Interventie Team (S.I.T.) bereid 
te instrueren. Deze instructeurs zijn getraind in  acute situaties in obstetrie, basic life support of 
neonatal life support en zij participeren regelmatig  als instructeur bij onze lokale trainingen. Er 
wordt regelmatig gebruik gemaakt van video opnames tbv de training.  
 
Evaluatie  
De trainingen op de eigen werkvloer worden geëvalueerd d.m.v. vragenlijst aan de deelnemers. En 
verbeterpunten worden ingevoerd. 
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Wetenschappelijk onderzoek 
 
De Reinier de Graaf Groep heeft een Stichting Wetenschappelijk Onderzoek.  
Het uitvoerend orgaan van de stichting is de Wetenschappelijke Activiteiten Commissie. Het doel van 
de WAC is het initiëren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek en de financiële 
ondersteuning van projecten.  
De WAC verstrekt ook subsidies aan studies van arts-assistenten die lokaal worden uitgevoerd. 
Een beperkt studievoorstel met de kostenraming is vaak voldoende om subsidie te verkrijgen. 
Sinds 1 januari 2009 heeft de Reinier de Graaf Groep een wetenschapscoördinator wiens taak het is 
om het wetenschappelijk onderzoek in de instelling te bevorderen en zorg te dragen voor 
professionalisering van de medische staf en de arts-assistenten op het gebied van wetenschap. Een 
intern scholingsprogramma vormt hiervan een onderdeel. De wetenschapscoördinator is ambtelijk 
secretaris van de WAC. 
Jaarlijks wordt voor de A(N)IOS een Wetenschapsmiddag georganiseerd. Op deze middag wordt de 
Reinier de Graaf Wetenschapsprijs uitgereikt aan de A(N)IOS die het beste onderzoek in eigen huis 
heeft uitgevoerd.  
De afdeling obstetrie en gynaecologie heeft een  research nurse (Ada van der Ster) die zorgt voor de 
inclusie in de diverse studies. Zij stimuleert het  ‘studie’ denken in onze afdeling. 
Door deze constructie zijn we in staat om veel patiënten in de consortium-studies te includeren.  
 
Wij werken als afdeling Obstetrie & Gynaecologie RdGG mee aan de volgende (consortium) studies: 
 

- Obstetrie:  Highlow, Mother , Stop or Go, pREGnant, Pre Ratio, NethOSS, Campur, 
Horizon,  Trident 

 
Collega Anneke Dijkman doet promotie onderzoek tav de effecten van de 

implementatie van de MOET. 
 
- Urogynaecologie:  People, Pup, Pure, Pisq-IR, Preferentie onderzoek prolaps 
 
- Oncologie: Ensure, I share 
 
- Benigne gynaecologie: MUCH, 2 Close 
 
- Voortplantingsgeneeskunde: Omega project, Slimmer Zwanger, Prorails, Drop-out 

studie, Gamed studie, Optimist, Embryoscope project samen met EMC 
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Thema’s en bekwaamheidsniveau 
 
Bij elk voortgangsgesprek wordt het bekwaamheidsniveau benoemt. Vanaf de volgende pagina’s 
wordt dit per aandachtsgebied nader uitgewerkt. 
 
In elk thema komen de competenties organisatie, maatschappelijk handelen en medisch leiderschap 
naar voren. Om deze competenties nog  “meer handen en voeten te geven” heeft de AIOS in het 
RDGG de mogelijkheid om een vakgroep vergadering bij te wonen en mee te lopen met de medisch 
manager van de vakgroep. Daarnaast kunnen er verschillende bijeenkomsten van diverse ziekenhuis 
commissies / overleg bijgewoond worden zoals de IFMS commissie, OK commissie, VSV en VIM 
commissie. Tevens kan er mee gekeken worden met de ziekenhuis directeur Prof dr C. Hilders. 
 
Daarnaast wordt er binnen de competentie “Organisatie” en medisch leiderschap oa gekeken naar 
  - gebruik e-pass 
  - commissie werk, organiseren symposia 
  - voorzitten vergaderingen 
  - time management 
  - zelf reflectie: wat gaat goed / wat moet ontwikkeld worden 
   
En bij de competentie “Maatschappelijk handelen” oa naar: 
  - sociale aspecten 
  - commissie werk 
  - omgaan met klacht en complicatie 
  - patiënten voorlichting: actieve bijdrage 
  - scholing in gezondheidsrecht en wetgeving 
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Thema’s uitgewerkt per aandachtsgebied 
 
 
Thema zwangerschapsbegeleiding ongecompliceerd  
Jaar 1 niveau 5 
 

Competentie invulling toetsing Portfolio 

Medisch handelen poli obstetrie;   
intake zwangeren. 
Counselling over 
prenatale diagnostiek, 
pijnstilling durante partu, 
borstvoeding kraambed,   
basis verloskundig  
echoscopisch onderzoek 

nabespreking 
 
kennistoets NVOG 
 
OSATS 

20 dagdelen/jr 
 
-cursus obstetrische 
echografie (verplicht) 
-cursus klin. genetica 
(aanbevolen) 

Communicatie counseling en begeleiding 2 KPB  

Kennis en wetenschap PICO-CAT;  
Protocollen – VIL; 
EBM uitwerking poli 

supervisie 2 PICO-CAT  
Protocollering 

Organisatie poli organiseren, 
deelnemen verloskundig 
zorgsysteem 

 KPB 

Samenwerking 1e lijns verloskundigen, 
tweede lijns 
verloskundigen 
verpleegkundigen en 
echoscopisten 

3600 beoordeling 3600 beoordeling 
 

Maatschappelijk 
handelen 

WGBO, AMK, kraamzorg  Verslag 

Professionaliteit zelfstandig poli doen; 
supervisie gesprekken; 
grenzen kennen 

supervisie Entree en exitgesprek 
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Thema zwangerschapsbegeleiding gecompliceerd  
Jaar 1-4 groeiend naar niveau 4 
Jaar 5: niveau 4  
  

competentie Invulling toetsing portfolio 

Medisch handelen obstetrische poli hoog risico;  
diagnostiek en begeleiding 
van de pathologische 
zwangerschap 
congenitale afwijkingen, 
zwangerschapshypertensie, 
preeclampsie, IUVD, 
bloedverlies, minder leven, 
trauma, diabetes 
gravidarum/mellitus, infectie, 
cervix insufficientie, 
meerlingen, serotiniteit, 
bloedgroepantagonisme, 
verslavings- en psychiatrische 
problematiek 
 
 

nabespreking; 
KPB 2-3; 
kennistoets NVOG 

20 dagdelen/2jr 
 
Supervisie jongere jaars 
AIOS/ANIOS 
 

Communicatie begeleiding hoog risico 
patiënten; counseling 
preconceptioneel 

KPB Brief 

Kennis en wetenschap PICO-CAT;  
protocollen en EBM 

Supervisie 
NVOG richtlijnen 

2 PICO-CAT; 
protocollering 

Organisatie overplaatsing organiseren 
leiding nemen bij acute 
situaties 

verslag / brief verslag / brief 

Samenwerking Partipiciperen in 
multidiciplinair 
behandelingsteam 

KPB 
360˚ 

 

Maatschappelijk 
handelen 

richtlijnen perinatale sterfte 
en late afbreking;  
deelname perinatale audit 

 verslag casus 

Professionaliteit slecht nieuws gesprekken; 
extra begeleiding kunnen 
geven 

supervisie Entree en exitgesprek 
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Thema gewone bevalling 
Jaar 1-2: niveau 5 
 

competentie Invulling Toetsing Portfolio 

Medisch handelen begeleiding fysiologische 
baring;  
meconiumhoudend 
vruchtwater, fluxus 
postpartum,  
schouderdystocie; CTG en 
MBO; episiotomie en ruptuur 
hechten; 
tocolyse; inleiden baring; 
indicatie kunstverlossing; 
opvang pasgeborene 
visite zwangerenafdeling 

KPB/partusverslag 
fantoom / drills 
 
OSAT 
 
 
Fantoom 
TAS (training acute 
situaties) 

50 partus; 
10 episiotomie; 
10 2e gr ruptuur; 
10 MBO; 
 

Communicatie voorzitten overdracht 
verloskamers 
overname patienten uit 
eerste lijn; begeleiding co-ass 
en verpleegkundigen 

 KPB overdracht 

Kennis en 
wetenschap 

onderwijs aan co-ass,  
verpleeg- en verloskundigen 

Voortgangstoets, KPB 
richtlijnen  
archivering CTG 

cursus foetale bewaking 
(verplicht) 
BLS (neonaat) 

Organisatie Regie/leiding verloskundig 
team, organiseren 
antepartum overplaatsingen 

3600  beoordeling  

Samenwerking Deelname in multidisciplinair 
verloskundig team oa 
kinderarts en anesthesioloog 

 Voorzitten 
perinatologiebespreking 

Maatschappelijk 
handelen 

Voorlichting geven Deelname perinatale 
audit 

 

Professionaliteit stressbestendigheid; kunnen 
omgaan met drukte en 
klachten; overdracht; 
administratie 

3600 beoordeling entree en exitgesprek 
met supervisor 
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Thema gecompliceerde bevalling 
Jaar 1-2: niveau 3 
Jaar 3-4: niveau 4 
 
 

competentie Invulling toetsing Portfolio 

Medisch handelen begeleiden en uitvoeren 
kunstverlossingen; MPV; 
fluxus; totaal ruptuur; 
schouderdystocie;  inversio 
uteri; 
werken op OK 

KPB-OSATs; 
fantoom; TAS training 
 

FE fantoom; VE 20; 
SC 25; MPV 10; 
totaal ruptuur 5 
 
MOET (aanbevolen 
vanaf jaar 4) 

Communicatie Voorlichting patiente en 
partner 
Overname patienten eerste 
lijn 

 Verslag 

Kennis en wetenschap EBM en indicatiestelling richtlijnen CAT 

Organisatie Organisatie verloskamers; 
triage, administratie 

3600 beoordeling*  

Samenwerking teamwork 1e-2e-3e lijn   

Maatschappelijk 
handelen 

voorlichting Deelname aan 
perinatele audit 

 

Professionaliteit stressbestendigheid; 
omgaan met “life events”; 
administratie 

3600 beoordeling Entree en exitgesprek 
supervisor 
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Thema gecompliceerde bevalling hoog ingeschat risico 
Jaar 1-2: niveau 2 
Jaar 3-4: niveau 4 
 
 

competentie invulling toetsing Portfolio 

Medisch handelen stuit en meerlingen 
sectio 

KPB en simulatie/ 
fantoom 

fantoom;  
meerling 25; 
vaginale stuit 5; 
 
stuitcursus en MOET 
aanbevolen 

Communicatie overleg supervisor KPB verslag gesprek met chef 
de clinique 

Kennis en wetenschap EBM richtlijnen; VGT gemaakte richtlijn / 
protocol 

Organisatie VK runnen / triage 3600 beoordeling verslag met reflectie 

Samenwerking taakverdeling   

Maatschappelijk 
handelen 

begeleiding IUVD overleg met huisarts, 
maatschappelijk  werk 

Verslag 

Professionaliteit overzicht houden en 
prioriteiten stellen 
administratie 

3600 beoordeling Entree en exitgesprek 
supervisor 
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Thema kraamperiode  en kind ongecompliceerd 
Jaar 1: niveau 5 
 
 

competentie invulling toetsing portfolio 

Medisch handelen Begeleiding fysiologie 
kraambed en gezonde 
pasgeborene ; herkennen 
pathologie kraamperiode 
en pasgeborene 

KPB visite lopen 

Communicatie Voorlichten patiente en 
partner 
kraamverzorgenden 

  

Kennis en wetenschap kennis over borstvoeding, 
medicamenten en 
anticonceptie 

richtlijnen klinische les aan 
verpleegkundigen 

Organisatie thuiszorg regelen  verslag 

Samenwerking kliniek kraamafdeling   

Maatschappelijk 
handelen 

   

Professionaliteit administratie   
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Thema kraamperiode en kind gecompliceerd  
Jaar 1-2: niveau 3 
Jaar 3-4: niveau 5 
 

competentie invulling toetsing portfolio 

Medisch handelen begeleiding pathologie in 
kraambed oa infectie, 
urineretentie, 
abnormaal bloedverlies, 
trombose, preeclampsie 
HELLP; begeleiding 
echtpaar na IUVD 

KPB slecht- 
nieuwsgesprek 

KPB 

Communicatie slecht nieuwsgesprek; 
rouwverwerking en 
begeleiding 

brieven, statusvoering reflectie verslag 

Kennis en wetenschap EBM; regelgeving rond 
zwangerschapsafbreking, 
overlijden etc. 

