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1 Inleiding
In dit lokale opleidingsplan wordt beschreven hoe de opleiding tot orthopedisch chirurg in de Sint
Maartenskliniek wordt vormgegeven. Dit plan is in samenspraak met de stafleden en AIOS orthopedie tot stand
gekomen. Het voldoet aan de daaraan gestelde eisen en aan de regelgeving met betrekking tot het specialisme
orthopedie.
Bij de Sint Maartenskliniek draait alles om de menselijke beweging. Als gespecialiseerd ziekenhuis zijn we in
Nederland en Europa toonaangevend in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en
beweging. De kliniek biedt zorg op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde vanuit
diverse locaties in Nederland. De kliniek heeft een eigen poliklinische apotheek, een sportmedisch centrum en
een afdeling voor wetenschappelijk onderzoek.
De Sint Maartenskliniek heeft vier kernwaarden die we vanuit alle afdelingen nastreven:

Figuur 1: Kernwaarden van de Sint Maartenskliniek
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2 Opleiding in de Sint Maartenskliniek
De Sint Maartenskliniek is een opleidingsziekenhuis. Dit houdt in dat we de verpleegkundigen, artsen en andere
zorgverleners van de toekomst opleiden. Voor drie specialismen (orthopedie, revalidatiegeneeskunde en
reumatologie) bieden we opleidingen aan en voor twee opleidingen van het Radboudumc (Anesthesiologie en
Radiologie) bieden we stages aan. Ook bieden we een deel van de opleiding aan voor een psycholoog in
opleiding. Voor alle opleidingen wordt in clusterverband samengewerkt met het Radboudumc en andere
ziekenhuizen uit de opleidingsregio OOR-ON. Ook bieden we etalage- of differentiatiestages aan voor het einde
van de opleiding die terug te vinden zijn op www.opleidingsetalage.nl.
2.1 Leerhuis
De Sint Maartenskliniek heeft een eigen Leerhuis. Vanuit het Leerhuis wordt onderwijskundige ondersteuning
geboden aan de verschillende medische vervolgopleidingen, onder andere via de Maartensacademie. Via
www.maartensacademie.nl worden diverse e-learnings aangeboden. Ook organiseert de Maartensacademie
interne symposia en congressen voor de kliniek.
2.2 Centrale Opleidingscommissie
De opleiders en plaatsvervangend opleiders van alle medische vervolgopleidingen zijn verenigd in de Centrale
Opleidingscommissie (COC). Daarnaast zijn een afvaardiging van de Raad van Bestuur van de SMK, de decaan,
het hoofd van het Leerhuis en van elk specialisme één AIOS aanwezig.
Vijf keer per jaar komt de COC bijeen om actuele thema’s te bespreken en met elkaar de kwaliteit van de
opleidingen te borgen. Nieuwe ontwikkelingen worden besproken, knelpunten worden behandeld,
opleidingsvisitaties worden met elkaar besproken en ervaringen worden gedeeld.
2.3 Kwaliteit van de opleiding
Binnen het ziekenhuis wordt op regelmatige basis een kwaliteitsmeting van het opleidingsklimaat uitgevoerd,
de D-RECT enquête. Alle AIOS en ANIOS worden gevraagd een enquête in te vullen over het opleidingsklimaat.
De resultaten worden in de COC besproken. De opleiding stelt een verbeterplan op aan de hand van de
resultaten om de kwaliteit te vergroten. Er vindt evaluatie van dit plan plaats om samen met de nieuwe DRECT-resultaten weer tot een nieuw verbeterplan te komen en verbeteringen te borgen.
Een ander instrument om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren betreft de interne audit die jaarlijks
wordt uitgevoerd. Een afvaardiging van de COC (decaan, opleider en AIOS) voert gesprekken met AIOS en
opleiders. De verkregen feedback wordt vastgelegd in een rapport dat weer als basis dient voor een
