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1. Achtergrond en doelstelling van de stage 

Endocrinologie is binnen de interne geneeskunde het onderdeel dat zich bezighoudt met de 
diagnostiek, behandeling en preventie van stoornissen van endocriene orgaansystemen en metabole 
processen. Het betreffen hier zowel stoornissen die gepaard gaan met een overmaat of tekort aan 
hormonale functie, als ziekten van endocriene organen, in het bijzonder nieuwvormingen, die niet 
gepaard hoeven te gaan met functionele endocriene symptomen. 
 
De algemene doelen van de stage zijn dat aan het einde van de stage de AIOS: 
• inzicht heeft in de werking en regulatie van hormonale regelsystemen en het metabolisme; 
• inzicht heeft in de pathogenese en pathofysiologie van de tot het opleidingsprofiel behorende 

ziektebeelden; 
• de kennis en vaardigheden heeft om op efficiënte wijze de correcte diagnose te stellen bij 

endocriene aandoeningen en deze aandoeningen zelfstandig te behandelen; 
• in staat is de complicaties van de genoemde aandoeningen of de ingezette behandeling te 

herkennen en, daar waar dit binnen het terrein van de interne geneeskunde valt, te behandelen; 
• inzicht heeft in de consequenties die het hebben van een chronische aandoening heeft voor de 

patiënt, zijn omgeving en het zorgsysteem. 
 
 
2. Leerdoelen t.a.v. medisch handelen 

Wat betreft de competentie medisch handelen dient de AIOS aan het einde van de stage de volgende 
twee doelen bereikt te hebben: 
 
A. De AIOS bezit aan het einde van de stage kennis en vaardigheid naar de stand van het 

vakgebied: 
 
Fysiologie  
De AIOS heeft kennis ten aanzien van genetische, moleculair biologische en fysiologische aspecten 
van endocriene systemen (in engere zin hormoonproducerende organen, hormonen, transport van 
hormonen, hormoonreceptoren, hormoonwerking, regulatie van hormoonwerking, interactie tussen 
componenten van endocriene systemen), en stofwisselingsprocessen (vooral ten aanzien van 
koolhydraten, lipiden en calcium/fosfaat huishouding). 
 
Etiologie en pathofysiologie  
De AIOS heeft kennis ten aanzien van de etiologie en pathofysiologie van ziekten van endocriene 
systemen (hormoon-producerende organen, hormonen, transport van hormonen, hormoonreceptoren, 
hormoonwerking, regulatie van hormoonwerking, interacties tussen componenten van endocriene 
systemen, metabole ziekten).  
a. De AIOS heeft kennis van de gevolgen van niet-specifiek endocriene ziekten voor endocriene 

systemen. 
b. De AIOS heeft kennis van zowel endogene factoren (genetica) als exogene factoren die bijdragen 

aan endocriene aandoeningen. 
c. De AIOS heeft kennis van elementaire facetten van niet-specifiek endocrinologische 

wetenschappen (genetica, moleculaire celbiologie, immunologie, tumorbiologie, epidemiologie) en 
van andere endocriene specialismen, zoals de pediatrische endocrinologie en de gynaecologische 
endocrinologie. 
 

Diagnostiek  
a. De AIOS heeft kennis van elementaire aspecten van medische besliskunde en is op de hoogte 

van de prevalentie van relevante endocriene aandoeningen in relatie tot geslacht, leeftijd en 
etnische achtergrond en is in staat deze aspecten te betrekken bij keuzes t.a.v. diagnostiek. 

b. De AIOS heeft kennis van de endocriene functietesten die gebruikt kunnen worden bij de 
diagnostiek van de in de bijlage 1 genoemde aandoeningen, zowel ten aanzien van uitvoering als 
interpretatie. 
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Klinische chemie 
a. De AIOS heeft kennis van de principes van klinisch chemische endocriene analyses 

(bindingsanalyse) en is in staat specifieke bepalingen (hormoonbepalingen, endocriene 
functietesten, tumormerkstoffen) zowel in de diagnostische fase, de therapeutische fase als de 
controlefase toe te passen en te interpreteren. 

b. De AIOS kent de pre-analytische en analytische factoren die de uitslagen van endocriene 
bepalingen kunnen beïnvloeden. De specifieke onderzoeken staan genoemd in het document 
“Medisch inhoudelijke competenties klinische endocrinologie en metabolisme” bijlage 1). 
 

Beeldvormende diagnostiek  
De AIOS heeft kennis van de principes van beeldvormende diagnostiek (scintigrafische technieken en 
specifieke radiologische technieken) en is in staat specifieke onderzoeken zowel in de diagnostische 
fase, de therapeutische fase als de controlefase te indiceren en te interpreteren. De specifieke 
onderzoeken staan genoemd in het document “Medisch inhoudelijke competenties klinische 
endocrinologie en metabolisme”. 
 
Invasieve diagnostiek 
De AIOS heeft kennis van de principes en in geselecteerde gevallen de praktijk van invasieve 
diagnostische methoden en is in staat specifieke onderzoeken zowel in de diagnostische fase, de 
therapeutische fase als de controlefase te indiceren, uit te voeren en te interpreteren. De specifieke 
onderzoeken staan genoemd in het document “Medisch inhoudelijke competenties klinische 
endocrinologie en metabolisme”. 
 
Pathologische anatomie 
De AIOS heeft kennis van de pathologische anatomie van geselecteerde ziektebeelden. De specifieke 
onderzoeken staan genoemd in het document “Medisch inhoudelijke competenties klinische 
endocrinologie en metabolisme”. 
 
Klinische genetica 
De AIOS heeft kennis van de werkwijze van de klinisch geneticus en is in staat in multidisciplinair 
verband de principes van genetica bij geselecteerde ziektebeelden toe te passen. De AIOS is in staat 
in multidisciplinair verband samen te werken met de klinisch geneticus.  
 
 
B. De AIOS past aan het einde van de stage het diagnostisch en therapeutisch arsenaal van 

het vakgebied goed en waar mogelijk evidence-based toe: 
  
De AIOS heeft kennis van elementaire aspecten van medische besliskunde en is op de hoogte van de 
consequenties van behandelingen (curatiekans, bijwerkingen, kwaliteit van leven) van endocriene 
aandoeningen in relatie tot geslacht, leeftijd en etnische achtergrond en is in staat deze aspecten te 
betrekken bij keuzes ten aanzien van behandeling. 
  
De AIOS heeft kennis van de prognose op lange termijn, de psychosociale gevolgen en 
maatschappelijke consequenties van de in de bijlage genoemde aandoeningen; hierbij is de AIOS in 
staat deze factoren te integreren in het klinisch handelen. 
  