NVOG- richtlijn: wet 
(vroege) perinatale 
sterfte 

CAT/PICO 
klinische les verpleging 

Organisatie    

Samenwerking kinderartsen;  
psychiatrisch 
verpleegkundigen.  

  

Maatschappelijk 
handelen 

procedures aangifte en 
begraven, AMK 

verslag casus   

Professionaliteit administratie   
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Thema prenatale diagnostiek 
Jaar 3-4: niveau 3 
 

competentie invulling Toetsing portfolio 

Medisch handelen termijnecho; SEO KPB hands-on 
echoscopie 

cursus echoscopie en 
counseling 
 KPB  

Communicatie voorlichting screening brieven   

Kennis en wetenschap richtlijnen  perinataal overleg; 
echobesprekingen; 
 

 

Organisatie spreekuur   

Samenwerking multidisciplinaire aanpak  casus 

Maatschappelijk 
handelen 

kennis over wetgeving 
vroege en late 
zwangerschaps afbreking 

  

Professionaliteit slecht nieuws gesprek feedbackgesprek 
supervisor 
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Thema preconceptiezorg 
Jaar 3-4: niveau 3    
 

competentie invulling Toetsing portfolio 

Medisch handelen gesprek op poli met 
patiënten 

KPB KPB 2x (begin en einde) 

Communicatie brieven patiëntenbespreking brieven 

Kennis en wetenschap richtlijnen  PICO-CAT 

Organisatie additionele informatie 
verzamelen; structuur 
poli kennen 

  

Samenwerking multidisciplinaire aanpak   

Maatschappelijk 
handelen 

   

Professionaliteit non-directief counselen feedback gesprek met 
supervisor 
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Thema poli gynaecologie veel voorkomend 
Jaar 1-2: niveau 3 
Jaar 3-4: niveau 4 
 
 

competentie invulling Toetsing portfolio 

Medisch handelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifieke 
handvaardigheid 

algemene benigne 
gynaecologie: abnormaal 
uterien bloedverlies, 
climacteriele  klachten, 
vaginale klachten, fluor, 
buikpijn, SOA screening, 
cervixscreening, 
anticonceptie, 
gynaecologisch 
echoscopisch onderzoek, 
colposcopie 
 
gynaecologisch 
onderzoek, pipelle, IUD, 
subcutane implantaten 
kolposcopie, lisexcisie 
cervix, ambulante 
hysteroscopie 

KPB en OSAT 
Oa nieuwe 
patient, controle 
patient, 
inbrengen IUD, 
gynaecologische 
echo 

poli  
IUD inbrengen; 
gynaecologische echo; 
colposcopie 
 
cursus echo (verplicht);  
cursus colposcopie en 
benigne vulva-afwijkingen  

Communicatie correspondentie en 
overleg 1e lijn. Kunnen 
omgaan met 
psychosomatiek 

KPB brief 
 

 

Kennis en wetenschap gebruik EBM; kennis 
receptuur 

NVOG richtlijnen 
en standpunten 

CAT 

Organisatie timemanagement en 
logistiek; poli  
voorbereiden 

  

Samenwerking poli-assistenten / lab   

Maatschappelijk 
handelen 

toepassen WGBO   

Professionaliteit Reflectie eigen handelen 360˚ 
beoordeling 
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Thema poli gynaecologie weinig voorkomend 
Jaar 1-2: niveau 2 
Jaar 3-4: niveau 3-4 
 
 

competentie invulling Toetsing portfolio 

Medisch handelen kindergynaecologie en 
endocrinologie; zeldzamer 
casuistiek als PMS, 
congenitale afwijkingen, 
mammapathologie 

KPB casus poli 
 
 

Communicatie counseling ouders KPB brief  

Kennis en wetenschap gebruik EBM NVOG richtlijnen  CAT 

Organisatie verwijzing naar 3e lijn; 
multidisciplinair overleg 

  

Samenwerking endocrinologen; 
kinderartsen 

  

Maatschappelijk 
handelen 

medisch ethische 
overweging 

  

Professionaliteit eigen visie  Entree- en exitgesprek 
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Thema gynaecologische oncologie / basis 
Jaar 1-2: niveau 2 
Jaar 3-4: niveau 4 
 
 

competentie invulling toetsing portfolio 

Medisch handelen Diagnosticeren van (pre) maligne 
tumoren beleid en follow-up 
bepalen risicofactoren kennen; 
poliklinisch en klinische beleid 
bepalen; 
werken op OK 

KPB lijst verrichtingen; 
poli  
 

Communicatie slecht nieuws gesprek voeren; 
rouwverwerking herkennen; 
voorlichting kunnen geven; 
kunnen omgaan met verdriet, 
angst etc. van patiënten 

KPB brief onderwijs aan co-ass. 

Kennis en wetenschap patiënten informatie bronnen; 
EBM; kennis van palliatieve 
sedatie 
gebruik van oncoline 

 WOG cursus gyn-onco (sterk 
aanbevolen) 

Organisatie timemanagement; verwijzingen 
regelen;  
poli voorbereiden 

  

Samenwerking multidisciplinaire aanpak;  
bijwonen PA en 
oncologiebespreking 

voorbereiden 
bespreking 

KPB 

Maatschappelijk 
handelen 

omgaan met verzoek om 
euthanasie en palliatieve sedatie 

 participeren in lokaal of 
regionaal overleg 

Professionaliteit kunnen omgaan met oncologie 
patiënten; stervensbegeleiding; 
professionele afstand kunnen 
nemen 

 reflectieverslag 
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Thema uro-gynaecologie 
Jaar 1-2: niveau 2 
Jaar 3-4: niveau 3-4 
 
 

competentie invulling toetsing portfolio 

Medisch handelen Anamnese en gebruik 
vragenlijsten. Specieel 
lichamelijk onderzoek prolaps 
en mictiestoornissen inclusief 
POP-Q 
Counseling behandelopties. 
Verwijzen naar uro-
gynaecoloog 
Conservatieve en chirurgische 
therapie 

KPB en OSAT lijst verrichtingen 

Communicatie Voorlichting; seksuologische 
anamnese; 
 

KPB brief  

Kennis en wetenschap gebruik EBM;  
NVOG richtlijnen 

 
 

cursus uro-gynaecologie 

Organisatie multidisciplinaire aanpak   

Samenwerking fysiotherapeut; uroloog; 
chirurg 

  

Maatschappelijk 
handelen 

  Uro-gynaecologie 
bespreking 

Professionaliteit   Entree- en exitgesprek 
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Thema peri-operatieve zorg 
Jaar 1-2: niveau 3 
Jaar 3-4: niveau 4 
Jaar 5: niveau 4 
 

competentie invulling toetsing portfolio 

Medisch handelen pre- operatief: risicoanalyse en 
ASA classificatie; 
indicatiestelling; contra-
indicaties patiënten informatie 
incl. alternatieven aanbieden; 
beleid post-operatief;  visite  
bij postoperatieve patiënten 

KPB poliklinisch; 
KPB afd. visite; 
KPB ontslag gesprek 

KPB (3) 

Communicatie Informeren van patiënten over 
behandelplan, verloop 
operatie , postoperatieve 
ontwikkeling en PA uitslag met 
verpleging en ander e.a. 
paramedisch personeel 

brieven huisartsen KPB overdracht 

Kennis en wetenschap zie onder medisch handelen; 
protocollen 
EBM hanteren; 
Cobra klapper 

 Cobracursus 
verplicht 
PICO/CAT  
 

Organisatie efficiënte tijdsplanning; 
OK indeling 

  

Samenwerking Multidisciplinair  
samenwerken met 
anesthesisten en andere 
consulenten 

  

Maatschappelijk 
handelen 

Organisatie transmurale zorg  klin les verpleging 

Professionaliteit Omgaan met complicaties  verslag complicatie 
bespreking 
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Thema OK laag ingeschat risico 
Jaar 1-2: niveau 2 
Jaar 3-4: niveau 4 
 
 

competentie invulling toetsing portfolio 

Medisch handelen Leren uitvoeren van algemene 
gynaecologische operaties 
Assisteren bij grote operaties 
Kennis nemen van de 
anatomie van het kleine 
bekken 
Kennis nemen van het 
instrumentarium 
met inzicht toepassen van 
basale chirurgische 
technieken: 
kleine ingrepen vulva/vagina 
lisexcisie cervix 
hysteroscopie en curettage 
hysteroscopische chirurgie tot 
en met het verwijderen van 
gesteelde intracavitaire 
afwijkingen 
laparoscopische chirurgie 
inclusief tubatesten, 
sterilisatie, EUG, 
salpingectomie, en 
adnexextirpatie 
laparotomie en adnexchirurgie 

OSAT 
KPB 

lijst verrichtingen;  
skills lab laparoscopie 

Communicatie counselen patiënten; 
overleg naasten 

OK verslagen KPB verslaglegging  

Kennis en wetenschap gebruik EBM;  
Cobra klapper 

 CAT; 
Cobra cursus 
Cursus minimaal invasieve 
chirurgie 
Cursus anatomie 

Organisatie time management;  
OK voorbereiden;  
spoed regelen 

  

Samenwerking met OK personeel; leiding 
geven bij spoed 

  

Maatschappelijk 
handelen 

   

Professionaliteit kunnen omgaan met 
complicaties; kunnen  
omgaan met kritiek t.a.v. 
beleid, verrichtingen etc. 

 reflectieverslag 
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Thema OK hoog ingeschat risico 
 
Jaar 1-2: niveau 2 
Jaar 3-4: niveau 3 
 
 

competentie invulling toetsing portfolio 

Medisch handelen OK hoog risico ingrepen 
zoals AUE, VUE 
myoomenucleatie, 
hysteroscopische resecties, 
laparoscopische 
cystectomie, ovariectomie, 
en adhesiolysis 
Overhechten blaas of 
darmlaesies 

OSAT en KPB lijst verrichtingen; 
registratie aantallen 
ingrepen (zie invulling) 
skills lab 

Communicatie counselen patiënten; 
overleg naasten 

OK verslagen KPB verslaglegging  

Kennis en wetenschap gebruik EBM;  
 

cobraklapper cursus gynaecologische 
anatomie / CAT 

Organisatie regelen OK programma; 
peroperatief consult; 
complicatie registratie 

  

Samenwerking met OK personeel; leiding 
geven bij spoed 

  

Maatschappelijk 
handelen 

  complicatiebespreking 

Professionaliteit omgaan met complicaties  Beschrijven complicaties, 
voorzien van reflectie 
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Thema seksuologie  
Jaar 1-4: niveau 2-3 
Jaar 5-6: niveau 3-4 
 

competentie invulling toetsing portfolio 

Medisch handelen seksuologische intake en 
onderzoek 

video-opname 
anamnese 
(optioneel) 

KPB anamnese 

Communicatie seksuologische anamnese  communicatietraining 

Kennis en wetenschap (patho)-fysiologie van 
seksualiteit, seksueel 
disfunctioneren en seksueel 
geweld  