verbeterplan. Dit plan wordt samen met de voorgenomen acties weer besproken en geëvalueerd in de COC
zodat de PDCA-cyclus compleet is.
Naast bovenstaande instrumenten bestaan er per opleiding nog enkele specifieke instrumenten ter bewaking
en bevordering van de kwaliteit van de opleiding (zie paragraaf 4.10).
2.4 Docentprofessionalisering
Alle stafleden van de Sint Maartenskliniek die betrokken zijn bij de medische vervolgopleiding zijn verplicht
nascholing te volgen over het begeleiden van AIOS.
2.5 Vertrouwenspersonen
Het hoofd Leerhuis is aangesteld als vertrouwenspersoon voor opleidingsaangelegenheden.
Tevens heeft de SMK een extern vertrouwenspersoon die te benaderen is in het kader van ongewenst gedrag,
zoals pesten en ongewenste intimiteiten; http://maartensnet/PZ/22vertrouwenspersonen/.
2.6 Lidmaatschap VMS
AIOS die in hun laatste twee jaren zitten van hun opleiding kunnen buitengewoon lid worden van de VMS.
Ze krijgen daarmee toegang tot de vergaderingen en bijeenkomsten van de VMS. Ze hebben daarnaast ook de
voordelen van het lidmaatschap, bijvoorbeeld deelname aan scholingen.
2.7 Introductie
Iedere nieuwe werknemer die start in de SMK neemt deel aan de algemene introductie. Tijdens deze
introductie maken alle nieuwe medewerkers kennis met de speerpunten en cultuur van het ziekenhuis en er
wordt een rondleiding gegeven.
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3 De opleiding tot orthopedisch chirurg
De Opleiding Orthopedie in de Sint Maartenskliniek maakt onderdeel uit van de regionale opleiding Orthopedie
in de Onderwijs en OpleidingsRegio Oost-Nederland (OORON). Binnen dit netwerk zijn het Radboudumc, het
Rijnstate ziekenhuis en de Sint Maartenskliniek de drie opleidingsziekenhuizen voor orthopedie. De
samenwerking van deze drie ziekenhuizen is geregeld in de Regionale OpleidingsGroep Orthopedie Oost
(ROGOO). De inhoud van de opleiding in de ROGOO staat beschreven in het regionale opleidingsplan (versie
januari 2019), dat gebaseerd is op het landelijk opleidingsplan (versie augustus 2017); deze plannen zijn te
vinden op www.rogo-oost.nl.
Het orthopediecentrum van de Sint Maartenskliniek geniet nationaal en internationaal aanzien op gebieden als
behandeling van aandoeningen van de wervelkolom, gewricht vervangende reconstructieve chirurgie, reumachirurgie, kniechirurgie, kinderorthopedie en voet- en enkelchirurgie. Uit het hele land worden patiënten
doorverwezen naar de Sint Maartenskliniek voor behandeling van zeldzame aangeboren afwijkingen en
groeistoornissen, revisiechirurgie bij kunstgewrichten en reconstructieve chirurgie aan de wervelkolom.
Daarnaast heeft het orthopediecentrum een regionale functie voor behandeling van patiënten met minder
complexe aandoeningen. Er is een acute zorgpoli, waar patiënten 24 uur per dag terecht kunnen met acuut
letsel aan het bewegingsapparaat. De Sint Maartenskliniek biedt haar orthopedische zorg aan vanuit drie
locaties, te weten Nijmegen, Boxmeer en Woerden.
3.1 Opleidingsgroep in de Sint Maartenskliniek
Het opleiden tot orthopedisch chirurgen binnen de Sint Maartenskliniek wordt gezien als een stimulerende
factor en een belangrijke meerwaarde voor de kwaliteit van zorg in het algemeen en binnen de vakgroep
orthopedie in het bijzonder. In de Sint Maartenskliniek werken 36 orthopedisch chirurgen en een sportarts.
De zorg is onderverdeeld in diverse units waar de stafleden (alsook de AIOS) in participeren op basis van hun
aandachtsgebieden. Hieronder een overzicht van de stafleden met hun hoofdunit.
Unit

