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1. Inleiding 

Medische Oncologie is het onderdeel binnen de interne geneeskunde dat zich richt op de diagnostiek en de 

medicamenteuze behandeling van patiënten met kwaadaardige aandoeningen. Dit geldt zowel voor de 

anti-kankerbehandeling als de bestrijding van symptomen. 

De afdeling interne oncologie binnen het Erasmus MC 

Met in totaal 300 medewerkers is de afdeling interne oncologie van het Erasmus MC de grootste 

oncologie afdeling binnen Nederland. De afdeling staat garant voor hooggespecialiseerde, vaak tertiaire 

patiëntenzorg en heeft een vooraanstaande rol in klinisch wetenschappelijk onderzoek met als 

speerpunten: "translationele cancer genomics en proteomics", translationele farmacologie, translationele 

onco-immunologie en palliatieve en ondersteunende zorg. 

Het hoofd van de afdeling is prof.dr. S. Sleijfer. De medische staf bestaat uit 16 internist-oncologen en 

maximaal 10 assistenten in opleiding tot internist-oncoloog. De medische staf wordt ondersteund door 

verpleegkundig specialisten. Daarnaast zijn binnen de afdeling een groot aantal 

oncologieverpleegkundigen werkzaam in de klinische en de ambulante zorg. De psychosociale 

begeleiding van patiënten wordt uitgevoerd door de directe zorgverleners, waar nodig aangevuld met 

begeleiding vanuit een psychosociaal zorgteam. Een deel van de medewerkers is werkzaam op de beide 

locaties, Erasmus MC-Daniel den Hoed en Erasmus MC-centrumlocatie. Wanneer de nieuwbouw gereed 

is, naar verwachting eind 2017, zal de afdeling op één locatie geconcentreerd zijn. De afdeling beschikt op 

beide locaties over een dagbehandel ingscentrum en klinische afdelingen. 

De afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC stelt zich tot doel om patiënten met kanker, die een 

vorm van medicijnbehandeling nodig hebben, een dergelijke behandeling in optimale vonn aan te bieden. 

Dit geldt zowel voor daadwerkelijke behandeling van de tumor, als voor bestrijding van de symptomen. 

Het streven van de afdeling is om zoveel mogelijk behandelingen poliklinisch te geven. Op het 

dagbehandelings centrum krijgen patiënten naast anti-tumor behandelingen ook ondersteunende 

behandelingen om complicaties en bijverschijnselen te vermijden of te verminderen, en symptomen van 

de ziekte te bestrijden. Lndien een langere behandeling noodzakelijk is worden patiënten in het ziekenhuis 

opgenomen. 

Reguliere behandeling van patiënten vindt grotendeels plaats op basis van (landelijk vastgestelde) 

protocollen en richtlijnen. Deze protocollaire geneeskunde waarborgt de hoogste kwaliteit van zorg en 

biedt de modernste behandelingen. De organisatie van deze zorg is complex, zodat daarvoor speciale 

teams zijn samengesteld bestaande uit diverse deskundigen. Voor de continuïteit van zorg wordt gebruik 
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gemaakt van multidisciplinaire kennis en kunde van turnorwerkgroepen, tevens bestaande uit 

radiotherapeuten, chirurgen, radiologen, nucleair geneeskundigen en pathologen. 

De afdeling Interne Oncologie heeft wereldwijd een vooraanstaande rol in het klinisch wetenschappelijk 

onderzoek ter verbetering van bestaande behandelingen en/of ontwikkeling van nieuwe behandelingen. 

Een groot deel van de patiënten wordt daarom behandeld in het kader van zogenaamde studieprotocollen. 

Binnen het Erasmus MC valt de afdeling Interne Oncologie onder Thema Daniel den Hoed. 

De afdeling kent 2 organogrammen: 1. een zorg organogram en een 2. research organogram. 

1.1 Zorg 

De afdeling beschikt op beide locaties over klinische afdelingen. Op locatie Daniel den Hoed betreft het 

32 bedden Interne Oncologie en 13 bedden palliatieve zorg . Op de centrumlocatie betreft het 12 bedden 

Interne Oncologie (binnen de afdeling Inwendige Geneeskunde). Daarnaast wordt op de centrumlocatie 

een aantal patiënten behandeld op orgaanspecialistische afdelingen. Op beide locaties beschikt de afdeling 

over een polikliniek met dagbehandelings centrum. De klinische en poliklinische zorg wordt aangestuurd 

door sectormanagers kliniek of polikliniek en een medisch coördinator k liniek of polikliniek. Verder 

beschikken beide locaties over een locatiemanager. Het Erasmus MC is bezig met nieuwbouw en in de 

loop van 2017 worden de verschillende lokaties in de nieuwbouw samengevoegd. 

Zorgorganogram: 

Thema Direcleur 

Afdelingshoofd 
S.Sleijfer 

Daniêl den Hoed f-----1---------------------------� 

J 
Slafadvlseur 

Bedrijfsvoering BV 

Localiecoördinalor Localiecoördinator 
Daniêl den Hoed f----+-------i Centrumlocatie 

l 
Medisch 

Coördinatoren 
Locatie 

Oanilll den Hoed 

Universilalr 
Medisch 

Specialisten 

] 
Medisch 

Coördinatoren 
Centrumlocatie 

1 
AIOS 

Sectormanager 
Kliniek Oncologie 

Verpleegkundig 1--- CoördJnatorTeam 
4 

Verpleegkundig 1---, CoördinatorTeam 

5 

Verpleegkundig 1--- CoördinatorTeam 

6 

Verpleegkundig 
'----- CoördinalorTeam 

7 

Seclormanager 
Ambulante Zorg 

. Coördinalor Locatiemanager 1-+- P 1.k1 . .  k T 1 Ambulanle Zorg 
o ' irne aam 

Coördinalor 1-- Polikliniek Team 2 

Coördinator 1- Dagbehandeling 

Verpleegkundig 
Specialislen en 

Consulenten 
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1.2 Research 

Het onderzoek van de lnteme Oncologie richt zich op het tot stand komen van effectieve 

geïndividualiseerde behandelingen met minimale bijwerkingen voor patiënten met solide tumoren. De 

visie van de Interne Oncologie luidt "De behandeling van een individuele kankerpatiënt wordt bepaald 

door de specifieke kenmerken van deze individuele patiënt, de kankercellen en hun micro-omgeving. Deze 

behandeling dient continue te worden bijgesteld volgens deze waargenomen veranderende kenmerken". 