NVOG 
standpunten en 
richtlijnen, 
voortgangstoets 

progressie 

Organisatie seksuologie bespreking en 
onderwijs 

cursus, team 
bespreking 

brief / verslaglegging 

Samenwerking met seksuoloog patiëntcontact casusverslag 

Maatschappelijk 
handelen 

kennis over procedures voor 
medisch onderzoek (bij 
seksueel geweld) 

patiëntcontact progressie 
 

Professionaliteit omgaan met vrouwen met 
geweldservaringen 

zelfreflectie verslag 
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Thema Voortplantingsgeneeskunde: cyclusstoornissen  
Jaar 1-2: niveau 2 
Jaar 3-4: niveau 4  
 

competentie invulling toetsing portfolio 

Medisch handelen diagnostiek en behandeling van 
cyclusstoornissen; kennis 
toepassen van de endocrinologie, 
hormonale substitutie, endocriene 
disfunctie. 
Kennis toepassen van oorzaken, 
diagnostiek en behandeling van 
primaire en secundiare oligo- en 
amenorroe, galactorroe, 
hyperprolactinaemie en hirsutisme 
hysteroscopie / laparoscopie 
 

KPB / OSAT 
 

KPB  (4x); 
brief/verslaglegging 
(4x) 
 
 
 
 

Communicatie counseling van patiënt; 
intercollegiaal overleg internist-
endocrinologen 

KPB   

Kennis en 
wetenschap 

fysiologie van normale cyclus; 
behandeling cyclusstoornissen 
(primaire en secundiare . 
amenorroe etc) 
 

voortgangstoets; 
richtlijnen pediatrie, 
NVOG en NICE 
guideline 

 progressie 
 

Organisatie regie multidisciplinair 
behandelplan; kwaliteitsysteem 

verslaglegging brief / verslaglegging 

Samenwerking pediatrie (chirurgen en 
endocrinologen); gynaecologie en 
urologie 

KPB casus 
presentatie 

casusbeschrijving 
multidisciplinair 
overleg 

Maatschappelijk 
handelen 

regelgeving en richtlijnen etc; 
maatsch. ontwikkelingen; 
med. ethische overwegingen 

voortgangstoets 
 

progressie 
 

Professionaliteit eigen visie en uiteindelijk beleid zelfreflectie 
 

verslag 
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Thema Voortplantingsgeneeskunde: Vruchtbaarheid  
Jaar 1-2: niveau 2 
Jaar 3-4:         niveau 4 

Competentie invulling toetsing portfolio 

Medisch handelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifieke 
handvaardigheid 

Hanteren van de prognostische 
factoren voor zwangerschap, 
oorzaken/diagnostiek mannelijke en 
vrouwelijke subfertiliteit, risico en 
complicaties van ovulatie-inductie en 
geassisteerde 
voortplantingstechnieken. 
Indicatie en uitvoeren oriënterend 
fertiliteitsonderzoek 
HSG en diagnostische laparoscopie 
uitvoeren, interpreteren en vervolgens 
beleid bepalen. 
Ovulatieinductie 
Gynaecologische echo, follikelmeting 
HSG, hysteroscopie, diagnostische 
laparoscopie 

KPB  
OSAT 
 

KPB’s ( 
OSATS 
brief / verslaglegging  
verrichtingenlijst 

Communicatie counseling van patiënt en partner 
betreffende: 
diagnose en prognose; 
opstellen behandelplan  

KPB  
 

KPB  
 
 

Kennis en wetenschap fysiologie, pathofysiologie, diagnostiek, 
prognose en behandeling van 
vruchtbaarheidstoornissen, 
anticonceptie, contraceptie & 
geboorteregeling 

voortgangstoets; 
richtlijnen NVOG 
en NICE guideline 
 
 

progressie 
 
 

Organisatie regie multidisciplinair behandelplan, 
kwaliteitsysteem 

verslaglegging brief / verslaglegging 

Samenwerking voortplantingscentrum 
urologie-andrologie, genetica, MMW, 
psychologie en 
preconceptie-/prenatale zorg 

3600 beoordeling verslaglegging en 
presentatie 
multidisciplinair 
overleg  

Maatschappelijk 
handelen 

regelgeving en richtlijnen etc. 
maatschappelijke en medisch ethische 
overwegingen 

voortgangstoets 
 

progressie 
 

Professionaliteit eigen visie; omgaan met klachten en 
fouten 

zelfreflectie 
 

Entree- en 
exitgesprek 
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Thema Kwetsbare oudere ( behorende bij thema Urogynaecologie en Oncologie) 

 

competentie invulling 

Medisch handelen  
Diagnostiek en advies 

Conservatieve  
behandeling  
 
Specifieke  
handvaardigheid  
eisende (be)handeling 

Diagnostiek multi morbiditeit en polyfarmacie ten  
grondslag liggend aan een gynaecologisch probleem. Daarbij 
rekening houdend met een atypische ziektepresentatie en 
toegenomen kwetsbaarheid. Afwegen behandelopties en kwaliteit 
van leven en co-morbiditeit.  
Counseling behandelingsopties en afwegingen van de oudere patiënt 
en naasten.  
Conservatieve behandeling (medicatie en fysiotherapie) 

Communicatie Consensus bereiken over grenzen behandeling met patiënt en 
behandelteam.  
Anamnese op maat (hardhorendheid, slechtziendheid, 
heteroanamnese). 
Voorlichting op maat voor patiënt en naasten. 

Kennis en Wetenschap Gebruik EBM.  
Deelname aan consortia. 

Samenwerking Participeren in multidisciplinaire aanpak intra- en extramuraal. 

Organisatie Nazorg extramuraal.  
Zorg ter verbetering van kwaliteit van leven. 

Maatschappelijk handelen Werken met betrokkenen disciplines en organisaties rondom 
ouderenzorg.  
Omgaan met verschillende overtuigingen rondom ziekte en 
levenseinde. 

Professionaliteit Reflecteren op eigen rol bij ouderenzorg. 
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DIFFERENTIATIE  

BENIGNE GYNAECOLOGIE  

 
Stagebegeleiders  

Erasmus MC: dr Marianne ten Kate-Booij; drs Carla Groenestein- Sondaal;  
dr Anneke Steensma; dr Heleen van Beekhuizen (locatie Haven)  

Ikazia:    dr Jan Willem de Leeuw 
SFG:    dr Robin van der Weiden; dr Marcel van Hooff  
Reinier de Graaf:  dr Kitty Kapiteijn; dr. Frederike  Siemens 
Amphia:   dr Marja Dijksterhuis; dr Anneke Jeurgens-Borst  

 

Deze differentiatie is uitermate geschikt voor degenen die straks in een 2e lijn praktijk willen gaan 
werken met de focus op benigne gynaecologie. Er wordt nog nagedacht over een verdere uitbreiding 
van deze differentiatie met een module (circa drie maanden) voor rolspecialisatie: het verder 
ontwikkelen van de competenties organisatie, samenwerken of maatschappelijk handelen. Gedacht 
wordt hierbij aan het zich verder bekwamen in bedrijfsvoering (“hoe run ik een praktijk”), kennis 
vergaren over de financieringsstructuren, hoe zet je een project op etc. Op deze manier denken we 
dat de aios zich beter kan voorbereiden om straks als jonge klare aan het werk te gaan.  

 

Doel: Afhankelijk van het toekomstig profiel vindt er verdere verdieping plaats in deelgebieden van 
de benigne gynaecologie zoals endometriose, abnormaal uterien Bloedverlies, (premaligne) vulvaire 
en cervix pathologie, vaginale chirurgie, climacterium problematiek, peri-operatieve zorg, 
seksuologie en kindergynaecologie.  

 

Leerdoelen, medisch expert (ontleend aan BOEG)  

 De aios verdiept zich in een of meerdere deelgebieden zoals bovengenoemd en volgt hiertoe 
modules.  

 Uitbreiding van kennis en kunnen tot bekwaamheidsniveau 3 tot 4, in één of meerdere 
deelgebieden.  

 Het afnemen van een gestandaardiseerde anamnese.  

 Het vaststellen van cervix/uterus/adnexpathologie via het gynaecologisch en beeldvormend 
onderzoek zal systematisch worden uitgebreid.  

 Multidisciplinaire zorg  

o Het leren van, participeren in en organiseren van  

multidisciplinaire behandelingen.  

o Voorzitten en organiseren van multidisciplinaire besprekingen.  

 Verdieping in alle aspecten van de endoscopische chirurgie.  
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Chirurgische vaardigheden  

Minimaal invasieve chirurgie: 
zie ook bijgevoegde schema en BOEG voor het te behalen bekwaamheidsniveau per onderdeel.  

Laparoscopische chirurgie: 
De laparoscopisch geassisteerde vaginale hysterectomie, supravaginale hysterectomie en totaal 
extirpatie. De behandeling van endometriose graad 1-2 (niveau 3-4) en endometriose stadium 3-4 
(niveau 2-3).  
Laparoscopische myoom enucleatie, adhesiolysis en adnexextirpatie. Optioneel: Kennismaken met 
de gynaecologische robotchirurgie (niveau 1-2).  

Hysteroscopische chirurgie:  
Poliklinisch/ambulante en dagbehandeling: poliep, myoomenucleatie, verwijderen placenta resten, 
behandeling Asherman. Sterilisatie en endometriumablatie.  

Vaginale chirurgie: VUE 
Abdominale chirurgie:  
Abdominale uterus extirpatie (AUE), myoomenucleatie, adhesiolysis gr 1-2 (niveau 4), graad 3-4 
(niveau 2-3).  
Premaligne vulva afwijkingen  
Medicamenteuze en chirurgische behandelingen; kennis maken met laser technieken. Premaligne 
cervix afwijkingen: LLETZ en conisatie.  

 

Wetenschap  

Wetenschappelijke vorming. Het doel moet zijn om tenminste een abstract te hebben en een 
presentatie op een (inter) nationaal congres te houden zoals ESGE, AAGL, World Congress of 
Endometriosis, ISUOG, ESHRE, werkgroep endometriose en WGE.  
Het een of meerdere keren bezoeken van landelijke werkgroep bijeenkomsten.  

 

Modules  

Endometriose  
Verdiepen in de diagnostiek (inclusief echo en MRI), de conservatieve en chirurgische behandeling 
van dit ziektebeeld. Aandacht voor verbeteren van kwaliteit van leven Parameters. Herkennen van de 
verschillende vormen van de endometriose laesies, de relatie met de normale anatomie en de 
risico’s van resectie bij de chirurgische laparoscopische behandeling hiervan. Multidisciplinaire zorg 
voor deze groep van patiënten.  

Bloedingsstoornissen  
Verdiepen in beeldvormende diagnostiek, met name de echoscopie. Het aanleren van de 
verschillende behandelingsmethodes zoals Novasure en hysteroscopie resectie technieken.  

Vulvaire en Cervix pathologie  
Behandelingen van de benigne en VIN/CIN laesies vinden zowel medicamenteus als chirurgisch 
plaats, inclusief met behulp van de lasertechniek. Leren van mono- en multi disciplinaire 
behandelingsstrategieën. Participatie (wekelijks) in het multidisciplinaire vulvaspreekuur.  
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Kindergynaecologie  
Binnen het Erasmus MC is er een nauwe samenwerking met de kinderendocrinologen en de 
kinderchirurgische groep. De aios wordt de mogelijkheid geboden te participeren in het 
multidisciplinaire overleg met de kinderendocrinologen en de kinderchirurgische groep. En eventueel 
het multidisciplinaire spreekuur bij adolescenten met colo-rectale malformaties, gender 
problematiek en endocriene stoornissen.  

Psychosomatiek  
Deze stage zorgt ervoor dat de kennis op het gebied van psychologie, maatschappelijk werk, 
bekkenbodemfysiotherapie wordt uitgebreid.  