Staflid

Heup unit

Dr. B.H. Bosker
Dr. V.J.J.F. Busch
Dr. J.H.M. Goosen
G.G. van Hellemondt
Dr. M.W. Nijhof
K.C. Defoort
Dr. B.J. Duijnisveld
R.J. de Jong
S.N. van Laarhoven
P.C.N.J. Schreuder
Mw. Dr. J.M.H. Smolders
Dr. O. Dorrestijn
J.R. Lansdaal
Mw. Dr. M. Ostendorf
Dr. L.I.F. Penning
M. van der Pluijm
Dr. M. Beekhuizen
Mw. E.J.P. van den Eede (sportarts)
Dr. R.J. Kroeze
R.J. Meester
Dr. M.H. Pouw
Mw. Dr. A. Rood
Dr. M. Spruit

Knie unit

BE unit

Spine unit
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Unit

Staflid

Voet/enkel unit

Dr. C.C.M.A. Donken
Mw. E.M. Hoefnagels
Mw. A.E.E.P.M. Leeuwesteijn
Dr. J.W.K. Louwerens
Dr. M. Stegeman
Mw. K.M. Veenstra
Mw. Dr. A.G.H. Witteveen
Dr. W. van Zuuren
Kind unit
Dr. P. Bisseling
Mw. J.H. van Gelder
A.M. ten Ham
P.P. Horsting
Dr. L.W.L. de Klerk
Mw. Dr. A.J. Spaans
Figuur 2: Units per vakgebied en bijbehorende stafleden
De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot
orthopedisch chirurg in de Sint Maartenskliniek. Alle specialisten werken actief mee om een kwalitatief
hoogstaande opleiding te bewerkstelligen. Hierin heeft een aantal specialisten extra taken en
verantwoordelijkheden.
Dr. V.J.J.F. Busch is opleider en drs. A.M. ten Ham is plaatsvervangend opleider. Samen zijn zij verantwoordelijk
voor alle zaken die de opleiding betreffen, onder andere:
 Aanvragen en coördinatie van de opleidingsvisitatie
 Aannemen van AIOS
 Implementeren van het nieuwe opleidingscurriculum
 Ontwikkelen en implementeren van (nieuwe) kwaliteitsinstrumenten
 Bewaking van de voortgang van de opleiding
 Samenstelling onderwijsrooster
 Coördinatie refereermomenten
 Het aansturen en stimuleren van de opleidingsgroep
 Monitoren en bijhouden van de voortgang van de opleiding van de individuele AIOS door:
1. controle portfolio’s AIOS;
2. houden van voortgangsgesprekken en toetsingsmomenten conform regelgeving CCMS/RGS;
de supervisoren worden hierbij actief betrokken.
De overige orthopedisch chirurgen begeleiden en superviseren eveneens AIOS en nemen actief deel aan
cursorisch onderwijs. De opleidingsgroep bewaakt de (individuele) medisch inhoudelijke en professionele
voortgang van de AIOS en begeleiden hem/haar tijdens de gehele opleiding binnen de Sint Maartenskliniek.
Belangrijke uitgangspunten voor de supervisoren hierbij zijn:
 Een veilig en plezierig opleidingsklimaat creëren
 De supervisor is zich bewust zijn van eigen optreden als rolmodel voor de AIOS
 De supervisor benut patiëntenzorg voor het opleiden en dat is afgestemd op het niveau van
bekwaamheid van de AIOS
 Er wordt veilige en constructieve feedback gegeven
 De supervisor staat open voor feedback (o.a. uit Effect-meting)
 Ook tussentijds wordt de (plv.) opleider geïnformeerd over de voortgang en ontwikkeling van de AIOS
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3.2 Docentprofessionalisering
Binnen de afdeling Orthopedie hebben alle stafleden van de opleidersgroep de Opleiden in de Klinische Praktijk
(OKP) cursus of de “Teach-the-teacher” cursus gedaan.
Daarnaast vindt plenair nascholing plaats voor de gehele staf dat wordt aangeboden door het Leerhuis of door
externe partijen. De scholingen worden zowel multidisciplinair als monodisciplinair aangeboden. Tevens
worden nascholingen aangeboden waar zowel AIOS als stafleden met elkaar aan deelnemen.
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4 Opbouw opleiding orthopedie
Na een algemene paragraaf over de organisatie van de opleiding voor de AIOS orthopedie in de Sint
Maartenskliniek wordt in dit hoofdstuk achtereenvolgens de opbouw van de opleiding orthopedie beschreven.
4.1 Organisatie van de opleiding voor de AIOS orthopedie in de Sint Maartenskliniek
Voor de inhoudelijke opbouw van de opleiding tot orthopedisch chirurg wordt verwezen naar de inhoud van
het landelijke opleidingsplan en het daarop gebaseerde regionale opleidingsplan (zie www.rogo-oost.nl).
In samenspraak met de secretaris van de ROGOO wordt ieder jaar een verdeling van AIOS over de regio
gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met voorkeuren van de AIOS. Als de AIOS eenmaal weet dat hij of
zij in de Sint Maartenskliniek terecht gaat komen voor een stage dan worden de voorkeuren van de AIOS
uitgevraagd welke koppeling de voorkeur zou hebben. Wanneer de koppelingen zijn bepaald (in samenspraak
met opleiders) dan kunnen de leerdoelen geformuleerd worden door de AIOS die dit vastlegt in Vrest.
Er wordt gewerkt met Entrustable Professional Activities (EPA’s): professionele taken of verantwoordelijkheden
die stafleden toevertrouwen aan een AIOS om met beperkte tot geen supervisie uit te voeren zodra de AIOS de
benodigde competenties heeft verkregen. In het regionale opleidingsplan staat beschreven welke verrichtingen
onder welke EPA vallen.
De besluitvorming omtrent bekwaamverklaring van de AIOS wordt ook beschreven in het landelijk en regionaal
opleidingsplan. In de Sint Maartenskliniek wordt de bekwaamheid van een AIOS afgestemd met het staflid
waaraan de AIOS gekoppeld is en zo nodig binnen de unit waarin de AIOS werkzaam is. Bij de
bekwaamverklaring zal worden gerefereerd aan de mate van supervisie die de AIOS bij de uitvoering van de
verschillende taken nog nodig heeft. Hierbij worden onderstaande niveaus van competentie onderscheiden:
NOV1
NOV2
NOV3
NOV4
NOV5