De AIOS is in staat een individueel en afgewogen behandeladvies te geven en beschikt hiertoe over 
de noodzakelijke kennis op het gebied van: 
a. Life-style interventies 
b. Farmacotherapie 
c. Chirurgie 
d. Nucleaire geneeskunde 
 
De AIOS heeft kennis op het gebied van farmacotherapie ten aanzien van (contra-)indicaties, 
werkingsmechanisme, farmacokinetiek, farmacodynamiek, bijwerkingen, kosten en interacties van de 
voor te schrijven geneesmiddelen en kent de beperkingen van deze interventies. 
 
De AIOS heeft kennis van elementaire aspecten van endocriene interventies zoals die worden 
toegepast door niet-endocrinologische specialisten en kent de specifiek endocriene aspecten van 
deze behandelingen (hormonale therapie door medisch oncologen, gynaecologen, urologen). 
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De AIOS heeft kennis van elementaire consequenties voor endocriene systemen van niet-endocriene 
ziekten en therapieën zoals die worden toegepast door niet-endocrinologische specialisten: 
a. Bestralingen 
b. Operaties 
c. Farmacotherapie 
d. Chemotherapie 
e. Immunotherapie 
 
De AIOS is in staat de interactie van meerdere chronische aandoeningen die gelijktijdig voorkomen te 
onderkennen en in overleg met betrokkene tot een afgewogen behandelplan te komen. 
 
De AIOS heeft kennis van elementaire aspecten van endocriene ziekten op de kinderleeftijd en is in 
staat de consequenties van endocriene ziekten op de kinderleeftijd voor de volwassen patiënt in te 
passen in het klinisch handelen.  
 
De AIOS heeft kennis van de consequenties van veroudering voor de prevalentie van endocriene 
ziekten, diagnostiek en behandeling van endocriene ziekten.   
 
De AIOS is in staat in multidisciplinair verband te werken met andere disciplines betrokken bij de 
behandeling van jeugdige of oudere endocriene patiënten. 
  
De AIOS heeft kennis van de individuele en maatschappelijke maatregelen die nodig zijn ter preventie 
van endocriene aandoeningen.   
 
Leerdoelen t.a.v. medisch handelen beschreven aan de hand van ziektebeelden 
 
Hieronder vermelden wij de ziektebeelden, genoemd in het Opleidingsplan Interne Geneeskunde 
2009 (bijlage 2, blz 56 e.v.), die aan bod komen tijdens de stage. Voor een meer gedetailleerde 
beschrijving verwijzen wij naar bijlage 1 “Medisch inhoudelijke competenties klinische endocrinologie 
en metabolisme” waarin de endocriene aandoeningen en vaardigheden worden beschreven en waarin 
de specifieke ziektebeelden en het vereiste kennis- en vaardighedenniveau worden aangegeven.  
 
Hyperfunctie, hypofunctie, dysfunctie en nieuwvormingen van  

a. Hypofyse, hypothalamus 
b. Schildklier 
c. Bijschildklier  
d. Bijnier 
e. Endocriene pancreas 
f. Gonaden (beperkt) 

Botstofwisseling 
a. Secondaire osteoporose en bijzondere vormen van osteoporose 
b. Bijzondere metabole botziekten 
c. Renale osteodystrofie 
d. Nierstenen 
e. Hypercalciëmie bij maligniteiten 

Diabetes mellitus (DM) 
a. Primaire en gecompliceerde behandeling van DM 
b. Preventie, diagnostiek en medebehandeling van complicaties 
c. DM en zwangerschap 
d. Bijzondere vormen van DM 

Obesitas 
Dyslipidemieën 
Zeldzame stofwisselings- en stapelingsziekten 
Endocriene multiorgaan syndromen 

a. Cushing syndroom 
b. Polyglandulaire autoimmuniteit 
c. PCOS 
d. Tumorsyndromen 

Klinische genetica van endocriene ziekten 
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3. Leerdoelen t.a.v. overige competenties  

Door de NIV sectie endocrinologie zijn de onderstaande leerdoelen t.a.v. overige competenties 
benoemd. Ook hier geldt dat naast de specifiek leerdoelen voor de AIOS in jaar 5 en 6, ook alle 
overige leerdoelen (zie opleidingsplan OOR Zuidwest Nederland) moeten worden onderhouden, dan 
wel verdere bekwaming en verdieping moet plaatsvinden, afhankelijk van het individuele 
bekwaamheidsniveau van de AIOS.    
Communicatie 
1 De AIOS is in staat de volgende aspecten van endocriene aandoeningen met de patiënt te 
bespreken: 
1.1 differentiaal diagnostiek van symptomen ten aanzien van endocriene ziekten en pre-test likelihood 
1.2 diagnostische accuratesse en complicaties van diagnostisch onderzoek 
1.3 etiologie van gediagnosticeerde endocriene aandoeningen 
1.4 behandelingsmogelijkheden (curatiekansen, bijwerkingen, lange termijn gevolgen) 
1.5 complicaties en psychosociale gevolgen van endocriene ziekten en de behandelingen 
1.5 beperkingen van endocriene therapieën 
 
2 De AIOS is in staat de volgende patiëntgebonden factoren met de patiënt te bespreken die van 
invloed kunnen zijn op het te voeren beleid: 
2.1 verwachtingen van de patiënt ten aanzien van de arts 
2.2 opvattingen van de patiënt ten aanzien van de aandoening 
2.3 verwachtingen van de patiënt ten aanzien van de diagnostiek, behandeling en prognose in relatie 
tot aspecten van kwaliteit van leven 
2.4 psychosociale en maatschappelijke context van de patiënt 
2.5 weerstanden bij patiënt en/of omgeving om tot een gewenste gedragsverandering te komen 
 
3 De AIOS is in staat bovengenoemde factoren te integreren in een samen met de patiënt overeen te 
komen diagnostisch- en behandelplan. 
4 De AIOS is in staat op empathische wijze met de patiënt te communiceren en te reflecteren. 
5 De AIOS is in staat adequaat met de patiënt te communiceren in het geval van ontevredenheid of 
klachten over de behandeling en kent de institutionele en juridische context van klachten procedures. 
6 De AIOS is in staat tot heldere mondelinge en schriftelijke verslaglegging en communicatie met 
collega’s en paramedici die bij de zorg voor de betreffende patiënt betrokken zijn. 
7 De AIOS is in staat multidisciplinaire patiëntenbesprekingen ten aanzien van endocriene ziekten 
voor te zitten. 
8 De AIOS is in staat effectief te communiceren met andere functionarissen die bij de organisatie van 
de patiëntenzorg betrokken zijn (management, externe partijen zoals verzekeraars, overheden, 
bedrijfsartsen). 
9 De AIOS is in staat specifieke endocrinologische kennis over te brengen aan niet klinisch 
endocrinologische specialisten, huisartsen, paramedici en leken. 
 
Samenwerking 
1 De AIOS geeft blijk van besef dat voor het functioneren als Klinisch Endocrinoloog een collegiale 
relatie met anderen noodzakelijk is en overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners. 
2 De AIOS neemt deel aan en kan een coördinerende rol spelen bij het opstellen van een, over het 
algemeen multidisciplinair, behandelprotocol. 
3 De AIOS vraagt adequaat een collega/ andere discipline in consult, stelt hierbij de juiste vraag en is 
in staat tot het interpreteren van consulten. 
 