Ok en peri en postoperatieve zorg (drie maanden) 
Deze module is recent in het Erasmus MC operationeel geworden in samenwerking met de afdeling 
anesthesiologie. Deze stage richt zich in de preoperatieve fase op de opvang van de acute zorg, risico 
inschatting van patiënten op het VOS of anesthesie opname spreekuur, specifieke preoperatieve 
maatregelen en medicatie beleid. In de perioperatieve fase kunnen de keuze tussen de verschillende 
anesthesie technieken op een beperkt niveau aangeleerd worden (intuberen, arterie lijn inbrengen), 
met aandacht voor de uitvoering en het optreden van complicaties.  
Voor de postoperatieve fase zal tijdens een stage op de verkoever de normale postoperatieve fase en 
complicaties in beeld gebracht kunnen worden. Daarnaast bestaat er de mogelijkheden om met het 
pijn team mee te lopen.  

Seksuologie (drie maanden)  
Zie ook differentiatie Voortplantingsgeneeskunde.  
Doel van deze stage is om een inschatting te kunnen maken van seksuologische Problematiek, de 
complexiteit hiervan te herkennen en een goede verwijzing naar de juiste seksuoloog of instantie te 
verzorgen. Als leidraad wordt het PLISSIT model voor seksuologische behandelingen gebruikt.  
Uitvoering: Participatie in de multidisciplinaire benadering van (complexe) seksuologische  
problematiek in samenwerking met seksuoloog, psycholoog en maatschappelijk werk. Meelopen met 
poli’s seksuologie bij psycholoog/arts-seksuoloog, afnemen van bio psychosociale seksuologische 
anamneses, stellen van seksuologische diagnoses, opstellen van bio psychosociaal behandelplan, 
uitvoeren van eenvoudige seksuologische behandelingen bij gynaecologisch gerelateerde klachten, 
waarbij samenwerking met het voortplantingscentrum, vulvapoli, bekkenfysiotherapeut en 
andrologie een onderdeel is. Leerdoelen: Leren wanneer, hoe en naar wie door te verwijzen; leren 
seksuologisch gynaecologisch educatief onderzoek uit te voeren; wekelijks deelnemen aan 
multidisciplinair seksuologie team met inbrengen van eigen casuïstiek. Minimaal één keer een 
referaat houden binnen het multidisciplinaire seksuologie team m.b.t. een seksuologisch thema of 
casuïstiek, waarbij praktijk aan wetenschap gekoppeld wordt. Indien mogelijk het bezoeken van een 
seksuologisch congres. Kennis nemen van de seksuologische sociale kaart.  

Schema wordt individueel afgestemd aan de hand van portfolio en POP. Er zijn verschillende 
mogelijkheden. Onderstaande schema’s geven het kader aan. Indeling hangt tevens af van de PT dag. 
Er kan gekozen worden voor een fulltime stage in de betreffende ziekenhuizen (academisch en 
perifeer) of een week verdeling van 1/3 en 3/1 en of 2/2 dagen (academisch en perifeer), er van 
uitgaande dat de assistent parttime ( 4 dagen per week aanwezig is). De aios differentieert zowel in 
het Erasmus MC als in één van de clusterziekenhuizen. Tijdens de Erasmus MC periode kan de aios 
eventueel gebruik maken van de bagagedrager constructie met het Havenziekenhuis voor de 
Thema’s OK en Perioperatieve Zorg.  
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Dagdeel Delft 

Maandagochtend M-poli / poliklin. hysteroscopie 

Maandagmiddag M-poli / wetenschap 

Dinsdagochtend OK 

Dinsdagmiddag OK 

Woensdagochtend OK/poli 

Woensdagmiddag Poli/wetenschap 

Donderdagochtend Vulva-poli / colposcopie / urogyn poli 

Donderdagmiddag Vulva-poli / colposcopie / urogyn poli 

Vrijdagochtend Poli / onderwijs 

Vrijdagmiddag 

 

Wetenschap / onderwijs 
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Thema Office gynaecologie (BOEG 2012) 

Medisch handelen  
Diagnose en advies  

 
Conservatieve behandeling  
 

Specifieke handvaardigheid eisende 
(be)handeling 

De sub-specialist:  
Had in de basis van de opleiding al diagnostische breedte 
gekregen, maar groeit door naar niveau 5 op dit terrein.  
Is vraagbaak voor de maatschap en bewaakt de kwaliteit 
van de diagnostiek in de groep.  
Gebruikt de laatste kennis over optimale conservatieve 
behandeling van uteriene bloeding problemen, fluor 
vaginalis, PID, buikpijn, uterus myomatosus, 
adnexpathologie, endometriose, anticonceptiewens, 
vulvaire, vaginale en cervicale benigne en premaligne 
afwijkingen, afwijkende vroege en kindergynaecologie. 
Had deze in de basis van de opleiding al aangeleerd 
gekregen, maar breidt deze uit met specifiekere 
technieken als de hysteroscopische sterilisatie. 

Communicatie  

Kennis en wetenschap Gebruikt EBM in de praktijk.  
Geeft regelmatig onderwijs binnen behandelteam en 
maatschap. 

Samenwerking Zet effectief hulpkrachten in op de polikliniek. 

 

Organisatie Ontwikkelt en onderhoudt een polikliniek voor snelle 
diagnostiek van abnormaal uterien bloedverlies.  

Creëert netwerken van professionals voor de behandeling 
van complexere problemen. 

Maatschappelijk handelen Zorgt voor goede verspreiding van kennis bij patiënten. 
Waakt voor overbehandeling. 

Professionaliteit Kent de eigen grenzen. 
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Thema seksuologie climaterium en psychosomatiek 

Medisch handelen  
Diagnose en advies  

 

Conservatieve behandeling  

Specifieke handvaardigheid eisende  
(be)handeling 

De sub-specialist:  
Had in de basis van de opleiding al diagnostische breedte 
gekregen, maar groeit door naar niveau 5 op dit terrein.  
Is vraagbaak voor de maatschap en bewaakt de kwaliteit 
van de diagnostiek in de groep.  
Seksuele problematiek, climacteriële problemen, PMS, 
psychosomatisch te behandelen gynaecologische 
klachten. 

Communicatie Bespreken van onbegrepen en moeilijk behandelbare 
klachten. 

Kennis en wetenschap Gebruikt EBM in de praktijk. 
Geeft regelmatig onderwijs binnen behandelteam en 
maatschap. 

Samenwerking Neemt een passende rol in diverse multidisciplinaire 
overleggen in 1e en 2e lijn. Ziet toe op een goed 
functionerende zorgketen inclusief de aansluiting op de 
1e lijn. 

Organisatie Ontwikkelt en onderhoudt een polikliniek voor chronische 
buikpijn en psychosomatische klachten.  
Creëert netwerken van professionals voor de behandeling 
van complexere problemen. 

Maatschappelijk handelen Komt op voor patiënten met onbegrepen of chronische 
lastig behandelbare klachten. 

Professionaliteit Kent de eigen grenzen 
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Thema operatieve behandeling  

Medisch handelen  
Diagnose en advies  

 

Conservatieve behandeling  

 

Specifieke handvaardigheid eisende  
(be)handeling 

De sub-specialist:  
Weet van operatieve mogelijkheden de beste te 
kiezen. Kan op niveau 4 uitvoeren:  
Laparoscopische, vaginale en abdominale 
hysterectomie Hysteroscopische 
endometriumresectie  
Drainage TOA  
Hysteroscopische myoomresectie (type 0-1, <4 
cm en type 2 <3 cm)  
Myoomenucleatie per laparotomie; Lap sc 
behandeling endometriomen 

Communicatie Verzorgt documentatie voor patiënt en team 
over risico’s en slagingskans van onderzoek en 
behandeling.  
Beheerst de informed consent procedure voor 
complexe chirurgie. 

Kennis en wetenschap Gebruikt EBM in de praktijk. 

Samenwerking Maakt optimaal gebruik van protocollen en 
checklists. 

Organisatie Ziet toe op een goed functionerende zorgketen 
inclusief de aansluiting op de 1e lijn. 

Maatschappelijk handelen Waakt voor overbehandeling. Superviseert 
zorgvuldige registratie van behandelingen, 
uitkomsten en complicaties. 

Professionaliteit Kent de grenzen van het eigen kunnen. Houdt 
resultaten van behandelingen bij en spiegelt 
deze regelmatig met landelijke cijfers. 
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Differentiatie minimaal invasieve chirurgie 

 

Bekwaamheidsniveau 

uitvoeren gestandaardiseerde anamnese t.a.v. endometriose     5 

uitvoeren gestandaardiseerde anamnese t.a.v. seksuologische klachten    5 

uitvoeren gestandaardiseerde anamnese t.a.v. QOL       5 

uitvoeren gestandaardiseerde anamnese t.a.v. mental health     5 

uitvoeren gestandaardiseerde anamnese t.a.v. physical/work related stress   5 

uitvoeren en beoordelen gynaecologische echo       5 

uitvoeren en beoordelen GIS echo          5 

beoordelen VT op voor endometriose verdachte bevindingen     5 

beoordelen VT op voor uterusafwijkingen en mobiliteit verdachte bevindingen   5 

beoordelen VT op voor adnexpathologie verdachte afwijkingen     5 

diagnostische hysteroscopie          5 

therapeutische hysteroscopie ( ambulant)        4 

hysteroscopische poliepectomie         5 

hysteroscopische myomectomie type 0- 1 myoom (< 3 cm)     3-4 

hysteroscopische resectie placentarest        3 

hysteroscopische behandeling Asherman        3 

hysteroscopische verwijdering IUD         4 

hysteroscopische sterilisatie          4 

hysteroscopische endometriumablatie ( 3e generatie)      4 

hysteroscopische endometriumablatie (klassiek)       3 

LAVH             3-4 

laparoscopische supravaginale uterusextirpatie       3-4 

TLH             3 

laparoscopische resectie endometriose gr 1 en 2       4 

laparoscopische resectie endometriose gr 3       3 

laparoscopische resectie endometriose gr 4       2-3 

laparoscopische myoomenucleatie         2-3 

laparoscopische adhesiolyisis         3 

laparoscopische behandeling adnexpathologie       3-4 

robotgeassisteerde laparoscopische uterusextirpatie      1-2 

robotgeassisteerde laparoscopische myoomenucleatie      1-2 

robotgeassisteerde laparoscopische endometriose      1-2 

robotgeassisteerde laparoscopische sacrocolpopexie      1-2 

abdominale uterusextirpatie          4-5 

abdominale myoomenucleatie         3-4 

abdominale adhesiolysis          3-4 

abdominale behandeling adnexpathologie        4 

vaginale uterusextirpatie          4 

bijwonen en voorzitten multidisciplinair overleg       4 
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beoordelen MRI           3 

buitenlands congres ESGE/AAGL/ISUOG/endometriosis  

bijwonen werkgroepen NVOG  

meelopen seksuologie  

meelopen fysiotherapie  

meelopen/assisteren colorectale chirurgie/urologie/MDL  



 

 

                                           Lokaal opleidingsplan Obstetrie & Gynaecologie Rdgg januari 2017 54   

DIFFERENTIATIE 
 
VOORTPLANTINGSGENEESKUNDE  
 
 
 
Stagebegeleiders: 
 
Erasmus MC: drs. Ramon Dijkgraaf 
Maasstad : dr. Robbert van Oppenraay  
SFG : dr Marcel van Hooff  
RdGG : dr Evert van Santbrink  
 
 
Contactpersonen:  
 
Dr. Ludgarde Govaerts; klinische genetica:  
l.c.p.govaerts@erasmusmc.nl (secretariaat a.spelt@erasmusmc.nl)  
 
Dr. Erica van de Akker, kinderendocrinologie:  
e.l.t.vandenakker@erasmusmc.nl  
 
Dr. Gert Dohle en drs Willem Boelaard, urologen:  
g.r.dohle@erasmusmc.nl ; w.boellaard@erasmusmc.nl. Dr.  
S.Neggers: s.neggers@erasmusmc.nl  
 
  
Tijdens deze differentiatie is het de bedoeling dat de aios voldoende expertise opdoet op het gebied 
van de voortplantingsgeneeskunde, om zo binnen de toekomstige praktijk dit aandachtsgebied te 
kunnen dragen volgens de gangbare normen.  
Het grootste deel van deze differentiatie zal plaats vinden binnen de subafdeling 
voortplantingsgeneeskunde van het Erasmus MC, met de mogelijkheid om aanvullend enige 
maanden in één van de IVF (transport) klinieken uit de regio door te brengen.  
  