de AIOS heeft adequate kennis van het onderwerp
de AIOS kan de taak uitvoeren, maar onder strikte supervisie
de AIOS kan de taak onder beperkte supervisie uitvoeren
de AIOS kan de taak zelfstandig uitvoeren
de AIOS superviseert en onderwijst anderen adequaat bij deze taak

Gedurende de opleiding zal de AIOS in elke stage getoetst worden op de ziektebeelden behorende bij de EPA’s.
Van de AIOS wordt verwacht dat er een toename plaatsvindt in het zelfstandig functioneren (dus een afname
in supervisie) in steeds complexere situaties. Het kennen van eigen grenzen (en daarmee tijdig inschakelen van
hulp) is een belangrijke competentie die gedurende de opleiding ontwikkeld wordt.
Procedure voor bekwaam verklaren EPA in de Sint Maartenskliniek:
- De AIOS beschrijft in zijn IOP aan welke EPA’s hij wil werken tijdens de komende stage en legt dit vast
in het digitaal portfolio. De leerdoelen worden besproken in het leerdoelengesprek met opleider en
supervisor.
- Tijdens de stage verzamelt de AIOS de benodigde activiteiten voor de betreffende EPA (zie regionaal
opleidingsplan).
- Op het moment dat de AIOS en de directe supervisor vinden dat de AIOS voldoende bekwaam is voor
de betreffende EPA (zie eisen EPA) doet de AIOS een “aanvraag bekwaamverklaring EPA” in Vrest.
De opleider krijgt hiervan een melding.
- De opleider controleert in Vrest of er is voldaan aan alle eisen die aan de EPA gesteld worden en legt
de bekwaamheid vast in Vrest, zo nodig in overleg met de supervisor en de betreffende unit.
4.2 Introductie
Naast het algemene introductieprogramma nemen AIOS deel aan het introductieprogramma dat specifiek voor
de afdeling Orthopedie is opgezet (bijlage 1). Hierin raken de nieuwkomers thuis in onderwerpen die specifiek
voor de afdeling Orthopedie gelden, zoals gebruiken en werkwijze op de verschillende afdelingen, ICT zaken en
voor de AIOS van belang zijnde protocollen, via een leeslijst aangeboden.
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4.3 Individueel opleidingsplan (IOP)
Voor aanvang van de stage stelt elke AIOS in overleg met de supervisor een persoonlijk ontwikkelingsplan (IOP)
op. Hierin wordt vastgelegd door welke activiteiten en met behulp van welke begeleiding en feedback de AIOS
de verschillende EPA’s en competenties kan verwerven, hoe die activiteiten (globaal) in de tijd geordend zijn en
hoe en wanneer er wordt getoetst. Ieder half jaar is een AIOS gekoppeld aan één supervisor, wat betekent dat
je samen op de polikliniek en operatiekamer werkt (zie paragraaf 4.4). Binnen de Sint Maartenskliniek start
iedere stage met een leerdoelgesprek waarbij AIOS, supervisor en de (plv.) opleider betrokken zijn. Afspraken
voortvloeiend uit dit gesprek worden vastgelegd in het portfolio en zullen bij de beoordeling van de stage
besproken worden.
De AIOS dient daarnaast ook over zijn ontwikkeling te reflecteren. Dit kan enerzijds aan de hand van de
gekregen feedback (KPB’s, 360 graden feedback), maar daarnaast is het noodzakelijk dat de AIOS bijhoudt
welke ervaringen aan de ontwikkeling van de competenties van een bepaald thema gedurende de stages
hebben bijgedragen. De doorgemaakte ontwikkelingen dienen ook in het IOP bijgehouden te worden. Hierin
dient de AIOS per stage aan te tekenen hoe er aan een thema is gewerkt: bijvoorbeeld welke soort patiënten of
pathologie is er gezien, wat is er geleerd en hoe is dit ervaren. Naast de toetsingsverslagen (KPB etc.)
reflecteert de AIOS middels het IOP over de vorderingen in de opleiding en bespreekt dit met de opleider
tijdens de voortgangsgesprekken.
4.4 Stage
Het opleiden vindt met name op de werkplek plaats, tijdens de patiëntenzorg. Op elk moment kan er dan ook
geleerd worden. Naast bed-side learning en begeleiding op de polikliniek en operatiekamer vinden er ook
formele onderwijsmomenten plaats, zoals beschreven in de volgende paragraaf. De planning hiervan verschilt
per stageperiode. Tijdens deze opleidingsactiviteiten kunnen verschillende taken aan de orde komen die door
de supervisor beoordeeld kunnen worden.
De opleiding is opgebouwd uit stages van 6 maanden waarin de AIOS gekoppeld is aan één staflid die voor die
periode de begeleider is. De AIOS maakt kennis met de problematiek passend bij de aandachtsgebieden van de
supervisor.
Staflid en AIOS doen gelijktijdig polikliniek en zien samen de patiënten uit de praktijk van de supervisor. Aan
het begin van de stage wordt ingepland dat de assistent één à twee poli’s meeloopt met het staflid waaraan
hij/zij gekoppeld is, om de werkwijze van het betreffende staflid te kunnen zien. Als de AIOS eenmaal
vertrouwd is geraakt met de werkzaamheden op de polikliniek is het de bedoeling dat de AIOS twee keer
tijdens de stage de supervisor vraagt mee te kijken tijdens een orthopedisch consult om zo de vaardigheden
van de AIOS op dit gebied te kunnen beoordelen. Dit wordt nabesproken met de supervisor en vastgelegd in
een KPB in Vrest.
De voortgang van de AIOS (en ook van de ANIOS) wordt regelmatig besproken tijdens de vakgroepsvergadering
van de orthopeden.
4.5 Weekoverzicht en overlegmomenten
De AIOS wordt verwacht deel te nemen aan de besprekingen die plaatsvinden volgens onderstaand
weekschema. Voor alle locaties gelden (m.u.v. infectiebespreking) dezelfde besprekingen, waarbij met
videoconference de bespreking kan worden bijgewoond. In de roosterplanning wordt ervoor gezorgd dat alle
AIOS bij het onderwijs op woensdagmiddag kunnen zijn. AIOS die op de OK staan ingedeeld hoeven niet deel te
nemen aan de ochtendbespreking aangezien aanwezigheid op de OK wordt verwacht vanaf 7.30 uur.
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Tijd (uren)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