4 De AIOS voert effectief intercollegiale consulten uit, waarbij: 
4.1 de AIOS in staat is op basis van eigen vakinhoudelijke kennis een adequaat advies te 
formuleren over de diagnostiek en behandeling van endocriene aandoeningen bij patiënten die onder 
behandeling zijn van andere disciplines en 
4.2 de AIOS in staat is een adequaat advies te formuleren over de endocriene consequenties van 
ziekten en behandelingen die niet primair endocrinologisch van aard zijn. 
 
5 De AIOS draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg door: 
5.1 in staat te zijn een leidende en ondersteunende rol te vervullen in het opzetten en functioneren 
van een intra- of transmuraal multidisciplinair zorgsysteem, in het bijzonder ten aanzien van diabetes 
mellitus. 
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5.2 blijk te geven van besef dat voor het functioneren als Klinisch Endocrinoloog vereist is, dat de 
AIOS eigen taken kan afbakenen ten opzichte van die van andere medische disciplines en 
verpleegkundige en paramedische professies. 
5.3 in staat te zijn om adequaat in teamverband te kunnen functioneren met het herkennen en 
respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen. 
5.4 blijk te geven van een adequaat vermogen ten aanzien van het voorkomen, onderhandelen en 
oplossen van een interprofessioneel conflict en respecteert daarbij verschillen, misverstanden en 
beperkingen van anderen. 
 
6 De AIOS is in staat een adequate bijdrage te leveren aan de continuïteit van zorg voor de patiënt. 
De AIOS is verantwoordelijk voor de patiënt waarvoor hij de zorg heeft aanvaard, tot het moment 
waarop hij zeker heeft gesteld dat de zorg voor de patiënt op correcte wijze met alle benodigde 
informatie is overgedragen aan een andere arts. Omgekeerd geldt ook de verantwoordelijkheid voor 
het verkrijgen van de noodzakelijke informatie indien de AIOS een patiënt krijgt overgedragen van een 
collega-arts. 
 
Kennis en wetenschap 
Kennis: zie medisch handelen. 
Wetenschap: 
1 De AIOS is in staat zelfstandig wetenschappelijke publicaties en voordrachten te volgen, de 
resultaten kritisch te beoordelen en de consequenties van deze resultaten voor de endocrinologische 
praktijk in te schatten. 
2 De AIOS is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van 
nieuwe endocrinologische kennis. 
3 De AIOS ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. 
4 De AIOS is in staat eigen lacunes in kennis of vaardigheden op te sporen en deze via na- en 
bijscholing op te heffen in een continu leerproces. 
Leermomenten 1-4: 
- Het houden van meerdere referaten gevolgd door nabespreking met opleider. 
- Het kennis nemen van het wetenschappelijk onderzoek van de opleidingsafdeling door participatie in 
research besprekingen 
- Het houden van een voordracht voor een wetenschappelijke vereniging 
- Het schrijven van een wetenschappelijk artikel over een endocrinologisch onderwerp 
- Het volgen van cursorisch onderwijsmomenten zoals geformuleerd door de Sectie Endocrinologie 
- Het bijwonen van minimaal vijf dagen per jaar geaccrediteerde scholing 
- Het bijwonen van locale/regionale nascholingsbijeenkomsten 
5 De AIOS bevordert de deskundigheid van studenten, collegae, patiënten en andere betrokkenen in 
de gezondheidszorg 
6 De AIOS is in staat door het selecteren van effectieve onderwijsmethoden het leerproces en de 
deskundigheid van anderen te faciliteren. 
Leermomenten 5-6 
- Het houden van voordrachten. 
- Het geven van onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, collegae AIOS op het gebied van de 
endocrinologie 
- Het superviseren van co-assistenten, verpleegkundigen, collegae AIOS op het gebied van de 
endocrinologie. 
 
Maatschappelijk handelen 
1 De AIOS kent en herkent de determinanten van ziekte bij het individu, waarbij: 
1.1 De AIOS is op de hoogte van endocriene disruptors (zoals phyto-oestrogenen en synthetische 
verbindingen met endocriene effecten), psycho-sociale factoren en life-style factoren die bij een 
individu een mogelijk causale rol kunnen spelen bij het ontstaan van de endocriene aandoening. 
1.2 De AIOS is op de hoogte van eventueel aanwezige genetische oorzaken die een rol kunnen 
spelen bij het ontstaan van de endocriene aandoening en die redenen zijn voor nader 
(familie)onderzoek. 
1.3 De AIOS heeft kennis ten aanzien van het ontstaan van endocriene ziekten en heeft specifieke 
deskundigheid op het gebied van de gevolgen van een ongezonde levensstijl, zoals overgewicht en 
gebruik van hormoonpreparaten op niet medische indicatie. 
1.4 De AIOS beschikt over deskundigheid op het gebied van preventieve interne geneeskunde, 
gericht op het voorkomen van endocriene ziekten, in het bijzonder diabetes mellitus type 2. 
1.5 De AIOS beschikt over kennis van preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid als van het 
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behoud van arbeidsgeschiktheid van endocrinologische patiënten. 
2 De AIOS handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen, waarbij de AIOS naast de algemene 
kennis over wettelijke bepalingen specifieke kennis heeft over de Wet Geneeskundige Behandel 
Overeenkomst, Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en over de Wet 
Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO). Tevens bestaat kennis over de positie 
van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Medisch Ethische 
Toetsingscommissies. 
 
Organisatie 
1 De AIOS verdeelt de energie goed tussen patiëntenzorg, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en 
andere sociale activiteiten. 
2 De AIOS is in staat stoornissen in de verhouding tussen het werk en het privé-leven als gevolg 
van de contacten met (endocrinologische) patiënten te herkennen en die maatregelen te nemen die 
het beste de stoornis kunnen verhelpen, inclusief het inroepen van professionele hulp. 
3 De AIOS besteedt de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg verantwoord. 
4 De AIOS is in staat het kostenaspect bij diagnostiek en behandeling te betrekken. 
5 De AIOS werkt effectief en doelmatig in de gezondheidsorganisatie. 
6 De AIOS gebruikt ICT adequaat voor optimale patiëntenzorg en voor het eigen leerproces. 
 
Professionaliteit 
1 De AIOS levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. 
2 De AIOS vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. 
3 De AIOS kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen. 
4 De AIOS oefent de geneeskunde ethisch uit naar de standaarden van het beroep. 
 