De onderzoeksactiviteiten zijn onderverdeeld in een aantal onderzoeksgroepen (organogram): 

• Translational Cancer Genomics and Proteomics" gericht op het identificeren van prognostische en 

voorspellende markers op basis van moleculaire kenmerken van tumorcellen. 

• Translational Phannacology" gericht op het onderzoeken van de farmacologie en 

farmacodynamiek van anti-kanker therapie ge1icht op bepalen van de optimale dosering voor 

individuele patiënten. 

• Translational Onco-Immunology" waarbij onderzocht wordt hoe micro-omgeving van de tumor 

bijdraagt aan een vermindere immuun response en het verkennen van strategieën om de respons 

van tumor specifieke T-lymfocyten te vergroten. 

• Clinical Trials" gericht op het onderzoeken van de veiligheid en klinische betekenis van 

behandelingsmethoden voortgekomen uit preklinische onderzoek. 

• Palliative and Supportive Care" gericht op het onderzoeken en optimaliseren van factoren die de 

kwaliteit van leven van patiënten beïnvloeden. 

Klinische en preklinische studies zijn complementaire activiteiten. Door middel van onze preklinische 

studies proberen we een adequate interpretatie van huidige therapieën en de vooruitgang van nieuwe 

behandelingen te geven. De effectiviteit en veiligheid van nieuwe (combinatie) behandelingen wordt 

onderzocht in een groot aantal klinische studies, de resultaten van dit onderzoek worden weer gebruikt 

voor preklinische studies. Continue optimalisering van behandelingen wordt hierdoor gegarandeerd. 

Tenslotte om de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten te verbeteren, implementeren en 

verbeteren we de palliatieve en ondersteunende zorg. 
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Research organogram: 

Department Chair 

S. Sleijfer 

1 
1 

oördinators Research Coördinator Research Coördinator Research Coördinators Research ResearchC 
S. Sleijfer/J A Foekens A.H.J. Mathijssan J.E.MA Oebets S. Sleijfer/A.H.J. Mathijssen 

Coördinator 
an der Rijt C.C.D.V 

T ranslational 
Genorrücs an 

Cancer Translational TranslatîonaJ Palliati ve and 
ve Care d Proteomics 

1 Group Martens 

1 Breast cancer 
Genomics and Proteomics 

Group Berns 

lntegrated Genomics of 
TreatmentResistance 

Group Hooning 

Hereditary Cancer 

2. De Opleiding 

PharmacolOQY 

Group Mathijssen 

Personalized Medicine 

Onc:o-lmmunoloav 

Group Debets 

Tumor lmmunology 

Clinical Trials 

· ---------

Group De Jonge 

Ear1y Clinical Trials 

GroupDeWit 

Experimental 
Systemic Therapy of 

rogeoitalJ.um 

Supporti 

Group Van der Rijt 

Palliative and 
Supportive Care 

De visie van de afdeling Interne Oncologie is dat door middel van continue aandacht voor opleidingen 

voor iedere medewerker de juiste competenties, vaardigheden en kennis tot stand gebracht worden in 

relatie tot de huidige of toekomstige eisen die een functie of toekomstige functie stelt. Lndien gewenst kan 

een verdieping plaatsvinden van de benodigde competenties. Iedere medewerker is zich bewust van de 

eigen kennis, zijn kansen en zijn kwetsbaarheden en is bereid in zichzelf en in de organisatie te investeren 

om samen te werken aan een professionele uitvoering van de taak. Er wordt systematisch aandacht besteed 

aan het vaststellen van opleidingsbehoeften door middel van voortgangsgesprekken, periodiek aangevuld 

met een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

7 



2.1 Het opleidingsteam 

Alle stafleden zijn betrokken bij de opleiding tot internist-oncoloog. De opleiding wordt gecoördineerd 

door het opleidingsteam, bestaande uit dr. A. van der Gaast (opleider), dr. E. van Meerten (plv. opleider) 

en dr. M.J.A. de Jonge, drs. A.W .. Oosten en dr. M.Y. V. Roms. 

In onderstaande Tabel zijn de aandachtsgebied( en) en opleidingstaken van alle stafleden samengevat. 

Aandachtsgebied (klinisch en Opleidingstaken 

wetenschappelijk) 

Prof. dr. S Sleijfer Urologische oncologie Hoofd afdeling interne oncologie 

Sarcomen Cursorisch onderwijs 

Vroeg klinische studies 

Neuro-oncologie 

Dr. A. van der Gaast GI oncologie Opleider aandachtsgebied medische 

Gynaecologische oncologie 
oncologie 

Waarnemend hoofd van de afdeling 
Urologische oncologie 

Alle overige onderwijstaken 

Dr. E. van Meerten Hoofd/Hals-tumoren Plaatsvervangend opleider medische 

GI oncologie 
oncologie 

Schildkliertumoren 
Alle overige onderwijstaken 

Dr. I. Boere Gynaecologische oncologie Begeleiding AIOS polikliniek 

GI oncologie Cursorisch onderwijs 

IKNL consulten 

Dr. F.A.L.M. Eskens GI oncologie Begeleiding AIOS polikliniek 

Neuro-endocriene tumoren Cursorisch onderwijs 

Vroeg klinische studies IKNL consulten 

Dr. M.Y.V. Homs Mammacarcinoom Begeleiding AIOS kliniek en polikliniek 

Cursorisch onderwijs 

IKNL consulten 

Dr. A. Jager Mammacarcinoom Begeleiding AIOS polikliniek 

CZS tumoren Cursorisch onderwijs IKNL consulten 

Erfelijke tumoren 
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Neuro-oncologie 