7.45-8.00

Ochtendrapport

Ochtendrapport
Indicatiebespreking

Ochtendrapport

Ochtendrapport
Indicatiebespreking

Ochtendrapport

Overdracht

Overdracht

Unitbespreking

Afsluiting week

15.30-16.30

Infectiebespreking

16.30-16.45

Overdracht

16.45-17.00

Overdracht

Overdracht

17.00-18.00

Unitbespreking

Unitbespreking

Complicatiebespreking/
PICO/Onderwijs

Figuur 3: Weekoverzicht van besprekingen afdeling orthopedie Sint Maartenskliniek
Twee keer per week vindt plenair een indicatiebespreking plaats waarbij een casus gepresenteerd wordt door
een AIOS of ANIOS. Naast deze plenaire indicatiebesprekingen worden indicaties besproken in de
unitbesprekingen. Deze unitbesprekingen vinden plaats volgens een vaste structuur. Naast casuïstiek worden
ook overige (o.a. logistieke) zaken besproken. Er wordt van de AIOS verwacht bij de unitbespreking aanwezig te
zijn. Mocht een supervisor deel uitmaken van meerdere units dan kan de AIOS i.o.m. het staflid zelf beslissen
welke unit bijgewoond wordt.
Op de woensdagmiddag vindt gebundeld het overige onderwijs plaats, te weten de complicatiebespreking, het
CAT/PICO onderwijs en het onderwijs in samenwerking met andere afdelingen (radiologie, infectie, geriatrie,
research, etc.). Ook stafleden en fellows participeren in het onderwijs en worden regelmatig ingepland.
De opleidingscoördinator maakt in overleg met de opleider het onderwijsrooster per half jaar en stuurt dit
tijdig door aan alle betrokkenen.
Vier keer per jaar vindt een plenaire vergadering plaats met de gehele opleidersgroep en alle AIOS en ANIOS,
de zogeheten staf-assistenten vergadering. Deze vergaderingen worden geagendeerd en genotuleerd.
Daarnaast is er dagelijks overleg tussen de opleidersgroep en de AIOS aansluitend aan de overdracht over ad
hoc zaken met een centrale rol voor de oudste assistent. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen (plv.)
opleider en de oudste AIOS over lopende zaken.
Om de ontwikkeling en voortgang van de AIOS tijdens de stages te monitoren en bij te stellen zullen regelmatig
gesprekken worden gevoerd. In het volgende overzicht zijn deze opgenomen.
Activiteit
Instrument
Bij aanvang opleiding in de Sint
Introductiegesprek
Maartenskliniek
Elk half jaar ter voorbereiding van
Leerdoelgesprek/IOP
een nieuwe stageperiode
Einde van ieder half jaar, ter
Voortgangsgesprek/beoordeling aan
evaluatie van de stage (voor
de hand van portfolio,
eerstejaars AIOS orthopedie elke 3
voortgangsformulier
maanden)
Eind van de opleiding
Beoordeling (geslaagd ja/nee)
Figuur 4: overlegmomenten tussen opleider/supervisor/AIOS