 
4. Verplichte opleidingsactiviteiten 

A. Verplichte stagegebonden opleidingsactiviteiten (NIV, sectie endocrinologie) 
Het programma dient de volgende onderdelen te omvatten: 
- Een substantiële periode op een klinische afdeling waar de diagnostiek en behandeling van 
hormonale- en stofwisselingsziekten, inclusief diabetes mellitus, is geconcentreerd: 
- Eveneens een groot deel van de opleiding dient plaats te vinden op een endocrinologische polikliniek 
waar kennis en ervaring worden opgedaan in poliklinische diagnostiek en behandeling van hormonale 
en stofwisselingsziekten, inclusief diabetes mellitus en stoornissen in de lipidenstofwisseling; waarbij 
de opgeleide gedurende de volle 12 maanden betrokken is bij de werkzaamheden van de 
diabetespolikliniek. 
- Stages, dan wel regelmatig verblijf op of overleg met het klinisch chemisch/endocrinologisch 
laboratorium evenals researchlaboratoria endocrinologie en de afdeling Nucleaire Geneeskunde om 
vertrouwd te raken met laboratoriumdiagnostiek van hormonale aandoeningen en het werken met 
radionucliden voor diagnostisch en therapeutisch gebruik bij hormonale aandoeningen. 
- Gedurende de gehele periode dient de internist in opleiding deel te nemen aan consulten aan 
overige afdelingen, zowel klinisch als poliklinisch en aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. 
- Tijdens de opleidingsperiode is het volgen van een aantal landelijke en internationale cursussen 
verplicht. De keuze van de cursussen wordt door de sectie endocrinologie vastgesteld en wordt door 
de opleider doorgegeven aan de betrokkenen. 
 
De volgende landelijke en internationale cursussen zijn door de sectie endocrinologie van de NIV 
verplicht gesteld:   
 
 Tijdstip Plaats Organisatie Tijdsbe- 

steding/jr 
Cursorisch  
onderwijs endocrinologie 

September 
 

Voorthuizen Sectie endocrinologie 
NIV 

2 dagen 

Dutch Endocrine Days 
 

Januari         Noordwijkerhout NVE 2 dagen 

Diabetes Cursus April Nijmegen DESG 1 dag 
Erasmus Endocrinologie 
Cursus 

November Noordwijkerhout Erasmus MC 1,5 dag 

Internationaal congres 
(bv ENDO, ECE, ICE, 

Wisselend Wisselend Wisselend 2 dagen 
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EASD, ADA of IDF 
Daarnaast behoren de Regionale Endocrinologiebijeenkomsten (2x per jaar) tot de verplichte 
opleidingsactiviteiten. 
 
B. Verplichte niet stagegebonden opleidingsactiviteiten  
In het vijfde en zesde opleidingsjaar besteedt de AIOS ten hoogste 80% van de opleidingstijd/dagtaak 
aan de profielstage. De resterende tijd (tenminste 20%) wordt besteed aan algemeen interne 
geneeskunde, zoals diensten interne geneeskunde, de zorg voor patiënten met diagnoses die niet 
gebonden zijn aan het betreffende profiel of het bijwonen van voor de opleiding relevante 
bijeenkomsten. Deze tijd is bovendien bedoeld om de competenties over de volle breedte te 
onderhouden (besluit interne geneeskunde artikel B.3.). Daarom zal naast de specifiek 
endocrinologische leerdoelen ook verdere bekwaming en  verdieping plaatsvinden in het medisch 
handelen ten aanzien van de overige klinische presentaties en ziektebeelden benoemd in het 
opleidingsplan (OOR Zuidwest Nederland). 
 

De volgende niet stagegebonden opleidingsactiviteiten zijn verplicht tijdens de enkelvoudige 
profielstage endocrinologie: 
 
• Bijwonen ochtendrapport (minimaal 2x per week) 
• Radiologiebespreking 1x per week (bij algemene interne geneeskunde) 
• Pathologiebespreking (1x per maand bij algemene interne geneeskunde, 2 x per maand bij 

endocrinologie) 
• Chirurgische overdracht (1x per 2 weken bij endocrinologie) 
• Patiëntenbespreking klinische patiënten (wekelijks bij endocrinologie) 
• Omgang met coassistenten (tijdens (poli)klinische activiteiten) 
• 1x per week probleemoplossende bespreking consulten/poliklinische patiënten (bij algemene 

interne geneeskunde) 
• 2-3x per jaar refereren (prepare for reading) / CAT (bij algemene interne geneeskunde) 
• 1x per maand complicatiebespreking (bij algemene interne geneeskunde) 
• Bijhouden portfolio 

 
Ook de volgende niet stagegebonden opleidingsactiviteiten zijn verplicht tijdens de profielstage: 
 
 
 
2x per jaar - jaar 1-4 COIG Afgerond? Zn inhalen 
5x per jaar - jaar 1-4 ROIG Afgerond? Zn inhalen 
1x per jaar Kennistoets  
1 dag per jaar  NIV dagen    
1x per jaar DOO waaronder  

Managementcursus 
 

   

 
 
Wetenschappelijk onderzoek tijdens de profielstage 
In het opleidingsprogramma dient aandacht te worden besteed aan patiëntgebonden wetenschappelijk 
onderzoek in de endocrinologie. De internist in opleiding dient tijdens zijn opleiding een publicatie te 
schrijven of een voordracht te houden voor een wetenschappelijke vereniging. 
De onderdelen van het opleidingsprogramma dienen in een aaneengesloten periode te worden 
afgewerkt. Programmaonderdelen kunnen worden gesplitst of gecombineerd, mits de duur en 
relatieve zwaarte overeenkomt met het hierboven gestelde. Wanneer betrokkene een 
promotieonderzoek doet binnen de endocrinologie, kunnen de stages van 18-24 maanden worden 
verdeeld over een periode van maximaal 48 maanden, waarbij dan ongeveer 50% van de tijd besteed 
moet worden aan het opleidingsprogramma. 
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5. Toetsen/gesprekken/portfolio 

KPB 
Tijdens de stage wordt er minimaal 1x per maand een KPB ingevuld. Dit is op basis van uw eigen 
initiatief danwel het verzoek van de supervisor. U stuurt een copie van de KPB naar de opleider in het 
profiel en de opleider interne geneeskunde. Het origineel komt in uw portfolio. 
 
Voortgangsgesprekken 
Tijdens de profielstage vinden de volgende gesprekken plaats met de opleider endocrinologie: 
• Introductiegesprek: in dit gesprek worden de algemene en individuele leerdoelen voor de 

profielstage vastgelegd. 
• Voortgangsgesprekken: deze gesprekken hebben als doel reflectie door en met de AIOS op 

behaalde leerdoelen en voortgang. In het 1e jaar van de profielstage wordt om de 4 maanden een 
voortgangsgesprek gehouden. In het 2e jaar om de 6 maanden. De AIOS maken zelf een afspraak 
met de opleider. Na het gesprek maakt de AIOS een schriftelijk verslag met hierin de gemaakte 
afspraken, het origineel komt in het portfolio.  

• Eindgesprek: een copie van het eindgesprek wordt naar de opleider gestuurd.  
 