Dr. M.J.A. de Jonge Thoracale oncologie Begeleiding AIOS polikliniek 

Melanomen Cursorisch onderwijs 

Vroeg klinische studies IKNL consulten 

Hoofd/Hals-tumoren GCP cursus 

Dr. W.H.J. Kruit Melanomen Cursorisch onderwijs 

Urologische oncologie IKNL consulten 

Dr. M.P.J.K. Lolkema Vroeg klinische studies Begeleiding AIOS polikliniek 

Urologische oncologie Cursorisch onderwijs, IKNL consulten 

Prof. dr. A.H.J. Mathijssen Klinische farmacologie Begeleiding AIOS polikliniek 

GI oncologie Cursorisch onderwijs 

Vroeg klinische studies Farmacologisch onderwijs 

IKNL consulten 

Drs. A.W. Oosten Palliatieve zorg Begeleiding AIOS kliniek en polikliniek 

Sarcomen Cursorisch onderwijs, IKNL consulten 

Prof. dr. C.C.D. van der Rijt Palliatieve zorg Begeleiding AIOS polikliniek 

Neuro-oncologie en CZS Cursorisch onderwijs 

tumoren 
IKNL consulten 

Schildkliertumoren 

Dr. C. Seynaeve Mammacarcinoom Begeleiding AIOS polikliniek 

Sarcomen Cursorisch onderwijs, IKNL consulten 

Erfelijke tumoren Coördinator PA bespreking 

Prof. dr. R. de Wit Urologische oncologie Begeleiding AIOS polikliniek 

Cursorisch onderwijs, IKNL consulten 

Dr. C. van Zuylen Gynaecologische oncologie Begeleiding AIOS polikliniek 

Palliatieve zorg Begeleider intervisiebijeenkomsten 

Cursorisch onderwijs 

IKNL consulten 
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2.2 Beschrijving van de opleiding 

Conform de opleidingseisen voor de differentiatie Medische Oncologie binnen de Interne Geneeskunde 

bestaat de opleiding uit verschillende onderdelen die hierna worden beschreven. 

2.2.1 Vooropleiding 

Tenminste vier jaar van de opleiding tot internist dient voltooid te zijn, inclusief de verplichte stages 

consultatieve werkzaamheden, poliklinische werkzaamheden en intensive care. Voor de differentiatie 

Medische Oncologie verdient het aanbeveling om de facultatieve stages Hematologie, Pulmonologie en 

Maag-, Darm-, en Leverziekten te volgen. 

2.2.2 Opleiding in de differentiatie 

De volgende varianten voor de opleiding voor de differentiatie staan ter beschikking: 

Variant l :  Registratie voor de differentiatie Medische Oncologie waarbij na het basispakket Medische 

Oncologie (zie 2.3. l) een verdiepingsstage (zie 2.3.2) als extra training wordt gevolgd. Hij/zij ontwikkelt 

zich tot medisch oncoloog met een specifiek aandachtspunt. 

Vaiiant 2: Registratie voor de differentiaties Medische Oncologie en Hematologie waarbij naast het 

basispakket Medische Oncologie (zie 2.3.1) het basispakket Hematologie (zie 2.3.3) wordt gevolgd. 

2.3 Verplichte stageonderdelen 

=basispakket+ verdiepingsstage ófbasispakket +hematologische training (zie 3.3.3) 

2.3.1 Basispakket Medische Oncologie (18 maanden) 

Klinische stage (minimaal zes maanden) op een afdeling waar vooral of uitsluitend patiënten zijn 

opgenomen ten behoeve van of als gevolg van medisch oncologische diagnostiek en/of behandelingen. 

Tot deze stage behoren de dagelijkse patiëntenzorg evenals de multidisciplinaire oncologische 

patiëntenbesprekingen met vertegenwoordigers van de afdelingen Radiotherapie, Chirurgische Oncologie, 

Gynaecologie, Urologie, Hoofd-halsoncologie, Neuro-oncologie, MDL en Dermatologie. 

Stage poliklinische werkzaamheden van 12 maanden waarin kennis en ervaring wordt opgedaan met 

betrekking tot de diagnostiek en behandeling van patiënten met kanker. Deze stage behelst tenminste 88 

dagdelen, dus gemiddeld twee dagdelen spreekuur per week waarin uitsluitend patiënten uit de 

differentiatie gezien worden. Een (kennismakings)stage in de radiotherapeutische en chirurgische 

benadering van kanker is ingebed in het basispakket en moet inzicht geven in de diagnostiek en 
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behandelmogelijkheden van de patiënt bij andere oncologische specialismen. Tijdens de gehele stage dient 

kennis op het gebied van vakken zoals epidemiologie, pathologie, immunologie, moleculaire biologie en 

genetica te worden opgedaan. Specialistische kennis moet verworven worden op het gebied van de zin en 

de interpretatie van laboratoriumdiagnostiek naast beeldvormende, cytologische, histologische en 

genetische diagnostiek. Het belang van de interpretatie van diagnostische en therapeutische kennis voor de 

individuele patiënt (zowel voor curatieve mogelijkheden enerzijds als 'do no harm' anderzijds) is 

essentieel. Inzicht en ervaring dient te worden verkregen in het voeren van en begeleiden na 'slecht 

nieuws' en andere gesprekken met psychosociale en maatschappelijke gevolgen voor de patiënt. Naast 

verdere ervaring in de patiëntenzorg dient hij/zij kennis te maken met datarnanagement, 

protocolontwikkeling en - management, de principes van klinisch vergelijkend onderzoek en statistiek. 