Actie
(Plv.) opleider
AIOS, supervisor en (plv.)
opleider
AIOS, supervisor en (plv.)
opleider

AIOS en opleider

Deze gesprekken hebben als doel de totale vorderingen van de AIOS te bespreken en de toekomstplannen te
bespreken. Op basis van het portfolio (en de beoordeling van de supervisor) wordt de voortgang besproken en
vastgelegd in Vrest. De AIOS bereidt dit gesprek voor door voorafgaand aan het gesprek een
voortgangsformulier in te vullen over de leerdoelen en/of in hoeverre de leerdoelen reeds bereikt zijn.
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4.6 Onderwijs
Cursorisch onderwijs is onderwijs dat zich buiten de patiëntenzorg afspeelt, maar wel een duidelijk verband
heeft met patiëntenzorg. Het gaat hierbij om onderwijs op het gebied van algemene kennis, vakinhoudelijke
kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt op verschillende niveaus onderwijs georganiseerd, te weten
landelijk, regionaal, ziekenhuisbreed en afdelingsgebonden onderwijs. De AIOS is zelf verantwoordelijk voor
een goede planning van de landelijke congressen en cursussen. Voor het landelijk en regionaal georganiseerde
onderwijs verwijzen wij naar de betreffende opleidingsplannen.
In de Sint Maartenskliniek wordt ziekenhuisbreed door en voor AIOS het volgende onderwijs georganiseerd
(verplicht voor AIOS):
1. ROR-onderwijs (Revalidatie-Orthopedie-Reumatologie-Internisten): vier keer per jaar vindt het
gezamenlijke ROR-onderwijs plaats waarvan de organisatie bij de arts-assistentenvereniging (AASMK)
ligt in overleg met opleiders en heeft dus een discipline overstijgend karakter. Deelnemers zijn AIOS
(en evt. ANIOS, coassistenten) en supervisoren.
2. In het kader van de basis-medische zorg wordt op regelmatige basis scholing verzorgd door de
internist. Speerpunten zijn acute geneeskunde, afdelingsgeneeskunde, farmacologie, geprotocolleerd
werken en kennis van structuren.
3. Er vindt er een reanimatiescholing plaats.
Binnen de afdeling Orthopedie vindt dagelijks onderwijs plaats volgens bovenstaand weekoverzicht (zie
paragraaf 4.5).
Naast dit plenaire onderwijs vindt zoals boven beschreven het onderwijs plaats tijdens de unitbesprekingen
waar casuïstiek en overige (o.a. logistieke) zaken besproken worden.
Tot slot kan er in overleg met de opleiders persoonsgebonden scholing of coaching op maat worden geregeld,
afhankelijk van de persoonlijke situatie of behoefte van de AIOS. Dit kan gaan om scholing of cursus op het
gebied van een van de zeven competenties of verband houden met een niet-klinisch thema.
4.7 Overleggen waar AIOS in participeren
De AIOS heeft een centrale rol in alle besprekingen van de vakgroep als geheel en in de units. Ook
ziekenhuisbreed neemt de AIOS plaats in diverse overleggen en commissies. De AIOS van de Sint
Maartenskliniek zijn vertegenwoordigd in de AASMK en nemen in die rol deel aan de Centrale
Opleidingscommissie (COC).
De AIOS krijgt de rol van coach van één of meerdere ANIOS binnen de kliniek. Hiermee kan de AIOS zich
ontwikkelen op het gebied van begeleiden van collega’s die graag de opleiding in willen en ze worden
betrokken bij de beoordelingsgesprekken van de betreffende ANIOS.
Regionaal gezien zijn de AIOS vertegenwoordigd in de AIOS-raad en zij behartigen de belangen van alle AIOS in
de regio en worden betrokken bij de regionale opleidersvergaderingen, de planning van de AIOS over de hele
regio en hebben ze een stem bij de sollicitaties.
Landelijk gezien kan de AIOS een rol hebben in diverse gremia (o.a. VOCA) maar dit wordt niet verplicht.
4.8 Wetenschap
Wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk leren denken worden beschouwd als belangrijke facetten in
de vorming tot orthopedisch chirurg. Het onderzoek in de orthopedie van de Sint Maartenskliniek wordt
afgestemd met het Rijnstate ziekenhuis en het Radboudumc teneinde zoveel mogelijk van elkaars sterke
kanten te kunnen profiteren. Naast individuele onderzoeken verzorgen onderzoekers van de afdeling Research
onderwijs (Journal Club) met de AIOS met als doel het goed leren lezen en begrijpen van wetenschappelijke
vorming.
Vele publicaties zijn de afgelopen jaren verschenen in peer reviewed tijdschriften. Bij meerdere AIOS heeft het
onderzoek geresulteerd in het afronden van een dissertatie. Van iedere AIOS verwachten we participatie in
onderzoek. Dit moet minimaal leiden tot een artikel, presentatie op een congres of tot een poster.
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4.9 Toetsing
Om zo betrouwbaar mogelijk te toetsen wordt gebruik gemaakt van een variatie aan toetsvormen. In elk geval
worden de volgende instrumenten gebruikt:
 Drie kennistoetsen (landelijk CCOC)
 Beoordelingsformulier Orthopedische Standaard Behandeling (OSB)
 Beoordelingsformulier Korte Praktijkbeoordeling (KPB)
 Critical Appraised Topic (CAT)
 360 graden beoordeling
 90 graden beoordeling (Oordeel Opleidersgroep of unit)
 Poliklinische observatie tijdens orthopedisch consult door supervisor
De resultaten van de verschillende beoordelingen worden gedocumenteerd in het portfolio (zie hoofdstuk 5).
Het portfolio vormt de input voor de voortgangsgesprekken (zie paragraaf 4.5).
Toetsinstrumenten
Beoordelingsformulier
Orthopedische
Standaard Behandeling
(OSB)
Korte Praktijk
Beoordeling (KPB)