Verder vindt tijdens de profielstage jaarlijks een voortgangsgesprek plaats met de hoofdopleider 
interne geneeskunde. De AIOS bereidt het gesprek voor middels het invullen van het formulier 
‘voortgangsgesprek’ waarbij u reflecteert op uw leerdoelen de afgelopen periode en de leerdoelen 
voor de komende periode benoemt. Alle KPB’s en introductie/voortgangsverslagen worden besproken 
met de opleider 
 
Tijdens de voortgangsgesprekken wordt de AIOS beoordeeld en wordt feed-back gegeven aan de 
hand van: 

• Het portfolio van de AIOS  
• Gegevens over presentie bij opleidingsactiviteiten (o.a.ochtendrapport, refereeravonden en 

verplichte jaarlijkse BLS herhalingscursus)  
• Beoordelingen door supervisoren (o.a. m.b.t. statusvoering, brieven, inbreng tijdens (grote) visites 

en patiëntenbesprekingen, samenwerking met verpleging, supervisie afdelingsarts/senior-
coassistent/co-assistent, refereeravond, inbreng tijdens overdracht (o.a. als voorzitter).  

• Resultaten van KPB’s (12 per jaar), 
• (Eventueel) verslagen van verpleging en patiënten aangaande functioneren van AIOS 
• Resultaat jaarlijkse periodieke kennistoets.  
• Beoordelingen Critical Appraised Topics (CAT’s; 2 per jaar) 
• Resultaten wetenschappelijke activiteiten (gedurende de gehele opleiding dient tenminste één 

artikel in een wetenschappelijk tijdschrift of medisch vakblad geschreven te worden dan wel een 
wetenschappelijke voordracht of posterpresentatie verzorgd te worden). 

 
Portfolio 
In het portfolio (conform format CCMS/ E-portfolio NIV) wordt in grote lijnen bijgehouden hoeveel 
patiënten met welke aandoeningen zijn gezien. Ook wordt het aantal bijgewoonde diagnostische en 
therapeutische verrichtingen genoteerd. De casus, referaten die zelfstandig naar voren werden 
gebracht worden als zodanig gemerkt. In het portfolio worden tevens de KPB’s en overige 
beoordelingen opgenomen. Bovendien reflecteert de AIOS in het portfolio met enige regelmaat op 
zijn/haar eigen functioneren.  
 
6. Werkzaamheden 

Opleidingsteam Erasmus MC 

Het opleidingsteam bestaat uit 9 internist-endocrinologen en 1 internist-vasculair geneeskundige: 
• internist-endocrinologen: Prof. Dr. W.W. de Herder (opleider), Prof. Dr. A.J. van der Lelij, Dr. R.A. 

Feelders, Dr. S.J.C.M.M. Neggers, Dr. R.P. Peeters, mevr. Dr. E.F.C. van Rossum, mevr. Dr. 
M.C. Zillikens, mevr. Drs. B. Oczan, Dr. J.A.M.J.L.Janssen. 

• internist-vasculair geneeskundige: Dr. J.E. Roeters-Van Lennep. 
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Indeling van de stage; werkzaamheden en supervisie tijdens de stage 

De eerder genoemde leerdoelen worden behaald door uw werkzaamheden en verplichte 
opleidingsactiviteiten tijdens de enkelvoudige profielstage endocrinologie, zoals hieronder beschreven.  

 
Klinische stage   
De klinische stage omvat 8 maanden. Tijdens de eerste 4 maanden van deze stage zal de stagiair zelf 
als afdelingsarts functioneren van de opgenomen endocrinologische patiënten op verpleegafdelingen 
5 midden en 5 noord. Tijdens de laatste 4 maanden (die niet aansluitend hoeven te zijn) superviseert 
de stagiair de afdelingsarts. De stagiair wordt gesuperviseerd door een staflid endocrinologie (getrapte 
supervisie). Tijdens de klinische stage worden alle patiënten minimaal 1x per dag besproken met de 
supervisor. 
 
Poliklinische stage  
Tijdens de gehele periode van 24 maanden doet de stagiair per week 2-3 dagdelen endopoli en 1 
dagdeel diabetespoli (incl. begeleiding zwangeren, voetenspreekuur en pompen). Per 
polikliniekspreekuur worden 8-11 controlepatiënten (15 min) en 1-2 nieuwe patiënten (45 min) gezien. 
Totaal aantal nieuwe patiënten per week voor endocrinologie en diabetes bedraagt ongeveer 5. 
Tijdens de poliklinische stage fungeren de stafleden van de afdeling endocrinologie als supervisor. 
Wekelijks op de woensdagochtend vindt een overleg met de supervisoren plaats waarin patiënten 
besproken worden (polikliniekbespreking). Zo nodig worden patiënten tijdens het consult samen met 
de supervisor gezien. Alle probleempatiënten/leerzame endocrinologische patiënten worden uitvoerig 
besproken tijdens de wekelijkse bespreking van poli- en consultpatiënten, in aanwezigheid van alle 
stafleden endocriene ziekten en een vertegenwoordiging van de staf nucleaire geneeskunde en 
klinische chemie. De diabetespatiënten worden besproken in de wekelijkse multidisciplinaire 
bespreking van het diabetesteam op donderdagmiddag. Twee dagdelen per week bestaat er een 
speciaal multidisciplinair spreekuur voor patiënten met diabetische voetulcera, waarin de 
podotherapeut een centrale rol speelt.  
 
Consultstage 
Tijdens de gehele stage neemt de stagiair deel aan de consulten endocrinologie (via de endofoon, 
gemiddeld 1 dag/week). Alle consultpatiënten worden dagelijks met de aangewezen supervisor (via de 
supervisoren-endofoon) besproken en wekelijks plenair met de gehele staf (op woensdagochtend). 
Consulten worden vooral gedaan op de afdelingen neurochirurgie (perioperatieve begeleiding van 
patiënten met tumoren in het hypofysegebied), heelkunde/KNO (perioperatieve begeleiding van 
patiënten die een operatie aan schildklier of bijschildklier(-en) of aan een endocriene tumor elders 
moeten ondergaan). Consulten diabetes worden in het ziekenhuis verricht via de reguliere 
consultatieve dienst. In bijzondere situaties (met name verloskunde) worden consulten uitgevoerd 
door een van de fellows endocrinologie, in samenspraak met een van de internist-endocrinologen.   
 