 
Leerdoelen (ontleend aan het Landelijk Opleidings Plan van BOEG, 2012)  
  
Kennis betreffende diagnostiek en behandeling van:  
Subfertiliteit en counseling: het inzetten en interpreteren van algemeen fertiliteitonderzoek.  
Cyclusstoornissen: diagnostiek, behandeling, lange termijn gevolgen en preventie hiervan.  
Mannelijke subfertiliteit.  
Patiënten die in aanmerking komen voor fertiliteit bevorderende chirurgie. Anticonceptie, HRT 
(hormoonsuppletie) en problemen rond de menopauze. Klinische Genetica m.b.t. voortplanting 
Seksuologie (zie differentiatie benigne gynaecologie). 
 
Kennis van de rol van aanpalend specialisme binnen de voortplantingsgeneeskunde zoals klinische 
genetica, andrologie, endocrinologie, kinderendocrinologie, seksuologie en maatschappelijk werk.  
 
Vaardigheden  
Monitoring en begeleiding van IUI en ovulatie inductie.  
Tweede lijns fertiliteitschirurgie: zowel laparoscopisch, hysteroscopisch als transabdominaal.  
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IVF gerelateerde interventies zoals bijvoorbeeld ovum pick-up en embryo transfer. Echoscopie voor 
de voortplantingsgeneeskunde.  
Vaardigheden in het oplossen van klinische problemen. Skills-lab ter  
verbetering minimaal invasieve chirurgie.  
 
Wetenschap  
Kennis van de NVOG richtlijnen.  
Ervaring in samenstelling en opzet van onderzoeksprojecten. Ervaring in het meewerken aan multi-
center klinische onderzoek. Bezoek van enkele specifieke congressen / lezingen / werkgroep.  
Bespreken van complexe patiënten casus inclusief update van recente literatuur.  
Presentatie op fertiliteitbespreking onderwerp nader te bepalen  
 
Rolspecialisatie mogelijkheden, algemene competenties  
Leidinggevende functies en supervisie:  
Rechtstreekse supervisie aan jongere jaars aios en fertiliteitsartsen. Kennis van administratieve en 
organisatorische aspecten van een IVF kliniek. Betrokkenheid in Regionale IVF Overleg 
Vergaderingen.  
Kundigheid in management en het leiding geven aan een fertiliteitteam.  
Het trainen in een leidinggevende rol in maatschap m.b.t. beleidsontwikkeling en probleemoplossing 
rondom reproductieve endocrinologie.  
 
Medisch ethisch:  
Kennis van landelijk beleid en regels op medisch en politiek gebied m.b.t. 
voortplantingsgeneeskunde, b.v. door het bijwonen van NVOG werkgroepen infertiliteit en IVF.  

Het ontwikkelen van zorgvuldige en gestructureerde manier van benaderen van medische ethische 
vragen rondom fertiliteitbehandeling.  
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Differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde RdGG Voorburg 

 
Samenwerking Voortplantingsgeneeskunde Erasmus MC (prof SJE Laven) en het Fertiliteitscentrum 
Voorburg (Dr EJP van Santbrink). 
 
Algemeen 
 
Het hoofddoel van deze stage is voldoende expertise op het gebied van de 
voortplantingsgeneeskunde op te doen om binnen de toekomstige (perifere) praktijk dit 
aandachtsgebied zelfstandig te kunnen dragen volgens de gangbare normen. 
 
Dit betekent: 
 
- Voldoende kennis, handvaardigheid en ervaring betreffende algemeen fertiliteitsonderzoek, 

ovulatie inductie, intra-uterine inseminatie, transport IVF en 2e lijns fertiliteitschirurgie; 
- Ontwikkelen kennis en vaardigheden op het gebied van contraceptie, perimenopauze en 

hormoonsubstitutie; 
- Vaardigheid in het oplossen van klinische endocriene problemen; 
- Het trainen in een leidinggevende rol in maatschap m.b.t. beleidsontwikkeling en 

probleemoplossing rondom reproductieve endocrinologie; 
- Ontwikkelen van zorgvuldige en gestructureerde manier van benaderen van medische ethische 

vragen rondom fertiliteitsbehandeling; 
- Kennis van de rol van andere vakgebieden in voortplantingsgeneeskunde incl. genetica, 

andrologie, (kinder)endocrinologie, sexuologie en maatschappelijk werk.  
 
De differentiatie assistent zal participeren in de algemene diensten van het Erasmus MC als oudste 
assistent in de weekenden. Tevens ligt het in de verwachting dat er mogelijkheden zullen zijn om op 
regelmatige basis het skills-lab te bezoeken om de endoscopische chirurgie (beter) onder de knie te 
krijgen.  
 
 
Specifieke Leerdoelen 
 
Kennis betreffende diagnostiek en behandeling van: 
- endocriene stoornissen in alle levensfasen al dan niet gerelateerd aan fertiliteit 
- subfertiliteit/ subfertiliteits counselling 
- cyclusstoornissen 
- mannelijke subfertiliteit 
- patienten die in aanmerking komen voor fertiliteitsbevorderende chirurgie 
- Anticonceptie 
- HRT en problemen van de menopauze 
- Klinische Genetica m.b.t. Voortplanting 
- Seksuologie 

 
Vaardigheden 
- Monitoring en begeleiding van IUI en ovulatie inductie 
- 2de lijns Fertiliteitschirurgie: zowel laparoscopisch, hysteroscopisch als transabdominaal 
- IVF gerelateerde interventies zoals bijvoorbeeld ovum pick-up en embryo transfer; 
- echoscopie voor de voortplantingsgeneeskunde. 
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Wetenschap / Onderzoek 
- Ervaring in samenstelling en opzet van onderzoekprojecten 
- Ervaring in het meewerken aan multi-center klinische onderzoek 
- Bezoek van enkele specifieke congressen / lezingen 
- Bespreken van complexe patiënten casus inclusief update van recente literatuur 
 
Leidinggevende functies en Supervisie 
- Rechtstreekse supervisie van Assistenten en fertiliteitsartsen 
- Kennis van administratieve en organisatorische aspecten van een IVF kliniek Betrokkenheid in 

Regionale IVF Overleg Vergaderingen 
- Kundigheid in management en het leiding geven aan een Fertiliteitsteam 

 
Landelijk Beleid 
- Kennis van landelijk beleid en regels op medisch en politiek gebied m.b.t. 

voortplantingsgeneeskunde, b.v. door het bijwonen van NVOG werkgroepen infertiliteit en IVF; 
- Kennis NVOG richtlijnen. 
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Schema’s 
 
Erasmus MC: 
 
Eerste  3 maanden          
 

 Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag Vrijdag  

Am OK Andrologie IVF/OI Spreekuur IVF/OI 

Pm OK 12.30 wet bespr 
IVF/OI 

Research 15.00 indicatie bespr 
 

Onderwijs 
Admin. 

15.30-
16.30 

Bespr Bespr Bespr 16.00 fert bespr Bespr 

         
 
Tweede 3 maanden 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Am OK Klin Genetica IVF/OI  Spreekuur IVF/OI 

Pm OK 12.30 wet bespr 
IVF/OI 

Research 15.00 indicatie bespr Onderwijs 
Admin. 

15.30-
16.30 

Bespr  Skills lab Bespr 16.00 fert bespr Bespr 

 
Derde 3 maanden 
  

 Maandag  Dinsdag Woensdag  Donderdag Vrijdag 

Am OK Kinder-endo IVF/OI Spreekuur supervisie 

Pm OK 12.30 wet bespr 
IVF/OI 

Research 15.00 indicatie bespr supervisie 

15.30-
16.30 

Bespr Skills lab Bespr  16.00 fert bespr Bespr 

 
Vierde 3 maanden 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Am OK Interne- endo IVF/OI Spreekuur supervisie 

Pm OK 12.30 wet bespr 
IVF/OI 

research 15.00 indicatie bespr supervisie 

15.30-
16.30 

Bespr Skills lab Bespr  16.00 fert bespr  Bespr 
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Fertiliteitscentrum Voorburg: 
 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Am Poli OK Poli  Spreekuur Ambulante 
endoscopien 

Pm Teambespreking 
HSG/poli 

Poli  research MDO Rotterdam Poli  

15.30-
16.30 

Bespr Bespr  Bespr   Bespr 

 
 
 

Bekwaam verklaring van AIOS niveau einde 6e jaar       

             

Verrichting      
Bekwaamheidsniveau (datum en paraaf 
opleider)  

Voortplantingsendocrinologie en Fertiliteit    1 2 3 4 5 6 

Uitvoeren OFO                  

OFO Interpreteren en opstellen vervolgtraject               

Verrichten diagnostische laparoscopie                

Verrichten diagnostische hysteroscopie                

Verrichten HSG                  

Counseling tav zwangerschapskans en behandeling (HOOG thema 2.2.13)            

Diagnostiek en behandeling endocrinologie van cyclusstoornissen              

Diagnostiek en behandeling abnormaal bloedverlies               

Diagnostiek en behandeling climacteriele en postmenopausale problematiek            

Diagnostiek en conservatieve behandeling endometriose              

Diagnostiek kindergynaecologie en aanlegstoornissen               

Ovulatie inductie (voorlichting, monitoring, uitvoering)               

IUI  (voorlichting, monitoring en uitvoering)                

Voorlichting en couseling IVF/ICSI                

Uitvoering IVF/ICSI                  

Voorlichting gameetdonatie                 

Uitvoering gameetdonatie                 

Diagnostiek en behandeling OHSS                

Voorlichting fertiliteitsbevorderende chirurgie               

Verrichten minder gecompliceerde fert.bevorderende chirurgie:               

(salpingectomie/adnex-extripatie/adhesiolysis)               

Verrichten therapeutische Hysteroscopie laag risico              

Verrichten therapeutische Hysteroscopie hoog risico              

Verrichten complexe fertiliteitsbevorderende chirurgie                

Diagnostiek en behandeling EUG                

Diagnostiek en counseling seksuologie                

Counseling en behandeling anticonceptie                

Verrichten laparoscopische sterilisatie                
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Thema endocrinologie en ovulatie inductie (BOEG) 
 
Medisch handelen  
Diagnose en advies  

 

 

Conservatieve behandeling  

 

 

Specifieke handvaardigheid eisende  
(be)handeling 

De aandachtsgebied houder:  
Zoekt complexe endocriene stoornissen van de 
menstruele cyclus uit, inclusief primaire amenorroe. 
Maakt zo nodig gebruik van beeldvorming van de 
hypofyse- en/of bijnier regio.  
Adviseert bij hirsutisme en hyperprolactinemie.  
Stelt indicatie voor LEO.  
Stelt indicatie voor het geschikte type ovulatie-inductie.  
Voert de diverse vormen van ovulatie-inductie uit 
(waarbij GnRH optioneel).  
Behandelt OHSS.  
Behandelt prematuur ovarieel falen.  
Wijst de weg in de behandeling van adipositas.  
Counselt over seksuologische stoornissen in het kader  
van de fertiliteit.  
Behandelt complexe (post) menopauze problematiek.  
Adviseert over geschikte anticonceptie bij comorbiditeit. 

Communicatie Counselt adequaat over kansen en risico’s.  
 
Herkent en wijst de weg voor psychosociale  
problematiek. Counselt over leefwijzen.  
 

Kennis en wetenschap Gebruikt EBM in de praktijk.  
Geeft regelmatig onderwijs binnen  
behandelteam en maatschap. 