Presentatie volgens OSB
tekstformat
Critical Appraised Topic
(CAT)
360 graden feedback
Kennistoets
Artikel,
wetenschappelijke
presentatie of poster
Observatie poli

Frequentie
10 – 11/jaar
(Afhankelijk van
te behalen
EPA’s)
2x/jaar alle
competenties
10x/jaar wordt
dus een KPB
gedaan die voor
2–3
competenties
wordt ingevuld
0–2x/jaar zo
nodig
2x/jaar (afh van
EPA’s)
2x/jaar
1x/jaar
1x/opleiding

MeH
X

Com

K&W
X

Sam

Org

MaH

Prof

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

streven
X
X
2x/stage
Figuur 5: toetsinstrumenten gekoppeld aan de zeven competenties
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4.10 Kwaliteit opleiding orthopedie
De kwaliteit van de opleiding is geborgd vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Centrale
Opleidingscommissie (COC) en de opleidingsgroep. De opleidingsgroep als geheel en de afzonderlijke leden
staan garant voor een kwalitatief goede opleiding. Binnen de COC zijn er afspraken gemaakt over het
kwaliteitsbeleid binnen de medische vervolgopleidingen. De belangrijkste principes zijn:
 meerdere instrumenten naast elkaar gebruiken, geen enkel instrument is perfect
 vanuit meerdere perspectieven kijken, meerdere bronnen raadplegen voor een zo totaal mogelijk
beeld
 synergie met de RGS-systematiek en kwaliteitsindicatoren
 zo min mogelijk extra inspanning, zoveel mogelijk effect; niet vaker meten dan nodig is
 kwaliteitssysteem moet leiden tot verbeteracties (SMART): er moet een gesloten cirkel zijn van
eisen/criteria -> meten -> analyseren en beoordelen -> verbeterplan
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Naast de eerder beschreven D-RECT meting en interne audit beschikt de opleiding Orthopedie over de
volgende instrumenten ter bewaking en bevordering van de kwaliteit:
- Opleidingsvisitaties: volgens landelijke richtlijnen vinden de visitaties plaats van de opleiding. Hiervan
volgt een rapport en eventuele aandachtspunten dienen uitgewerkt te worden door de
opleidingsgroep en de AIOS.
- EFFECT-metingen: met de EFFECT metingen wordt het functioneren van de stafleden individueel
geëvalueerd. De evaluaties worden over een langere periode verzameld en iedere twee jaar wordt de
feedback besproken met het betreffende staflid en een afvaardiging van de COC. Coördinatie van de
EFFECT-metingen vindt plaats vanuit het Leerhuis/COC in samenwerking met het Radboudumc.
- In regionale opleidersvergaderingen wordt er actief over de vorm en inhoud van de opleiding
gesproken wat de kwaliteit van de opleiding regionaal maar ook lokaal ten goede komt.
- Jaarlijks vindt de “heimiddag” opleiding Orthopedie plaats waarin opleiders samen met
opleidingscoördinator en AIOS de lange termijn visie en toekomstplannen bespreken.
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5 Portfolio
Overeenkomstig de richtlijnen is de AIOS verplicht een portfolio bij te houden. Hiermee wordt op
systematische wijze de voortgang van de AIOS in de opleiding gedocumenteerd. Het portfolio en het
voortgangsgesprek hangen nauw met elkaar samen. Het portfolio levert de informatie op basis waarvan het
voortgangsgesprek wordt gevoerd. Daarmee vormen zij de leidraad in de opleiding. Binnen de opleiding
orthopedie maken we gebruik van het digitaal portfolio VREST.