Overige stages  
Tijdens de enkelvoudige profielstage endocrinologie zijn de volgende speciële stages verplicht: 
hypofyse spreekuur (HCR) (gekoppeld aan multidisciplinair overleg), endo-heelkunde poli (gekoppeld 
aan multidisciplinair overleg), diabetes bij zwangeren poli, diabetes poli, algemene endocrinologie poli, 
poli metabole botziekten, schildklierpoli (Schildkliercentrum Rotterdam)(gekoppeld aan multidisciplinair 
overleg), groeihormoonpoli, diabetische voetzorg, endocriene laboratoriumdiagnostiek (klinische 
chemisch/endocrinologisch laboratorium) en lipiden/atherosclerose/cardiovasculair risicomanagement. 
Verder kunnen de volgende keuzestages gevolgd worden: NET poli (ENETS COE), acromegalie poli, 
Turner poli, transitie poli, LATER poli, centrum voor gezond gewicht, of nucleaire geneeskunde (zie 
bijlage 2) 
 
 
Algemeen interne taken tijdens de profielstage 
Gedurende 2 a 3 blokken van 2 weken per jaar participeert de stagiair in de algemeen interne 
dienstenstage. Deze perioden worden bij voorkeur gepland aan het begin en aan het einde van de 
profielstage. Daarnaast neemt de stagiair deel aan het ochtendrapport en de aansluitende algemene 
opleidingsactiviteiten (tenzij dit niet mogelijk is i.v.m. polikliniekspreekuur). Verder behoren tot de 
algemeen interne taken het incidenteel waarnemen van zaalassistenten bij ziekte of vakantie. 
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Waarneming 
Bij ziekte meldt de stagiair zich ziek bij het secretariaat (A. Hokke/ T.J. Brosky) en bij zijn/haar 
supervisor. Zijn/haar werkzaamheden worden door collega-fellows overgenomen.  
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7. Vaste opleidingsactiviteiten (lokaal) 

Maandag: 
8.30-9.00: overdracht algemene interne geneeskunde 
12.30-13.00: diabetes-zwangeren bespreking  
12.30-13.00: fellows-staf overleg 
15.00-16.00: schildklierbespreking  
15.00-16.00:  metabole botziekten bespreking 
16.30-17.00: overdracht 
 
Dinsdag: 
8.30-9.00: overdracht algemene interne geneeskunde + radiologiebespreking 
9.00-9.30: voorbespreking endo-heelkunde poli (tweewekelijks) 
16.30-17.00: overdracht 
 
Woensdag: 
8.30-9.00: overdracht algemene interne geneeskunde + Prepare for reading/ refereren 
9.00-10.00: polikliniekbespreking endocrinologie 
10.00-11.00: grote visite endocrinologie 
11.00-12.00: afdelingsronde grote visite 
13.00-14.00: Hypofyse bespreking (tweewekelijks) 
14.00-16.00: Tumorwerkgroep endocriene tumoren + PA bespreking (tweewekelijks) 
16.00-17.00: Voorbespreking TRIAL (groeihormoon) poli 
16.30-17.00: overdracht 
 
Donderdag: 
8.30-9.00: overdracht algemene interne geneeskunde 
12.30-13.30: Klinische demonstratie  
13.30-14.30: diabetesbespreking 
14.30-15.30: vasculaire bespreking (lipiden) 
16.00-18.00: journal club kliniek/ lab endocrinologie of Erasmus MC Lecture Series on Endocrinoloy 

Lecture (1x per maand) 
16.30-17.00: overdracht 
 
Vrijdag: 
8.30-9.00: overdracht algemene interne geneeskunde + CAT 
12.15-13.00: klinisch onderwijs 
12.15-13.00: complicatiebespreking (maandelijks) 
16.30-17.00: overdracht 
 
 
 
8. Registratie 

De registratie als ‘internist met het enkelvoudig profiel Endocrinologie binnen de Interne 
Geneeskunde’ kan binnen één jaar na beëindiging van de opleiding in het enkelvoudig profiel worden 
verleend aan de internist die aan het opleidingsprogramma zoals omschreven in paragraaf 3 van de 
opleidingseisen voor het aandachtsgebied Endocrinologie van de Interne Geneeskunde heeft voldaan. 
De erkenning wordt verleend door de Sectie Endocrinologie, gehoord de opleider Endocrinologie. 
Inschrijving vindt plaats in een register van de NIV, dat door de NIV wordt aangelegd en bijgehouden. 
Als bewijs van inschrijving wordt aan de internist met het enkelvoudig profiel Endocrinologie een 
certificaat uitgereikt. De registratie wordt iedere vijf jaar hernieuwd door de Sectie Endocrinologie 
wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden onder punt 7. Aan de (her)registratie zijn geen kosten 
verbonden, wel is lidmaatschap van de NIV vereist. 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: medisch inhoudelijke competenties profielstage endocrinologie  
Bijlage 2: speciële stages tijdens de enkelvoudige profielstage endocrinologie 
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Bijlage 3: leerdoelen algemene competenties AIOS jaar 5 en 6 
 
Bijlage 1 
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Bijlage 2  
 
Speciële stages tijdens de enkelvoudige profielstage endocrinologie 
 
A. Verplichte stages 
 
Endocrinologie poli 
 
Leerdoelen:  
Vergaren van theoretische en praktische inzichten in diagnostiek en behandeling van patiënten met 
endocriene aandoeningen.  
 
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  
-Praktijk: endocrinologie poli, polibespreking.  
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 32 uur zelfstudie 
-Praktijk: gedurende 8 maanden één dagdeel per week  
 
Contactpersonen: 
Dr. E.F.C. van Rossum, Dr. M.C. Zillikens 
 
Schildklier poli 
 
Leerdoelen:  
Vergaren van theoretische en praktische inzichten in diagnostiek en behandeling van patiënten met 
complexe schildklieraandoeningen en schildklierkanker. Toepassen van up-to-date diagnostiek en 
therapie – al dan niet in multidisciplinair verband - in het kader van het Schildkliercentrum Rotterdam. 
 
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  
-Praktijk: schildklierpoli (+voorbespreking), tumorwerkgroep bespreking.  
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 16 uur zelfstudie 
-Praktijk: gedurende 4 maanden één dagdeel per week  
 
Contactpersoon: 
Dr. R.P. Peeters 
 
Endo-heelkunde poli 
 
Leerdoelen:  
Vergaren van theoretische en praktische inzichten in diagnostiek en behandeling van patiënten met 
endocriene aandoeningen die chirurgische interventie nodig hebben.  
 
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  
-Praktijk: endo-heelkunde poli (+voorbespreking), tumorwerkgroep bespreking.  
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 32 uur zelfstudie 
-Praktijk: gedurende 8 maanden één dagdeel per twee weken  
 
Contactpersonen: 
Dr. R.P. Peeters, Prof. Dr. W.W. de Herder 
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Hypofyse poli 
 
Leerdoelen:  
Vergaren van theoretische en praktische inzichten in diagnostiek en behandeling van patiënten met 
aandoeningen in de hypofyseregio. Toepassen van up-to-date diagnostiek en therapie – al dan niet in 
multidisciplinair verband - in het kader van het Hypofyse Centrum Rotterdam. 
 