Gedurende de gehele periode dient de internist in opleiding voor de differentiatie te participeren in 

multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Aan consulten op overige afdelingen dient te worden 

deelgenomen, zowel klinisch als poliklinisch. De refereerbijeenkomsten en researchbesprekingen van de 

opleidingsafdeling moeten worden bijgewoond. Verder dient hij/zij deel te nemen aan de regionale 

consultfunctie van het Integraal Kankercentrum en de bijeenkomsten van regionale en landelijke 

turnorwerkgroepen bij te wonen. 

2.3.2 Verdiepingsstage (zes maanden) 

Deze stage kan naar keuze worden besteed aan een klinisch onderdeel van de medische oncologie. Dit kan 

zijn: immunotherapie, palliatieve zorg, lange termijn effecten van behandeling, adolescenten oncologie, 

geriatrische oncologie, enz. Delen van deze stage kunnen in een andere opleidingskliniek Medische 

Oncologie worden doorgebracht. Een perifere stage behoort tot de mogelijkheden, mits uitgevoerd in een 

kliniek met een door de ROS-goedgekeurde stage Medische Oncologie. 

2.3.3 Vereisten voor de gecombineerde registratie voor de differentiaties Medische Oncologie en 

Hematologie 

Deze combinatie bestaat ten minste uit: 

- het basispakket Medische Oncologie (18 maanden, zie 2. 3 .1) 

- het basispakkket Hematologie (18 maanden, zie Opleidingseisen Hematologie) 

2.3.4 Klinisch onderzoek en geaccrediteerd onderwijs 

Gedurende het opleidingsprogramma dient aandacht te worden besteed aan klinisch onderzoek in de 

Medische Oncologie. Bij voorkeur wordt tijdens de opleiding in de differentiatie een wetenschappelijk 

artikel geschreven of een voordracht gehouden voor een wetenschappelijke vereniging. Minimaal vijf 

dagen per jaar dient geaccrediteerd 'oncologisch onderwijs' te worden genoten in de vorm van 
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geaccrediteerde scholing. Hieronder vallen minimaal twee dagen per jaar verplichte aanwezigheid op de 

nascholingscursus \'1edische Oncologie Of de themadagen van de Nederlandse Vereniging voor Medische 

Oncologie (NVMO) om in aanmerking te komen voor registratie. De internist-medisch oncoloog in 

opleiding dient éénmaal tijdens de opleidingsperiode een algemeen internationaal congres te bezoeken, 

zoals georganiseerd door de European Society for Medica( Oncology (ESMO) of de American Society for 

Clinjcal Oncology (ASCO). 

NB. De onderdelen van het opleidingsprogramma dienen in principe in een aaneengesloten periode te 

worden qfgewerkt. Programmaonderdelen kunnen worden gesplitst of gecombineerd, mits de duur en 

zwaarte overeenkomt met het hierboven gestelde. Bij voorkeur dient de klinische stage gelijk op te gaan 

dan wel vooraf te gaan aan de stage poliklinische werkzaamheden. Wanneer betrokkene een 

promotieonderzoek doet binnen de Medische Oncologie, kunnen de stages worden verdeeld over een 

langere periode. 

2.4 Verplichte stages medische oncologie 

2.4.1 Klinische stage 

Bij voorkeur begint de AIOS zijn opleiding in het aandachtsgebied met de klinische stage. Gedurende 

deze stage leert de AIOS algemene oncologische problemen te analyseren en adviezen te formuleren 

betreffende de behandeling en de mogelijke bijwerkingen daarvan. De AIOS verwerft kennis over de 

(kl inische) medicamenteuze behandelingen voor patiënten met oncologische aandoeningen en leert wat de 

complicaties zij n van deze behandelingen en hoe deze te behandelen. Daarnaast leert de AlOS wat 

klinisch onderzoek inhoudt, inclusief het volgens GCP uitvoeren van geprotocolleerd onderzoek en het 

verzamelen van data. Van de AIOS wordt een zelfstandige houding gevraagd met waar nodig 

laagdrempelig overleg (AIOS maakt zelf plan, toetsing door supervisor). De supervisor geeft inhoudelijke 

kennisoverdrachten zo nodig advies bij aanpak gesprekken. De supervisor kijkt op verzoek altijd mee bij 

patiënten of is op verzoek aanwezig bij een slecht nieuws gesprek. De AIOS wordt beoordeeld op attitude, 

gesprekstechniek, medisch inhoudelijke kennis en verslaglegging in status en brieven. De supervisor loopt 

dagelijks langs op de afdeling voor overleg en beleidsbepaling. Wekelijks is er een grote visite waarbij de 

AlOS zijn patiënten presenteert in aanwezigheid van de opleider en plaatsvervangend opleider. 

Voorafgaande aan de kliniekstage wordt er een introductiegesprek gepland met de stagebegeleider om de 

individuele leerdoelen te bespreken en vast te stellen. Halverwege kan worden bezien of de leerdoelen 

moeten worden bijgesteld. Aan het eind van de stage is er een vo01tgangsgesprek samen met de 

stagebegeleider en de opleider of plaatsvervangend opleider. 
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Gezien het grote belang dat het opleidingsteam hecht aan de behandeling en het begeleiden van 

poliklinische patiënten wordt al tijdens de klinische stage begonnen met 1 dagdeel polikliniek. 

2.4.2 Poliklinische stage 

Gedurende deze stageperiode leert de AIOS zelfstandig oncologische problemen te analyseren, hiervoor 

een behandelingsplan te maken en uit te voeren. Hij/zij maakt kennis met de multidisciplinaire aanpak van 

deze ziektebeelden. De poliklinische stage is vanwege de verschillen in patiënten populaties 

onderverdeeld i n  6 maanden polikliniekstage locatie Daniel en 6 maanden polikliniek Centrum Locatie. 