Samenwerking 
Geeft leiding aan het behandelteam.  
Draagt zorg voor patiëntenbesprekingen. Zorgt voor het 
gebruik van protocollen en checklists. Heeft een netwerk 
van voortplantingsendocrinologen. 

Organisatie Zorgt voor een patiëntvriendelijke en flexibele logistiek. 

 
Maatschappelijk handelen Verspreidt kennis over cyclusstoornissen onder patiënten.  

Draagt bij aan programma’s voor bestrijding van  

adipositas. 

Professionaliteit 
Kent de eigen grenzen. Spiegelt de resultaten van 
behandeling aan (inter)nationale cijfers. 
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Thema geassisteerde voortplanting (BOEG) 
 

Medisch handelen  
Diagnose en advies  
 

Conservatieve behandeling  
 
Specifieke handvaardigheid eisende  
(be)handeling 

De aandachtsgebied houder:  
Stelt indicatie voor IUI, IVF of fertiliteit  
bevorderende chirurgie.  
Counselt over ICSI, en verwijst gericht voor 
MESA/PESA, TESE, PGD en genetische 
afwijkingen, gebruik donorgameten, 
(hoogtechnologisch) draagmoederschap  
en fertiliteitpreservatie.  
Voert IUI uit in de meest gangbare  
protocollen. 
Voert IVF-stimulaties uit.  
Verricht follikelpuncties (optioneel).  
Behandelt complicaties, zoals OHSS en infecties. 

Communicatie 
Counselt adequaat over kansen en risico’s.  

Bespreekt ethische aspecten van de zorg.  

Signaleert en verwijst zo nodig voor  

psychosociale problematiek. 

Kennis en wetenschap Gebruikt EBM in de praktijk. 

Samenwerking 
Geeft leiding aan het behandelteam.  
Zorgt voor het gebruik van protocollen en 
checklists.  
Heeft een netwerk binnen de geassisteerde 
reproductie en goede contacten met minstens 
één centrum. Werkt samen met het 1e lijns 
zorgnetwerk van de patiënt. 

Organisatie 
Zorgt voor een patiëntvriendelijke en flexibele 
logistiek.  
Zorgt voor psychische begeleiding. 

Maatschappelijk handelen 
Verspreidt kennis over (on)vruchtbaarheid onder 
paren met kinderwens en patiënten. Draagt bij 
aan programma’s die vrouwen in staat stellen op 
tijd hun kinderen te krijgen. Is op de hoogte van 
wet- en regelgeving. 

Professionaliteit 
Kent de eigen grenzen.  
Spiegelt de resultaten van behandeling aan 
(inter)nationale cijfers. 
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Thema aandachtsgebied VPG ‘fertiliteit bevorderende chirurgie (BOEG) 
 
Medisch handelen  
Diagnose en advies  

 

Conservatieve behandeling  

 

Specifieke handvaardigheid eisende  
(be)handeling 

De aandachtsgebied houder:  
Stelt indicatie voor fertiliteit bevorderende 
chirurgie.  
Counselt over voor- en nadelen van operatieve 
therapieën.  
Stelt medicamenteuze behandeling in bij 
endometriose.  
Niveau 4 (‘zelfstandig handelen’): 
Laparoscopische behandeling van graad 1 en 2 
endometriose en kleine endometriomen, LEO, 
tubectomie bij hydrosalpinx. Niveau 2-3 
(‘handelt onder (beperkte) supervisie): Fertiliteit 
bevorderende tubachirurgie, behandeling van 
endometriose graad 3 en 4, behandeling van 
myomen. 

Communicatie Bespreekt informed consent 

Kennis en wetenschap Gebruikt EBM in de praktijk 

Samenwerking 
Werkt samen met collega’s met een meer 
uitgesproken chirurgisch profiel om de geboden 
kwaliteit van zorg optimaal te houden 

Organisatie 
Heeft afspraken over complexe chirurgie met 
gespecialiseerde centra. 

Maatschappelijk handelen Draagt bij aan patiëntenvoorlichting. 

Professionaliteit 
Kent de eigen grenzen.  

Houdt complicatieregistratie bij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

                                           Lokaal opleidingsplan Obstetrie & Gynaecologie Rdgg januari 2017 63   

Bijlage I: Competentie profiel van de gynaecoloog (landelijk opleidingsplan BOEG) 
 
1 Competenties van de gynaecoloog Medisch handelen 
1.1 De gynaecoloog bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied: 
bezit adequate kennis van de anatomie en fysiologie betreffende de obstetrie en gynaecologie 
kent de basale epidemiologie, etiologie, pathogenese en pathofysiologie van de afwijkingen op het gebied van 
gynaecologie en obstetrie. 
kent de gebruikelijke classificatiesystemen, graderingsystemen en richtlijnen  
 
1.2 De gynaecoloog past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van het vakgebied adequaat en 
op evidence based gronden toe: 
Neemt zorgvuldig en adequaat een anamnese af 
Voert adequaat en zorgvuldig het gebruikelijke lichamelijk onderzoek uit en interpreteert de bevindingen goed 
Weet welke verdere aanvullende onderzoeken hij moet (laten) verrichten 
Beoordeelt de resultaten dusdanig om een totaalbeeld van de patiënt en diens ziekte te verkrijgen. 
Kan de basale beeldvormende technieken toepassen. Hij weet de bevindingen goed te beoordelen en op hun 
diagnostische waarde te schatten. Kan in goed overleg treden met o.a. radiologen 
Stelt een volledig en adequaat behandelplan op. 
Kan adequaat en zorgvuldig de gebruikelijke invasieve- en functieonderzoeken uitvoeren en interpreteert de 
bevindingen op een correcte wijze. 
Verricht daar waar nodig biopsieën. Hij interpreteert de resultaten van het onderzoek op de juiste manier en 
treed in goed overleg hierover met o.a. de pathologen. 
Kan met de verkregen informatie een behandelingsplan opstellen. Hij kent de voordelen, bijwerkingen en 
complicaties van elk van de behandelingsvormen en weet een gebalanceerde afweging te maken bij de keuze 
van therapie. 
Kan de patiënt adequaat begeleiden naar de uiteindelijke keuze van behandeling (niet behandelen). 
Draagt zorg voor een passende, voorspoedige acute behandeling. De gynaecoloog kent de indicaties, contra-
indicaties en bijwerkingen van de door hem toegepaste behandelingen. Hij weet wanneer medicamenteuze, 
niet-operatieve, invasieve of operatieve behandelingen moeten worden toegepast en weet ook wanneer 
andere vormen van therapie de voorkeur verdienen.  
 
1.3 De gynaecoloog levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg: 
Ziet er op toe dat het diagnostisch proces adequaat verloopt, geen onnodige overlast voor de patiënt 
veroorzaakt en binnen een acceptabele termijn is afgerond. 
Maakt een zorgvuldige kostenbaten analyse voor iedere behandeling. 
Neemt in het eigen handelen de overwegingen mee van maatschappelijke discussie zoals die voortkomen bij 
onder andere geassisteerde voortplanting, antenatale diagnostiek en zwangerschapsonderbreking 
Bij ongewenste bijwerkingen of complicaties zal hij tijdig en adequaat reageren 
Past de zorg aan op kwetsbare ouderen.  
 
1.4 De gynaecoloog vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe: 
Weet de juiste vraagstelling te formuleren wanneer hij/zij geconfronteerd wordt met moeilijke casuïstiek. 
Zoekt voor de zoekvraag in de literatuur de juiste informatie op. 
Beoordeelt de gevonden literatuur kritisch. 
Beschikt over een collegiaal netwerk om lastige diagnostiek in overleg uit te voeren of adequaat te verwijzen.  
 
2 Communicatie 
2.1 De gynaecoloog bouwt effectieve behandelrelaties 
Geeft doelmatig uitleg over het te verrichten onderzoek en over de lasten en ongewenste neveneffecten die dit 
onderzoek met zich kunnen meebrengen 
met patiënten op: 
Is in staat de patiënt en diens naasten adequaat te begeleiden. Hij heeft gevoel voor de angsten en 
onzekerheden van de patiënt en hij weet adequate psychosociale begeleiding te verzorgen of doen verzorgen.  
 
2.2 De gynaecoloog luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante patiëntinformatie: 
Neemt zorgvuldig en adequaat een anamnese af. Hij heeft daarbij oog voor de gevoelens van de patiënt en 
diens naasten. 
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Hij verschaft doelmatige uitleg over de diagnostische stappen en over de lasten en ongewenste neveneffecten 
van de diagnostische stappen. 
  
2.3 De gynaecoloog bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie of naasten: 
Bespreekt de bevindingen goed met patiënt en eventuele familie of naasten, bijvoorbeeld bij slecht nieuws, bij 
oncologische bevindingen of in een gesprek met ouders van pasgeborenen met ernstige pathologie. 
Hij heeft oog voor de gevoelens van de patiënt en geeft haar de ruimte hiervan uiting te geven. 
Bespreekt met de patiënt, eventuele familie en eventuele medebehandelaars wie de follow-up op zich zal 
nemen en hoe de follow-up wordt uitgevoerd.  
 
2.4 De gynaecoloog doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus: 
Levert nauwgezette statusvoering van relevante voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek en decursus. 
Draagt tijdig zorg voor schriftelijke verslaglegging van consulten en handelt deze adequaat af 
Draagt indien nodig zorg voor een relevante overdracht van een ziektegeschiedenis aan een dienstdoende 
collega voor avond-, nacht- en weekenddiensten.  
 
3 Samenwerking  
3.1 De gynaecoloog overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners: 
Overlegt bij de behandeling van patiënten doelmatig met relevante ‘allied health professionals’, zowel in 
afzonderlijk als in multidisciplinair ingericht overleg. 
Draagt zorg voor tijdig en adequaat overleg met eventuele medebehandelaars. 
Overlegt doelmatig met de eerste lijn en andere relevante verwijzers, maakt transmurale afspraken (op 
locoregionaal en nationaal niveau) en neemt deze in acht.  
 
3.2 De gynaecoloog verwijst adequaat: 
naar de juiste persoon of instantie te verwijzen, zowel in de eerste als in de tweede lijn en de mate van 
urgentie hierbij te bepalen.  
 
3.3 De gynaecoloog levert effectief intercollegiaal consult: 
Communiceert duidelijk, beknopt en collegiaal met verwijzend specialisten en verloskundigen.  
 
3.4 De gynaecoloog draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg: 
Richt gezamenlijk met verloskundige teamleden een optimale omgeving in voor adequate samenwerking 
Heeft inzicht in groepsproces en leert deze leiden en leert om geleid te worden. 
Herkent en verwoordt wanneer en waarom een groep niet goed functioneert en leert problemen ter tafel 
brengen en te bemiddelen.  
 
4 Kennis en wetenschap  
4.1 De gynaecoloog beschouwt medische informatie kritisch: 
Beschouwt de verzamelde informatie kritisch en weet daaruit de juiste gevolgtrekking te maken. 
Weet welke informatie tijdens de follow-up moet worden verzameld. Hij weet deze informatie kritisch te 
beschouwen en kan daaruit de juiste gevolgtrekking maken. Hij weet wanneer tot nader ingrijpen moet worden 
overgegaan  
 
4.2 De gynaecoloog bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis: 
Herkent in zijn praktijk de grenzen van de beschikbare wetenschappelijke kennis en is in staat klinisch relevante 
wetenschappelijke vraagstellingen te formuleren. 
Participeert in wetenschappelijk onderzoek. De mate, aard en intensiteit van deze participatie is afhankelijk van 
de setting waarin de gynaecoloog werkzaam is  
 
4.3 De gynaecoloog ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan: 
Toont het vermogen om nieuwe technieken te leren, bronnen van medische informatie kritisch te beschouwen, 
en een persoonlijke ontwikkelingsstrategie te hebben om gedurende de loopbaan bij te blijven in 
ontwikkelingen op het vakgebied. 
Streeft aantoonbaar naar bijdragen in het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe kennis t.b.v. vakinhoudelijke 
onderwerpen en onderwerpen die de logistiek en de patiëntgerichtheid van zorg ten goede komen. 
Leert verouderde gewoontes af en is adaptief in een veranderde wereld.  