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  
-Praktijk: hypofyse spreekuur (+voorbespreking).  
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 32 uur zelfstudie 
-Praktijk: gedurende 8 maanden één dagdeel per twee weken  
 
Contactpersonen: 
Dr. R.A. Feelders, Prof. Dr. A.J. van der Lelij, Dr. J.A.M.J.L. Janssen, Dr. S.J.C.M.C. Neggers 
 
Diabetes, multidisciplinair poli 
 
Leerdoelen:  
Vergaren van ervaring in de opvang en begeleiding van patiënten met diabetes inclusief complicaties 
en tijdens de zwangerschap. Inzicht krijgen in de afstemming van zorg en samenwerking binnen een 
multidisciplinair team. Complexe diabetes zorg, bijvoorbeeld insulinepomp therapie en interpretatie 
van glucosesensoren. 
 
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  
-Praktijk: deelname aan diabetesspreekuur, diabetes zwangeren spreekuur, multidisciplinair 
voetspreekuur.  
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 10 uur zelfstudie 
-Praktijk: gedurende 8 maanden één dagdeel per week  
 
Contactpersoon: 
podotherapeut; drs. B. Ozcan, dr. W. Visser 
 
Lipiden/atherosclerose/cardiovasculair risicomanagement poli 
 
Leerdoelen:  
Vergaren van theoretische en praktische inzichten in diagnostiek en behandeling van (risicofactoren 
voor) atherosclerose, in het bijzonder vetstofwisselingsstoornissen 
  
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  
-Praktijk: lipidenpoli, deelname aan casusbesprekingen/cursorisch onderwijs 
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 10 uur zelfstudie 
-Praktijk: gedurende 4 maanden één dagdeel per week  
 
Contactpersoon:  
Dr. J.E. Roeters van Lennep 
 
Metabole botziekten poli 
 
Leerdoelen:  
Vergaren van theoretische en praktische inzichten in diagnostiek en behandeling van patiënten met 
metabole botziekten.  
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Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  
-Praktijk: poli metabole botziekten(+voorbespreking).  
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 16 uur zelfstudie 
-Praktijk: gedurende 4 maanden één dagdeel per week  
 
Contactpersoon: 
Dr. M.C. Zillikens 
 
Groeihormoon poli  
 
Leerdoelen: 
Vergaren van theoretische en praktische inzichten in diagnostiek en behandeling van patiënten met 
een groeihormoondeficiëntie en panhypopituitarisme.  
 
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  
-Praktijk: TRIAL poli, voorbespreking met supervisor 
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 10 uur zelfstudie 
-Praktijk: gedurende 4 maanden één dagdeel per week  
 
Contactpersoon:  
Dr. J.A.M.J.L.Janssen 
 
Endocriene Laboratoriumdiagnostiek  
 
Leerdoelen: 
Vergaren van praktisch inzicht in voor de klinische endocrinologie, diabetologie en lipidologie 
relevante laboratoriumdiagnostiek d.w.z. preanalytische aspecten, valkuilen van de diverse 
bindingsanalyse methoden HPLC (HbA1c), metanefrines versus catecholamines (HPLC versus LC-
MS/MS), PCR (apo E genotype), calcium en fosfaat bepaling, apolipoproteïnen, cholesterol en HDL 
cholesterol bepaling, lipidenprofielen, interne en externe kwaliteitsbewaking en monsterlogistiek. 
Preanalyse en analyse intra-OK-PTH 
 
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur 
-Praktisch: onderricht door klinisch-chemici 
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 10 uur zelfstudie  
- De gehele opleiding op woensdagochtend, waarvan ongeveer een deel van de tijd besteed wordt 
  aan uitleg van de betreffende laboratoriumonderzoeken en methoden.  
- Praktische endocrinologische opdracht op het klinisch chemische/endocrinologische laboratorium, 
  gedurende 2-3 weken. 
 
Contactpersonen:  
mevr. Dr. Y.B. de Rijke 
 
 
B. Keuzestages 

 
Nucleaire Geneeskunde 
 
Leerdoelen:  
Vergaren van kennis van voor de klinische endocrinologie relevante nucleaire diagnostiek en therapie. 
Vergaren van praktisch inzicht in voor de klinische endocrinologie relevante nucleaire diagnostiek en 
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therapie in het bijzonder radioactief jodiumtherapie en peptide receptor radiotherapie evenals 
botdichtheidmetingen. 
 
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  
-Praktijk: verblijf op afdeling Nucleaire Geneeskunde voor het bijwonen van relevante 
onderzoeken/therapieën. Er wordt tevens aandacht besteed aan de werkwijze van de afdeling 
Nucleaire Geneeskunde m.b.t. preparatie van radioactieve stoffen, veiligheid en patiëntrouting 
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 10 uur zelfstudie 
-Praktijk: minimaal 3 dagdelen stage op de afdeling Nucleaire Geneeskunde  
 
Contactpersoon: 
Dr. J. Teunissen 
 
Neuro-endocriene tumor poli 
 
Leerdoelen:  
Vergaren van theoretische en praktische inzichten in diagnostiek en behandeling van patiënten met 
neuro endocriene tumoren. Toepassen van up-to-date diagnostiek en therapie – al dan niet in 
multidisciplinair verband - in het kader van het ENETS Centre of Excelence for Neuroendocrine 
Tumors. 
 
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  
-Praktijk: NET poli (+voorbespreking), tumorwerkgroep bespreking.  
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 16 uur zelfstudie 
-Praktijk: gedurende 4 maanden één dagdeel per week  
 
Contactpersoon: 
Prof. Dr. W.W. de Herder, Dr. R.A. Feelders 
 
Acromegalie poli 
 
Leerdoelen:  
Vergaren van theoretische en praktische inzichten in diagnostiek en behandeling van patiënten met 
acromegalie.  
 
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  
-Praktijk: acromegalie poli (+voorbespreking), hypofyse bespreking.  
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 16 uur zelfstudie 
-Praktijk: gedurende 4 maanden één dagdeel per twee weken  
 
Contactpersoon: 
Dr. S.J.C.M.C. Neggers 
 
Turner poli 
 
Leerdoelen:  
Vergaren van theoretische en praktische inzichten in diagnostiek en behandeling van patiënten met 
het syndroom van Turner. Toepassen van up-to-date diagnostiek en therapie – al dan niet in 
multidisciplinair verband. 
 
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  



Enkelvoudig profiel endocrinologie 20 
 

-Praktijk: Turnerpoli (+voorbespreking). 
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 16 uur zelfstudie 
-Praktijk: gedurende 4 maanden één dagdeel per twee weken  
 
Contactpersoon: 
Dr. E.F.C. van Rossum 
 
Obesitas poli –centrum voor gezond gewicht 
 
Leerdoelen:  
Vergaren van theoretische en praktische inzichten in diagnostiek en behandeling van patiënten met  
obesitas (syndromen/monogenetische obesitas).  
 