Voorafgaande aan de polikliniekstage wordt er een introductiegesprek gepland met de stagebegeleider om 

de individuele leerdoelen te bespreken en vast te stellen. Halverwege kan worden bezien of de leerdoelen 

moeten worden bijgesteld. Aan het eind van de stage is er een voortgangsgesprek samen met de 

stagebegeleider en de opleider of plaatsvervangend opleider. 

Tijdens de stage worden 2 -3 dagdelen polikliniek gedaan. De AIOS bereidt de poliklinische spreekuren 

voor en de spreekuren worden voor- en nabesproken met de stagebegeleider. Nieuwe poliklinische 

patiënten en patiënten waarbij er belangrijke beleidsveranderingen zijn, worden ingebracht in de 

wekelijkse polikliniekbespreking. 

Tijdens de polikliniekstage wordt een zelfstandige houding van AIOS gevraagd, waar nodig vindt overleg 

plaats (AIOS maakt zelf plan, toetsing door supervisor). De supervisor geeft inhoudelijke 

kennisoverdracht en zo nodig advies bij aanpak van gesprekken. De supervisor kijkt op verzoek altijd mee 

bij patiënten of is op verzoek aanwezig bij een (slecht nieuws) gesprek. De AIOS wordt onder andere 

beoordeeld op attitude, gesprekstechniek, medisch inhoudelijke kennis en verslaglegging in status en 

brieven. De AIOS presenteert zo nodig zijn eigen patiënten in de desbetreffende tumorwerkgroepen en 

voert zelfstandig overleg met andere disciplines. 

Tijdens de polikliniekstage kan de AIOS ook superviserende taken toebedeeld krijgen waarbij hij/zij dan 

een ANI OS, een AIOS die de facultatieve oncologie stage volgt of een jongere jaars AIOS in het 

aandachtsgebied medische oncologie superviseert. Deze supervisie wordt gedaan in nauwe samenwerking 

met de eindverantwoordelijke internist-oncoloog. Deze superviserende taken zijn van belang om de AlOS 

voor te bereiden op superviserende taken wanneer hij zijn specialisatie heeft afgerond. 

Tijdens de polikliniekstage kan de AIOS ook consultatieve diensten verlenen voor andere afdelingen in de 

kliniek ( onder anderen voor de afdelingen chirurgie, KNO, urologie en gynaecologie) voor zowel 

oncologische als interne problematiek (in het kader van de 20% algemene interne tijdens de opleiding in 

het aandachtsgebied). 
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2.4.3 Verdiepingsstage 

Gedurende 6 maanden kan de AIOS zich verdiepen in een deelaspect van de oncologie. Aangezien 

palliatieve zorg en symptoomcontrole een belangrijk onderdeel is van de oncologische zorg wordt door de 

AlOS vaak gekozen voor een verdiepingsstage palliatieve zorg. Het betreft een stage met een duur van 6 

maanden op de unit voor palliatieve zorg en symptoomcontrole in de lokatie Daniel den Hoed van het 

Erasmus MC. Op deze afdeling met 13-16 bedden, worden kankerpatiënten met veelal gevorderde ziekte 

en ernstige of moeilijk te bestrijden symptomen en/of complexe multi problematiek behandeld. Er is een 

nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van onder andere de afdelingen neurologie, psychiatrie, 

anesthesie, radiotherapie en psychosociale zorg. Tijdens deze stage krijgt de AIOS inzicht in de 

diagnostische en therapeutische mogelijkheden voor complexe pijnbestrijding. Hij/zij doet ervaring op in 

behandeling met verschillende typen van opioïden via verschillende toedieningsroutes. Hij/zij lee1t de 

indicaties voor en principes van opioïdrotatie en krijgt inzicht in bijwerkingen van opioiden en de 

bestrijding daarvan. Daarnaast komen diagnostiek en behandeling van andere problemen zoals dyspnoe, 

misselijkheid, obstipatie en delier aan de orde. Er is veel aandacht voor communicatie met patiënten/ 

naasten in de palliatieve fase. De AlOS krijgt inzicht in en leert omgaan met beslissingen rondom het 

levenseinde. Gedurende de stage is de AIOS verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van (een deel van) 

de opgenomen patiënten. Er is een wekelijks multidisciplinair overleg en op indicatie kunnen patiënten 

worden ingebracht in de tumorwerkgroep pijn. In overleg is er mogelijkheid om de verdiepingsstage op 

een andere manier in te vullen. Voorafgaande aan de verdiepingsstage wordt een introductiegesprek 

gepland met de stagebegeleider om de individuele leerdoelen te bespreken en vast te stellen. Halverwege 

kan worden bezien of de leerdoelen moeten worden bijgesteld. Aan het eind van de stage is er een 

voo1tgangsgesprek samen met de stagebegeleider en de opleider of plaatsvervangend opleider. De inhoud 

van de verdiepingsstage wordt zo vroeg mogelijk in de opleiding besproken met de AIOS. 

2.4.4 Stage Radiotherapie 

Doel van de radiotherapeutische stage is om inzicht te krijgen in de indicatiestelling voor bestraling, wijze 

van doelgebied bepaling, het opstellen van een radiotherapeutisch behandelplan, de daadwerkelijke 

bestralingsuitvoering, en acute toxiciteit en late schade ten gevolge van radiotherapie bij oncologische 

ziekteprocessen. Dit wordt gedaan door het bijwonen van radiotherapeutische spreekuren en het 

meelopen op de verschillende onderdelen van de afdeling radiotherapie. Mogelijk bij te wonen 

radiotherapeutische spreekuren zijn bv. de mammapoli, hoofdhals-oncologie en neuro-oncologiepoli. 

Mogelijk bij te wonen radiotherapeutische handelingen zijn bv. conventionele radiotherapie van mamma, 

hersenen, rectum, etc" brachytherapie/ implantatie, hyperthermie en stereotactische radiotherapie. 