 

 

                                           Lokaal opleidingsplan Obstetrie & Gynaecologie Rdgg januari 2017 65   

 
4.4 De gynaecoloog bevordert de deskundigheid van studenten, aios, en van collegae, patiënten en andere 
betrokkenen bij de gezondheidszorg: 
Faciliteert zijn onderwijs voor patiënten, collegae en andere zorgverleners. 
Stimuleert en ontwikkelt volgens moderne onderwijskundige principes 
Toont het vermogen om samen te werken met medisch en paramedisch personeel in het ontwikkelen van 
onderwijsactiviteiten zoals simulatieoefeningen met het team. 
 
5 Maatschappelijk handelen  
5.1 De gynaecoloog kent en herkent de determinanten van ziekte: 
Hij toont persoonlijke belangstelling voor de patiënt en zijn omgeving en is zich bewust van mogelijke gevolgen 
van ziekte voor de gezinsleden en verdere omgeving (ook werkomgeving) van de patiënt. 
Toont in de praktijk te beschikken over specifieke deskundigheid op het gebied van sociale gevolgen van 
psychosomatische en psychiatrische aandoeningen.  
 
5.2 De gynaecoloog bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel: 
Draagt effectief bij aan programma’s voor preventie van optreden van letsel, behoud van gezondheid en 
verbetering van gezondheid. 
Draagt effectief bij aan patiëntveiligheid binnen de zorg. 
Bevordert praktijken die de gezondheid en algemeen welbevinden verbeteren. 
Beschikt over kennis en inzicht met betrekking tot de volksgezondheid  
 
5.3 De gynaecoloog handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen: 
Overlegt met patiënten over de voorgestelde behandeling en de daarvoor bestaande alternatieven, vraagt 
toestemming voor de behandeling en legt de verkregen toestemming in het dossier vast. 
Kent de belangrijkste bepalingen rondom patiëntenrecht en handelt hiernaar. 
Handelt volgens de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. 
Is in staat om te gaan met binnen Nederland vigerende gedragscodes en handelt in overeenstemming hiermee.  
 
5.4 De gynaecoloog treedt adequaat op bij incidenten in de zorg: 
Kan omgaan met complicaties ten gevolge van het klinisch handelen. 
gebruikt bekende structuren om van fouten te leren. 
Kan omgaan met fouten van zichzelf of anderen, durft bij eigen fouten deze te erkennen tegenover patiënten 
en collega’s en kan daar lering uittrekken.  
 
6 Organisatie  
6.1 De gynaecoloog organiseert het werk naar een balans in patiëntenzorg en persoonlijke ontwikkeling: 
Hanteert de balans tussen klinische activiteiten, persoonlijke ontwikkeling en sociale activiteiten zodanig zat 
het eigen energieniveau op peil blijft. 
Delegeert taken waar en wanneer dit aangewezen is. 
 
6.2 De gynaecoloog werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidszorgorganisatie: 
Ziet er op toe dat het diagnostisch proces adequaat verloopt, geen buitensporige overlast voor de patiënt 
veroorzaakt en binnen een acceptabele termijn is afgerond. 
Levert doelmatige zorg en neemt verantwoordelijkheid om kostenexplosie in de zorg in te dammen. 
Participeert in zorgvernieuwingsprojecten (actuele voorbeelden: werken zonder wachtlijst, patiënt gestuurde 
zorg, ketenzorg met substitutie van zorg). 
Participeert in systemen ten bate van patiëntveiligheid 
Houdt rekening met basisprincipes van organisatie van gezondheidszorg. 
Past principes van efficiënt vergaderen en timemanagement toe. 
Toont het vermogen om te werken met medisch bestuurlijke organisaties op alle niveaus. 
Implementeert kwaliteitssystemen voor het verschaffen van zorg. 
Toont waar nodig medisch leiderschap en ondernemerschap. 
Neemt een geschikte rol in, in teams voor de zorg voor kwetsbare ouderen.  
6.3 De gynaecoloog besteedt de beschikbare middelen voor de patiëntenzorg verantwoord: 
Gaat adequaat met de maatschappelijke eisen om en is in staat te onderhandelen om de beschikbare middelen 
te behouden voor een optimale zorg.  



 

 

                                           Lokaal opleidingsplan Obstetrie & Gynaecologie Rdgg januari 2017 66   

 
6.4 De gynaecoloog gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg en voor bij- en nascholing: 
Volgt binnen een netwerk de mogelijkheden van e-health 
Weegt iedere keer de kansen van e-health binnen de eigen zorgprocessen af en past dit toe 
Maakt daar waar mogelijk gebruik van social media. 
Houdt hierbij rekening met de privacy wetgeving.  
 
7 Professionaliteit  
7.1 De gynaecoloog levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze: 
Beschouwt de patiënt als partner in het zorgproces. 
Ziet er op toe dat het onderzoek verloopt in een zakelijke medische sfeer. 
Hij ziet er op toe dat de privacy van de patiënt gewaarborgd is en dat het onderzoek niet te belastend is voor 
de patiënt. 
Hij zal elke overbodige, voor de patiënt belastende handeling vermijden.  
 
7.2 De gynaecoloog vertoont adequaat persoonlijk en inter-persoonlijk professioneel gedrag: 
Toont een empathische houding in de omgang met patiënten 
Voldoet aan verplichtingen die verwacht worden van een specialist, op medisch, ethisch, juridisch en collegiaal 
gebied 
Toont normen en waarden, passend bij de beroepsgroep. 
Toont zich eigenaar van problemen van patiënten die binnen het zorgsysteem extra aandacht nodig hebben. 
 
7.3 De gynaecoloog kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen: 
Kent de grenzen van zijn eigen kennis en kunde. Hij verwijst de patiënt tijdig naar een deskundige collega, 
wanneer de eigen kennis en kunde ontoereikend zijn. 
Reflecteert over eigen handelen en functioneren, kan feedback ontvangen, en handelt daarnaar met 
betrekking tot verandering en/of verbeteringen.  
 
7.4 De gynaecoloog oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep: is in 
staat om de eigen morele standpunten met argumenten te verduidelijken en tegenover patiënten en collegae 
gezondheidswerkers te verantwoorden. 
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Bijlage II: Overzicht specifieke taken / werkzaamheden leden opleidingsgroep 
 
 

 

Dr. Astrid Baalbergen Gynaecologische 
oncologie, voorstadia 
en familiaire tumoren, 
endoscopie 

International Gynaecologic Cancer Society, European 
Society of Gynaecological Oncology, KNMG-OMS, 
NVOG,  Integraal Kankercentrum West, Nederlandse 
Vereniging, Endoscopische Chirurgie, Nederlandse 
Vereniging voor Vulva Pathologie, European Society 
Gynaecological Endoscopy, European Association for 
Endoscopic Surgery, Vereniging Vrijgevestigd Medisch 
Specialisten, Werkgroep Oncologische Gynaecologie, 
Werkgroep Cervix Uteri, Werkgroep Gynaecologische 
Endoscopie, OK commissie, Protocolbeheerder,  
Penningmeester en Medisch manager. 

Dr. Henk Bremer Perinatologie NVOG, KNMG, International Society for the study of 
hypertension in pregnancy, Lid TAS groep, Skillstrainer 
LUMC. Opleider AIOS, Lid DB COC, Opleider/coördinator 
co assistenten EMCR, Lokale opleider RDGG Master 
opleiding klinisch verloskundigen,  Lid commissie 
perinatale audit RDGG, Werkgroep perinatologie en 
maternale ziekten NVOG, Nederlandse Vereniging voor 
Medisch Onderwijs, Dutch Society for Stimulation in 
Healthcare. 

Anneke Dijkman Subspecialisatie: 
perinatologie en 
prenatale diagnostiek 

Werkgroep prenatale diagnostiek en therapie, werkgroep 
foetale echoscopie en maternale ziekten NVOG, 
consortium zwangerschap & geboorte Zuid West 
Nederland, Stuurgroep Stuurgroep integrale geboortezorg 
VSV Reinier, Lokale voorzitter Perinatale Audit Regio 
Zuid-west Nederland, SFG en Vlietland, Werkgroep 
Trainings Acute Situaties Obstetrie Delft, MOET 
instructeur; Werkgroep regionale verloskundige 
werkafspraken Den Haag, Delft, Werkgroep moeder & 
kind centrum, Werkgroep multidisciplinaire training RdGG, 
Leermeester van 2 klinisch verloskundigen in opleiding tot 
PA. 

Katja de Graaff Perinatologie en 
prenatale diagnostiek 

Bestuur VSV, PSA commissie, transfusiecommissie, echo 
commissie Chipsoft/Hix  obstetrie dossier met Haga, 
Werkgroep perinatologie en maternale ziekten, 
Werkgroep prenatale diagnostiek en Foetale therapie, 
Werkgroep jonge zwangerschap, Werkgroep Klinische 
verloskunde, Werkgroep Foetale echoscopie, 
aanspreekpunt klinisch verloskundigen, werkgroep 
ultrasound RdGG.  

Rinus Hermans Perinatologie en 
oncologie 

Werkgroep perinatologie, vicevoorzitter vakgroep 
gynaecologie 
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Dr. Kitty Kapiteijn Voortplantingsgenees
kunde, endoscopie, 
menstruatieproblemat
iek, endometriose, 
psychosomatiek/seks
uologie 

European Society of Human Reproduction and 
Embryology, Lid European Society for Gynaecological 
Endoscopy/WGE, Werkgroep Anticonceptie NVOG 
(bestuurslid), Werkgroep IVF NVOG.Coördinator Leidse 
co assistenten, IFMS coördinator vakgroep en mentor 
IFMS, Lid TAS groep, Skillstrainer verloskunde LUMC,  
Lid commissie minimaal invasieve chirurgie MIC RdGG,  
plaatsvervangend opleider, lid refereeravond commissie 
cluster Leiden. 

Dr. Fred Milani Subspecialisatie: 
Urogynaecologie en 
bekkenbodem 

Bestuurslid Landelijke cursus Urogynaecologie voor AIOS 
Urologie en Gynaecologie, Voorzitter Werkgroep 
Bekkenbodem NVOG, Lid International Urogynecological 
Association (IUGA). Lid International Continence Society 
(ICS), Lid Scientific Committee IUGA, Kernlid Consortium 
Urogynaecologie NVOG, Lid Wetenschappelijke 
activiteiten Commissie RdGG, Mentor/opleider fellowship 
Urogynaecologie NVOG, Associate Editor 
NeuroUrology&Urodynamics (NAU), Reviewer voor IUJ, 
EJOG, AJOG, External Expert SCENIHR-European 
Commission, coach/mentor wetenschap van fellows en 
collegae. 

Dr. Annelies 
Pietersma 

Kindergynaecologie 
en perinatologie 

Werkgroep kindergynaecologie van de NVOG, Werkgroep 
kindermishandeling en sexueel geweld van het RdGG, 
coördinator roosters, bestuurslid VSV Reinier. 

Lilian van Rumpt Bekkenbodem-en 
incontinentieproblem
atiekmenstruatieprobl
ematiek, 
overgangsklachten, 
endoscopie 

Secretaris Commissie Cursorisch Onderwijs NVOG, 
Werkgroep Bekkenbodem NVOG-IUGA, werkgroep 
Endoscopische NVOG-ESGE, werkgroep Historie NVOG, 
Docent TAS training in Delft,  Docent Skills training in 
Leiden. 