Het portfolio is een verzameling van informatiebronnen en beoordelingsgegevens op basis waarvan leerdoelen
geformuleerd kunnen worden en reflectie op het functioneren van de AIOS door zichzelf en anderen plaats kan
vinden. Tevens worden verplichte onderdelen hierin afgetekend en toets uitslagen verzameld.
Het portfolio van de AIOS omvat ten minste de volgende onderdelen:
 Persoonsgegevens
 Het Individueel opleidingsplan (IOP) en een Globaal opleidingsplan (GOP) > daarmee korte en lange
termijn plan
 Verrichtingen en welke rol de AIOS hierin heeft gehad
 Documenten
1. Beoordelingen: samenvatting 360 feedback, beoordelingsformulieren EPA’s, KPB formulieren,
CAT, resultaten van kennistoetsen, beoordelingen van presentaties
2. Producten: presentaties, video’s, artikelen, ingevulde OSB formats, certificaten van gevolgd
onderwijs
 Reflecties
 Voortgang
De AIOS is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn portfolio (VREST). De AIOS houdt zelf de registratie
van de niet medische competenties bij. Zoals eerder gezegd is het portfolio een middel om tot een gefundeerd
oordeel te komen, het is geen doel op zich. Daarom zijn slechts minimumeisen opgesteld waaraan de inhoud
van het portfolio moet voldoen.
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Bijlage 1: Introductieprogramma AIOS orthopedie
Voordat de AIOS in dienst komt ontvangt hij/zij een wegwijzer met informatie over algemene ziekenhuis brede
zaken alsmede over de opleiding. Daarnaast start de AIOS met twee introductiedagen. Deze introductie is
verplicht gesteld voor elke AIOS.
De Centrale introductie (dagdeel) bestaat uit de volgende onderdelen:
 Presentatie Raad van Bestuur; historie en kernwaarden
 Presentatie Innovatie
 Presentatie keuken - voeding
 Presentatie Sport Medisch Centrum Papendal
 Presentatie Maartensschool,
 Fotomoment; groepsfoto en individuele foto
In het introductieprogramma orthopedie (drie dagdelen) is het volgende opgenomen.
Training
 EPD (HiX)
 DOT registratie
 Apotheek
 Reanimatie (e-learning + praktijk)
Instructie/introductie
 Rondleiding
 Operatiekamer
 Radiologie
 Sport Medisch Centrum Papendal
 OrthoResearch
 Infectiepreventie
 Medisch secretariaat
 Verpleegafdeling
 Polikliniek: elke AIOS loopt één à twee dagdelen mee met de gekoppelde supervisor op de polikliniek
om diagnose, lichamelijk onderzoek en beleid te bespreken, zodat de AIOS goed voorbereid is om
eigen poli te draaien
 Pijncentrum / Real Health (alleen t.b.v. wervelkolom stage)
 Introductiegesprek opleider en opleidingscoördinator
 Introductiegesprek met geriater/internist
 Introductie over zowel medische als niet medische protocollen/procedures
Voor de AIOS orthopedie worden via de Maartensacademie de volgende scholingen aangeboden:
 Advanced Life Support (ALS) (e-learning en bijeenkomst)
 Bewegen naar beter voor nieuwe medewerkers (bijeenkomst)
 Autopulse (e-learning en praktijktoetsing)
 Handhygiëne SMK (e-learning)
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SMK (e-learning)
 Informatiebeveiliging (e-learning)
 Opvang Vitaal bedreigde patiënt (e-learning en bijeenkomst)
 Brand en ontruiming (e-learning)
 Brand en Calamiteitenscholing (e-learning)

29 januari 2021

15