De opleider radiotherapie, dr. M.J.J. Olofsen-van Acht is het aanspreekpunt voor deze stage. 
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Voorbeeld indeling stage radiotherapie 

Maandag 

09.00 -12.30 uur 

1 2.30 -13.30 uur 

13.00 -17.00 uur 

Dinsdag 

09.00 -12.30 uur 

12.30-13.30 uur 

13.30-17.00 uur 

Woensdag 

09.00 uur 

09.00-1 0.00 uur 

10.00-1 1  .30 uur 

l l.30-1 2.45 uur 

12.45 -13.30 uur 

13.30 -15.00 uur 

Spreekuur 

Lunch 

Hyperthermie (melden kamer DS-61) 

Brachytherapie (3° verdieping) 

Lunch 

Spreekuur AIOS Radiotherapie 

Melden receptie Radiotherapie (souterrain) 

Mouldroom 

CT 

dosisplanning 

Lunch 

Bestralingstoestel Arcas 

2.4.5 Stage Chirurgische Oncologie 
Doel van deze stage is het verkrijgen van inzicht in overwegingen en behandelingen bij de chirurgische 

benadering van oncologische ziekteprocessen of complicaties ter bevordering van de multidisciplinaire 

samenwerking ten behoeve van de oncologische patiënt: 

Chirurgische overwegingen bij het maken van een behandelplan 

Indicatiestelling curatieve resectie, palliatieve chirurgie, interventieradiologie 

Aard en omvang van veel voorkomende oncologische operaties 

Besluitvorming tijdens operaties 

Pre- en postoperatieve zorg, inclusief complicaties 

Bijwonen multidisciplinair overleg 

Naast het meelopen op de polikliniek oa mammapoli kan de AIOS een aantal oncologisch chirurgische 

ingrepen bijwonen. 

Mogelijke operaties om bij te wonen zijn: 
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Mammachirurgie/sentinel node 

Colorectale chirurgie 

Slokdarm/maagresectie 

Palliatieve chirurgie (overloop, bypass) 

Leverresecties 

HIPEC 

Cystectomie 

Globaal Weekprogram stage chirurgische oncologie 

Maandag; 

Dinsdag; 

Woensdag; 

Donderdag; 

Vrijdag; 

7.55 uur overdracht 

8.15 uur meekijken op 0.K. 

1 6.30 uur indicatiebespreking en overdracht 

17.00 consulten Maasstad Ziekenhuis 

7.55 uur overdracht of meegaan naar Centrum Locatie voor HlPEC procedure 

8.15 uur visite meelopen 

9.00 uur meekijken Polikliniek/O.K. 

12 uur Mammawerkgroep 

13 uur meekijken O.K. 

15.30 uur indicatiebespreking en overdracht 

1 6.15 uur werkgroep "Uitgebreid Colorectaal Carcinoom" 

7.55 uur overdracht 

8.00 uur onderwijs 

8.30 uur visite meelopen 

9.00 uur meekijken op O.K. 

15.30 uur indicatiebespreking en overdracht 

7.55 uur overdracht 

8.15 uur visite meelopen 

9.00 uur meekijken Polikliniek/O.K. 

15.30 uur indicatiebespreking en overdracht 

7.55 uur overdracht 

8.00 uur onderwijs 

8.30 uur visite meelopen 

9.00 uur eventueel meelopen Polikliniek 

10.00 uur eventueel meelopen poliklinische verrichtingen 
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12.00 uur Leverwerkgroep 

14.00 uur Sarcoomwerkgroep 

15.30 uur indicatiebespreking en overdracht 

Prof. dr. C. Verhoef is het aanspreekpunt voor deze stage. 

2.4.6 IKNL -consulentschappen 

Het bijwonen van IKNL-consulentbesprekingen met regionale ziekenhuizen is een verplicht onderdeel van 

de opleiding. De AIOS wordt tijdens de opleiding gekoppeld aan een vaste IKNL consulent volgens een 

roulatieschema. Vrijwel alle consulten worden met behulp van videoconferenties gedaan. De tevoren door 

het regionale ziekenhuis toegestuurde fonnulieren worden ook aan de AIOS ter beschikking gesteld. De 

AIOS bereidt eveneens de consulten voor en kan tijdens de bespreking toetsen of zijn 

behandelingsvoorstel overeenkomt met het advies gegeven tijdens de bespreking. Discrepanties tussen de 

adviezen kunnen met de consulent worden besproken. 

Zie bijlage 1 IKNL consulentschappen 

3. Leerdoelen en competenties 

Omschrijving 

De internist oncoloog heeft gespecialiseerde kennis van de klinische presentatie van en de diagnostische 

mogelijkheden tot opsporing van kanker en tot vaststelling van de uitgebreidheid hiervan. Daarbij komt 

hij/zij in aanraking met een grote diversiteit van ziektebeelden. Hij/Zij heeft kennis van chirurgische en 

radiotherapeutische interventies en specifieke deskundigheid op het terrein van de indicaties tot en de 

complicaties van fannacotherapeutische mogelijkheden en onmogelijkheden van de behandeling van 

kanker. Ook is hij/zij deskundig op het gebied van de gevolgen van kanker op korte en langere termijn, 

zowel medisch, als psychologisch en sociaal, daarbij gericht op de patiënt zowel als zijn/haar familie. 

Hij/Zij is in staat een coördinerende rol te spelen bij het opstellen van een, in het algemeen 

multidisciplinair, behandelprotocol. Hij/Zij heeft daarbij een goed begrip van de mogelijkheden en 

beperkingen van protocollaire geneeskunde. Hij/Zij heeft kennis van patiëntgebonden onderzoek, 

behandelingen in het kader van een trial, de statistische bewerking en de interpretatie van 

onderzoeksresultaten. 
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3.1 Medisch handelen 
1. Bezit kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied 

Specifieke leermiddelen: Monodisciplinair onderwijs, OMBO cursus, PA-besprekingen, G)NVMO dagen, 

bijhouden vakliteratuur, congresbezoek 

2. Past het diagnostisch en therapeutisch arsenaal van het vakgebied goed en waar mogelijk evidence

based toe. 