Frederike Siemens Menstruatieproblemat
iek, endoscopie, 
bekkenbodem- en 
incontinentieproblem
atiek en 
overgangsklachten 

Lid werkgroep bekkenbodem en IUGA, werkgroep 
gynaecologische endoscopie/ESGE, werkgroep 
vulvapathologie, protocol mede-beheerder vakgroep, 
complicatie registratie coordinator vakgroep, docent TAS 
training, lid werkgroep innovatie Reinier de Graaf, 
Medisch manager Lean Reinier de Graaf 

Dr. Banut 
Verbruggen 

Gynaecologische 
oncologie en 
endoscopie 

Digitaal secretaris commissie cursorisch onderwijs van de 
NVOG, Lid Nederlandse vereniging voor Vulvapathologie, 
Lid werkgroep oncologische gynaecologie, lid werkgroep 
NHG-standaard fluor vaginalis, mentorschap 2 arts 
assistenten, SOG lidmaatschap 
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Dr. Evert van 
Santbrink 

Subspecialisatie: 
Voortplantingsgenees
kunde, 
fertiliteitschirurgie en 
IVF 

Directeur Fertiliteitscentrum Voorburg (SMVV), lid NNF, 
NBVKI, WGE, adhesiepreventie, SIG-IVF, FSIII Leiden, 
Bestuur BBC, Bestuur Nederlandse Vereniging 
Fertiliteitsstudie, Bestuur St. Donorgegevens Kunstmatige 
Bevruchting (min. VWS), Adviesraad Merck Serono, 
Organisatie Laparoscopie cursus AIOS 
Rotterdam/Utrecht, Organisatie Landelijk 
Voortplantingsendocrinologie Onderwijs AIOS (VIVA) 

Jolanda Boxmeer Voortplantingsgenees
kunde, 
fertiliteitschirurgie en 
IVF 

ESHRE, NVOG werkgroep VEF-IVF, NVOG commissie 
collegiale ondersteuning, lid werkgroep TAS training 

Dr. Marsha van 
Leeuwen 

Perinatologie en 
algemene 
gynaecologie 

NVOG, Werkgroep Training Acute Situaties Obstetrie 
Delft, Training MOET instructeur, Lid werkgroep 
perinatologie en maternale ziekten NVOG, lid European 
Society for Gynaecological Endoscopy/WGE, reviewer 
voor Diabetes Care en Diabetologia. 
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Bijlage III: MENTORSCHAP (gebaseerd op RGOC-richtlijn ) 

Definitie  

Een mentor is een persoon die bereid is een steunende en adviserende rol op zich te nemen voor een 
specifieke A(N)IOS.  

Rol mentor  

Het is de rol van de mentor om de A(N)IOS te adviseren en als klankbord te dienen, maar ook om een 
bron van informatie te zijn, om te faciliteren en om te netwerken.  

Verantwoordelijkheden mentor  

Benadert de A(N)IOS met respect  

Gedraagt zich professioneel en ethisch  

Houdt rekening met cultuur, sekse religie en etnische verschillen  

Beperkt het aantal mensen waarvoor hij/zij mentor is tot maximaal 2  

Bevordert de belangen van de A(N)IOS  

Signaleert tekenen van stress en maakt deze bespreekbaar  

Faciliteert netwerken op vergadering, congressen etc.  

Geeft advies over carrièreplanning en begeleidt de A(N)IOS naar sollicitaties  

Spreekt regelmatig af met de A(N)IOS  

 

Verantwoordelijkheden A(N)IOS  

Neemt het initiatief om regelmatig af te spreken  

Neemt verantwoordelijkheid om zijn/haar eigen carrière richting te geven  

Is eigenaar van zijn/haar eigen opleiding  

Het is bekend dat een goede mentor-relatie meer tevredenheid geeft bij de A(N)IOS wat betreft 
voorbereiding op een carrière, plezier in het werk en een grotere kans dat iemand wetenschappelijk 
actief is en blijft. De mentor zou bijvoorbeeld een rol kunnen spelen bij de keuze voor een 
aandachtsgebied en bij vragen over werk-thuis balans en timemanagement. Verder kan de A(N)IOS 
aangeven dat de aanwezigheid van de zijn/haar mentor gewenst is tijdens de voortgangsgesprekken 
met de opleider. Commitment van zowel de mentor als de A(N)IOS is essentieel voor een geslaagde 
mentor-relatie.  
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Goed starten  

Plan 30 min voor de eerste bijeenkomst  

De A(N)IOS stuurt voorafgaand aan het gesprek zijn/haar CV op  

Leer elkaar kennen (achtergrond, interesses, hobby’s)  

Bespreek hoe je elkaar het makkelijkst kunt bereiken en op welk tijdstip  

Spreek wederzijdse verwachtingen uit  

Identificeer korte- en lange termijn doelen van de A(N)IOS  

Spreek 3 dingen af waar samen aan gewerkt gaat worden.  

Conflictsituaties  

In conflictsituaties kan de mentor fungeren als mediator, maar de A(N)IOS blijft probleem-eigenaar. 
Indien het conflict betrekking heeft op de opleiding dan kan de mentor de A(N)IOS begeleiden en 
steunen, maar de opleider blijft primair aansprakelijk en verantwoordelijk voor de opleiding van de 
desbetreffende A(N)IOS.  

Psychische problematiek  

Indien er sprake is van psychische decompensatie of burn-out dan is de mentor behulpzaam in het 
zoeken naar een gerichte oplossing. In de regel zal de A(N)IOS in deze situatie verwezen worden naar 
een professionele coach of psycholoog. De mentor neemt expliciet niet de taak over van 
laatstgenoemden.  

Duur mentorschap  

Het mentorschap wordt in principe aangegaan voor de duur van het verblijf in U of NU-kliniek.  

Geadviseerd wordt om zowel voor het U-deel als voor het NU-deel van de opleiding een mentor te 
zoeken. Bij problemen moet de A(N)IOS op beide mentoren kunnen terugvallen, ook al is hij/zij op 
dat moment niet verbonden aan dezelfde instelling als de mentor. 
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Bijlage IV: Besprekingen- en onderwijsrooster  
 

Dagelijks: 
- Ochtendoverdracht gehele team van gynaecologen, AIOS, ANIOS, coassistenten,    
verloskundigen en verloskunde studenten. 
- Avondoverdracht aan de dienstdoende gynaecoloog/arts-assistent. 
 
Wekelijks: 
- Perinatologie bespreking 
- Oncologiebespreking 
- Coassistenten onderwijs 
-             Polibespreking  
 
Tweewekelijks: 
- OK indicatie bespreking 
- Zwangeren bespreking 
- Onderwijs arts assistenten 
- Laparoscopie box onderwijs  
- Moeder en Kind centrum overleg 
 
Maandelijks: 
- Vakgroepvergadering 
- Protocol bespreking 
- Prenatale diagnostiek bespreking 
- Journalclub/CAT 
-  Iedere 2e week van de maand, “week van de KPB” 
 
Zes wekelijks: 
- Dagelijks bestuursvergadering COC  
 
Tweemaandelijks: 
- Vulvapathologie bespreking 
- AIOS onderwijs LUMC 
- AIOS onderwijs Erasmus MC 
- Algemene leden- en bestuursvergadering VSV 
 
 
Per kwartaal: 
- Complicatiebespreking 
- Casuïstiek bespreking Urogynaecologie 
- Voortgangsgesprekken A(N)IOS opleiders  
- Clusterrefereeravond RGOC Rotterdam 
- COC vergadering 
- Opleidingsvergadering 
 
Viermaandelijks: 
- Clusterrefereeravond LOCOG Leiden 
- Co assistenten opleiders vergadering  
 
Halfjaarlijks: 
- VSV refereeravond 
- IFMS bespreking  
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Bijlage V: Verplichte / aanbevolen cursussen RCOG en LOCOG 
 

Overzicht verplichte cursussen RCOG: 

- Cobra cursus (eerste jaar) 

- Echoscopie cursus (eerste jaar) 

- Foetale bewaking ( eerste jaar) 

- Anatomie cursus (derde of vierde jaar) 

- Landelijke opleidingsdagen (jaarlijks in december) 

- SAVER (voor aanvang diensten) 

- MOET (voor einde vierde jaar) 

- Portfolio training (E-pass) (eerste jaar) 

- Basis laparoscopie (eerste) 

- Simendo niveau 1 (eerste/ tweede jaar) 

- Gynaecongres  (eenmaal per jaar) 

- Discipline Overstijgend Onderwijs (eenmaal per jaar), tevens in jaar 5 of 6 eenmaal een 
cursus in algemene competentie 

- Colposcopiecursus (tweede of derde jaar) 

- Hysteroscopie cursus (tweede tot vierde jaar) 

- Vulva cursus (tweede tot vierde jaar)  

- EBM: verplicht indien niet gepromoveerd 

- Intervisie (jaar 3-4-5) 
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Verplichte cursussen voor specifieke differentiaties: 

- Urogynaecologie (tweede helft opleiding): diff urogynaecologie 

- WOG oncologiecursus (tweede helft opleiding): diff oncologie + benigne gyn) 

- Laparoscopie gevorderd (tweede deel opleiding): diff minimaal invasief/ benigne gyn, VPG en 
oncologie) 

 

Aanbevolen  cursussen: 

- Stuitligging/ schouderdystocie 

- Sultan 

- De hierboven genoemde cursussen (Urogynaecologie, WOG oncologie en laparoscopie 
gevorderd) voor de overige differentianten.  

 
 
 

Cursusoverzicht LOCOG 
 
Cursus algemeen en per differentiatie 
 
Verplicht zoals vermeld op nvog.nl 
Cobra Alpha cursus 
Echoscopie 
Foetale Bewaking 
Toegepaste gynaecologische Anatomie 
Landelijke Opleidingsdagen (6x) 
Gynaecongres (uitgaande van 1 bezoek per jaar) 
MOET Provider cours 
 
Boerhaave cursussen, verplicht in OOR 
Klinische onderwijskunde 
Medisch management, middag 
Actief in opleiding, middag 
Klinisch onderwijskunde 
Evidence based medicine, 2 dagen 
Patiëntveiligheid 
Communicatie arts en patiënt 
Medische ethiek, ochtend 
Palliatieve zorg voor AIOS, middag 
Goed hulpverlenerschap en medische professionaliteit 
Beter samenwerken met collega’s, 2 middagen 
 
 
 
Aanbevolen / verplichte (afhankelijk van differentiatie) overige cursussen 
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Algemeen 
EBM 
Ziekenhuismanagement voor AIOS 
Teach the teachers, 2 dagen (Boerhaave) 
COBRA dagen 
Advanced Suturing Course, Vumc, 2 dagen 
Basic surgical skills (Boerhaave) 
VAGO symposium 
CTG e-learning 
online course ‘Het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen’ 
 
 
Oncologie 
WOG 
Colposcopie (stichting OOG) 
Vulvapathologie cursus (stichting OOG) 
 
 
Benigne gynaecologie 
Hysteroscopie, 2 dagen 
Laparoscopie (adnexcursus) 
Anatomie door de laparoscoop Radboud) 
Werktgroep gyn endoscopie WGE 2x per jaar 
Beeldvormende technieken (Boerhaave) / IOTA 
ESGE congres 
 
 
Urogynaecologie 
Urogynaecologie, urologie vereniging 
Werkgroep Bekkenbodem 
 
 
Psychosomatische gynaecologie en seksuologie 
ACOG 2 daagse 
ISPOG eenmaal per 3 jaar 
Wetenschappelijke vergadering NVVS 1/ jaar 
 
 
Perinatologie 
SAVE’r 
Cursus Counsellen Prenatale screening (Boerhaave) 
Stuitligging & Schouderdystocie (Leiderdorp) 
Operatieve Verloskunde (Leiderdorp) 
STAN UMCutrecht 
Obstetric Medicine (twee maal in zes jaar) 
Maternale ziekten (Boerhaave) 
Foetale echocardiografie (Boerhaave) 
3rd&4th degree perineal tears & episiotomy London 4x/j (Sultan) 
 
 
 
Buitenland 
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Bezoek buitenlands congres (poster / presentatie) 
 
 
 