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  
-Praktijk: Obesitas poli –centrum voor gezond gewicht (+voorbespreking). 
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 16 uur zelfstudie 
-Praktijk: gedurende 4 maanden één dagdeel per twee weken  
 
Contactpersoon: 
Dr. E.F.C. van Rossum 
 
Transitie poli 
 
Leerdoelen:  
Vergaren van theoretische en praktische inzichten in de overdracht van kinderen met endocriene 
aandoeningen door de kinderendocrinoloog naar de endocrinoloog voor volwassenen.  
 
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  
-Praktijk: Polikliniek kinderendocrinologie, locatie Sophia (+voorbespreking). 
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 2 uur zelfstudie 
-Praktijk: 2 x per jaar  
 
Contactpersoon: 
Dr. J.A.M.J.L. Janssen, Dr. E.L.T. van den Akker 
 
LATER poli 
 
Leerdoelen:  
Vergaren van theoretische en praktische inzichten in diagnostiek en behandeling van patiënten die in 
hun jeugd enigerlei vorm van kankerbehandeling hebben gehad.  
 
Leermiddelen: 
-Theorie: bestuderen van opgegeven literatuur  
-Praktijk: LATER poli (+voorbespreking), QCAT bespreking.  
 
Tijdsbelasting: 
-Theorie: 16 uur zelfstudie 
-Praktijk: gedurende 4 maanden één dagdeel per twee weken  
 
Contactpersoon: 
Dr. S.J.C.M.C. Neggers 
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Bijlage 3 
Leerdoelen algemene competenties voor  AIOS jaar 5 en 6 

Medisch handelen (en 
kennis) 

Leerdoelen 

M1  - M4  Ziektebeelden bij profiel 
Procedures/vaardigheden: specifiek voor profiel 

COMMUNICATIE  
 - 
SAMENWERKING  
S1 Overlegt doelmatig 
met collegae en andere 
zorgverleners 

5 De AIOS blijkt in de praktijk collegiale relaties op te bouwen, waarbij hij eigen 
inbreng en die van anderen blijkt te kunnen combineren bij zijn handelen. 
 

S4 Draagt bij aan 
effectieve 
interdisciplinaire 
samenwerking en 
ketenzorg 
 

5 De AIOS beschikt over kennis en inzicht met betrekking tot de organisatie van 
multiprofessionele zorgverlening, en past deze kennis adequaat toe. 
De AIOS levert in de praktijk een adequate bijdrage aan de continuïteit van zorg voor 
de patiënt. De AIOS is verantwoordelijk voor de patiënt, waarvoor hij de zorg heeft 
aanvaard, tot het moment waarop hij zeker heeft gesteld dat de zorg voor de patiënt 
op correcte wijze met alle benodigde informatie is overgedragen aan een andere arts. 
Omgekeerd is de AIOS ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke 
informatie indien hij een patiënt krijgt overgedragen 
van een collega-arts. 

 5 De AIOS geeft blijk van een adequaat vermogen ten aanzien van het voorkomen, 
onderhandelen en oplossen van een interprofessioneel conflict en respecteert daarbij 
verschillen, misverstanden en beperkingen van anderen.  

WETENSCHAP  
W2 Bevordert de 
verbreding en 
ontwikkeling van 
wetenschappelijke 
vakkennis  

- De AIOS levert een bijdrage aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van 
nieuwe medische kennis. 

- AIOS beschikt over kennis van ethische en medisch maatschappelijke aspecten 
van onderzoek. 

W4 Bevordert de 
deskundigheid van 
studenten, AIOS, 
collegae, patiënten, 
verpleegkundigen 
en andere betrokkenen 
in de gezondheidszorg  

- samen met anderen de onderwijsbehoeften en de door dezen en door derden 
gewenste leerdoelen vast te stellen. 

- effectieve onderwijsmethoden te selecteren en het leerproces van anderen te 
faciliteren 

MAATSCHAP 
HANDELEN 

 

Ma 4 Treedt adequaat 
op bij incidenten in de 
zorg 

- De AIOS 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. 

- De AIOS kan omgaan met complicaties ten gevolge van het klinisch handelen 
ORGANISATIE  
O2 Besteedt de 
beschikbare middelen 
voor de 
gezondheidszorg 
verantwoord 

- De AIOS beschikt over praktische kennis met betrekking tot: 
• mogelijkheden van interventie door paramedici; 
• taakverschuiving c.q. delegatie 

 
- De AIOS geeft blijk van besef dat het voor het functioneren als internist vereist is 

dat hij grenzen en mogelijkheden van de gegeven situatie, van de eigen 
beroepsuitoefening daarin, en van de medische professie in het algemeen daarin 
kan beoordelen. (Professionaliteit 3) 
 

O3 Werkt effectief en 
doelmatig in een 
gezondheidszorgorganis
atie 

De AIOS participeert in de organisatie van de gezondheidszorg door deel te nemen 
aan overleg, werkgroepen etc. gericht op het verbeteren van de werkorganisatie en 
samenwerking met anderen 

REFLECTEREN  
R2 Kan reflecteren op 
het eigen functioneren 

- geeft er blijk van eigen gevoelens, normen en waarden te onderkennen in relatie 
tot existentiële vragen over leven, dood, ziekte en gezondheid en kan omgaan 
met medisch-ethische vragen. (Professionaliteit 2)  

- geeft blijk van besef dat het voor het functioneren als internist vereist is, dat hij 
grenzen en mogelijkheden van de gegeven situatie, van de eigen 
beroepsuitoefening daarin, en van de medische professie in het algemeen daarin, 
kan beoordelen. (Professionaliteit 3) (knoop M3.1-5) (knoop O 2.8) 

R1 Heeft een 
onbevangen, niet-
oordelende 
grondhouding 

De AIOS is in staat om in alle omstandigheden met onverdeelde aandacht te werken 

R4 Kan reflecteren met 
een professional 

De AIOS herkent irrationeel gedrag.  



Enkelvoudig profiel endocrinologie 22 
 

Checklist Naam datum 
Introductiegesprek met opleider profiel   
Voortgangsgesprekken met opleider profiel   
Eindgesprek met opleider profiel   
Voortgangsgesprek hoofdopleider (jaarlijks)   
KPB’s  (minimaal 1x per maand) 
 

  

KPB algemeen   
KPB gesprek met patient   
KPB vaardigheid incl LO   
KPB brieven    
KPB overdracht    
KPB visite/probleemoplossende bespreking    
KPB referaat / CAT    
Locaal/regionaal /landelijk   
Kennistoets jaarlijks   
NIV dagen  1 dag per jaar   
ROIG certificaten - in jaar 1 t/m 4 behaald?   
Managementcursus   
CAT 2 a 3 per jaar   
Multisource feedback   
Portfolio – reflectieverslag 1x per jaar   
Presentie locaal    
Ochtendrapport minimaal 2x week bij AIG    
Refereeravond 1x per maand bij AIG   
Onderwijs na ochtendrapport    
Intervisiebijeenkomsten   
Wetenschap   
Tenminste één voordracht, poster, artikel vakblad of proefschrift gedurende de opleiding   
 
 
 
 
 
 