• De AIOS heeft kennis ten aanzien van de kenmerken van tumorgroei, tumorcelgroei, 

tumorimmunologie, het ontstaan van kanker, de moleculair-genetische aspecten van 

carcinogenese, factoren die het ontstaan van kanker beïnvloeden en van invasie en metastasering. 

Hij/Zij is op de hoogte van de oorzaken en de frequentie van voorkomen van kanker. 

• De Af OS is in staat conventionele laboratoriumbevindingen en specifieke bepalingen zoals 

tumormerkstoffen met betrekking tot de prognostische betekenis en de therapeutische 

consequenties, zowel in de diagnostische, de therapeutische als de controlefase, te interpreteren. 

• De AIOS is in staat de gegevens van beeldvormende diagnostiek in het kader van de initiële 

diagnose, het vaststellen van de lokale uitbreiding en metastasering, het vaststellen van een 

respons op behandeling, het vaststellen van recidieven en het aantonen van complicaties van de 

behandeling te interpreteren. 

• De AJOS bezit kennis betreffende criteria voor begrippen als premaligne, carcinoma in situ, 

invasie/ carcinoom, kennis betreffende de nomenclatuur van tumoren, de betekenis van de in de 

pathologie gebruikte diagnostische mogelijkheden (zoals immunohistochemie, moleculaire 

diagnostiek) en prognostische factoren (zoals differentiatiegraad, receptoren). 

• De AIOS bezit kennis met betrekking tot stageringssystemen, het vertalen van diagnostische 

gegevens in een stagering, en het interpreteren van een stageringsuitslag voor therapie en 

prognose. 

• De AIOS bezit kennis ten aanzien van de interpretatie van klinisch-genetische gegevens 

• De Af OS bezit kennis ten aanzien van het vaststellen en het interpreteren van patiëntgebonden 

factoren die consequenties hebben voor de behandeling en de prognose, zoals oudere leeftijd, 

pe1formance status, voedingstoestand, co-morbiditeit en co-medicatie. 

• De AIOS bezit kennis met betrekking tot de in de chirurgie en de radiotherapie gebruikte 

begrippen, de mogelijkheden en onmogelijkheden van chirurgie en radiotherapie zowel in opzet 

curatief als in opzet palliatief, en zowel mono- als multidisciplinair, alsmede de beoordeling van 

de effecten en de bijwerkingen van deze behandelingen. 
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• De AIOS is op basis van zijn/haar eigen vakinhoudelijke kennis in staat een advies te formuleren 

over de behandeling, met name ten aanzien van de farmacotherapie zowel in de situatie '(neo

adjuvante therapie ' als bij gemetastaseerde ziekte, en prognose. Speciale aandacht dient hij/zij te 

geven aan bijwerkingen op korte en lange termijn van het ingestelde therapeutisch beleid, 

alsmede aan interacties tussen farmacotherapie en andere oncologische behandelingen. 

• Deskundigheid wordt vereist voor de evaluatie van het therapeutische beleid. 

• De AJOS heeft uitgebreide kennis op het gebied van farmacotherapie ten aanzien van de 

werkingsmechanismen en de farmacokinetiek en farmacodynamiek van cytostatica, hormonale 

interventies, immunotherapie, en 'targeted' therapie. Tevens is deskundigheid vereist met 

betrekking tot indicaties en contra-indicaties, de effecten van orgaandysfuncties, co-morbiditeit, 

co-medicatie, de oudere patiënt en de te verwachten bijwerkingen van de oncologische 

farmacotherapie. 

• De AIOS heeft kennis ten aanzien van palliatieve zorg met betrekking tot fj;sieke en sociale 

problematiek. Naast deskundigheid op het gebied van de medicamenteuze anti-kankerbehandeling 

is deskundigheid vereist met betrekking tot de mogelijkheden en onmogelijkheden van 

medicamenteuze behandelingen van palliatieve zorg (symptoombestrijding). 

• De AIOS heeft kennis van de gevolgen van de behandeling op lange termijn. 

• De AIOS is in staat een plan op te stellen voor de follow-up en de nazorg na het voltooien van een 

anti-kankerbehandeling. Hierbij is kennis vereist op het gebied van effectieve diagnostiek (lange 

termijn toxiciteit, inclusief secundaire tumoren, recidief of relaps, tweede primaire tumoren), 

therapie en life-style adviezen. 

• De Af OS heeft kennis op het gebied van psychosociale gevolgen van kanker en de behandeling, 

zowel voor de patiënt als zijn/haar familie. Deze deskundigheid heeft onder andere betrekking op 

de fase van screening (genetic counseling), van diagnostiek, van behandeling zowel standaard als 

experimenteel, van palliatieve en terminale zorg, inclusief beslissingen rond het levenseinde. 

• Kennis wordt vereist ten aanzien van de psychologische en sociale consequenties van het hebben 

van kanker, zoals verwerkingsprocessen, copingstrategie, reïntegratie en werkhervatting. 

• De AIOS draagt zorg voor patiëntveiligheid bij de diagnostiek en de behandeling van de 

oncologische patiënt. 

Specifieke leermiddelen: De competentie medisch handelen kan door middel van vrijwel alle 

beschreven leermiddelen verder ontwikkeld worden zoals: kliniek en polikliniekstage, stage 

radiotherapie, stage chirurgie, monodisciplinair onderwijs, OMBO cursus, tumorwerkgroep 
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besprekingen, IKNL besprekingen, grote visite, polikliniekbespreking, PA bespreking, 

farmacologieonderwijs, klinische research bespreking. 

Ziektebeelden 

De AIOS kent de pathofysiologie, de klinische presentatie, de anamnesekenmerken, de diagnostiek, de 

therapie en de voortgezette begeleidingsaspecten van de volgende maligniteiten: 

• Mammacarcinoom 

• Gastro-intestinale tumoren: 

0 Slokdarm 

0 Maag 

0 Dunne darm 

0 Colon/ Rectum 

0 Anus 

0 Pancreas 

0 Galwegen 

0 Lever 

• Gynaecologische tumoren 

o Endometriumcarcinoom 

o Cervixcarcinoom 

o Vagina-/vulvacarcinoom 

o Ovariumcarcinoom 

o Trofoblast en kiemcel tumoren 

• Urologische tumoren: 

o Blaascarcinoom 

o Niercarcinoom 

o Prostaatcarcinoom 

o Testiscarcinoom 

• (Neuro )Endocriene tumoren 

• Huidtumoren, m.n. melanoom 

• Onbekende primaire tumor 

• Bot-/weke delentumoren 

• Hoofd-halstumoren 

• Longcarcinoom en Pleura-/mediastinumtumoren 

• Hersentumoren 
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Specifieke leerdoelen t.a.v. overige competenties 

In onderstaand overzicht staan naast de landelijk vastgestelde leerdoelen voor jaar 5 en 6 ook specifieke 

leerdoelen zoals benoemd door de NN Sectie Medische Oncologie. Hier geldt dat naast de specifieke 

leerdoelen voor de AIOS in jaar 5 en 6, ook alle overige leerdoelen (opleidingsplan Interne Geneeskunde) 

moeten worden onderhouden, dan wel verdere bekwaming en verdieping moet plaatsvinden, afhankelijk 

van het individuele bekwaamheidsniveau van de AIOS. 

3.2 Communicatie 

1. Bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op. 

• De AIOS heeft inzicht en ervaring opgedaan in het voeren van en begeleiden na 'slecht nieuws ' en 

andere gesprekken met psychosociale gevolgen voor de patiënt zowel ten tijde van het initiële 

contact als tijdens de anti-kanker behandeling en in de fase van symptoombehandeling, zowel 

voor de patiënt als zijn/haar familie. 

• De AIOS heeft ervaring in het voeren van 'informed consent ' gesprekken. 

• De AIOS heeft ervaring in het voeren van gesprekken over het beëindigen c.q. niet instellen van 

een anti-kankerbehandeling. 

Specifieke leermiddelen: De competentie communicatie wordt tijdens de opleiding voor het 

aandachtsgebied medische oncologie verder ontwikkeld tijdens de talrijke patiëntencontacten tijdens 

de kliniek en polikliniek stage waarbij de AIOS verdere ervaring opdoet in het voeren zogenaamde 

slecht nieuws gespreken, vragen betreffende het levenseinde, gesprekken over de verwachtingen van 

en voor en nadelen van medicamenteuze behandeling en infonned consent gesprekken. Tijdens de 

opleiding is er een cursus gesprekstechnieken. 

2. Luistert goed en verkrijgt efficiënt relevante patiënteninformatie. 

3. Bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie. 

4. Doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus. 

Geen specifieke oncologische operationalisatie voor jaar 5+. 

3.3 Samenwerking 

J. Overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners. 

• De AIOS blij"kt in de praktijk collegiale relaties op te bouwen, waarbij hij/zij eigen inbreng en die 

van anderen blijkt te kunnen combineren bij zijn/haar handelen. 
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• De AIOS geeft blijk van besef dat voor het functioneren als medisch oncoloog een collegiale 

relatie met anderen noodzakelijk is. 

• De AJOS heeft kennis met betrekking tot de in de chirurgie en de radiotherapie gebruikte 

begrippen, de mogelijkheden en onmogelijkheden van chirurgische en radiotherapeutische 

interventies zowel in opzet curatief als in opzet palliatief, en zowel mono- als multidisciplinair, 

alsmede de beoordeling van de effecten en de bijwerkingen van deze behandelingen. 

Context: 

o Het spelen van een coördinerende rol bij het opstellen van een, over het algemeen 

multidisciplinair, behandelprotocol. 

o Deelname aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen, zoals met vertegenwoordigers van de 

afdelingen radiotherapie, chirurgische oncologie, maag-, darm- en leverziekten, gynaecologie, 

urologie, KNO, neuro-oncologie en dermatologie, om een integraal advies Le formuleren over de 

behandeling van een individuele oncologische patiënt, gebaseerd op tumor- en patiëntgebonden 

karakteristieken. 

o Deelname aan de regionale consult/unctie van het Integraal Kankercentrum 

o Indien regionaal van toepassing, deelname aan de bijeenkomsten van tumorwerkgroepen van het 

Integraal Kankercentrum. 

Specifieke leermiddelen: Tumorwerkgroepbesprekingen, lKNL besprekingen, stage radiotherapie, stage 

chirurgie en OMBO cursus 

2. Verwijst adequaat. 

• De AJOS vraagt adequaat consult, stelt hierbij de juiste vraag en is in staat Lot het interpreteren 

van consulten. 

• De AIOS heeft inzicht in zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, en heeft inzicht in de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van andere oncologische disciplines. 

• De AJOS is in staat tot herkenning van psychische en existentiële problematiek, hetgeen leidt tot 

tijdige consultatie van een terzake kundige professional, zoals een psycholoog of een geestelijk 

verzorgende. 

Specifieke leermiddelen: Klinische en poliklinische stage, tumorwerkgroepbesprekingen, stage 

radiotherapie, stage chirurgie en OMBO cursus 
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3. Levert effectief intercollegiaal consult. 

De AIDS is op basis van zijn/haar eigen vakinhoudelijke kennis in staat een advies te formuleren over 

de behandeling, met name ten aanzien van de farmacotherapie zowel in de situatie '(neo-)adjuvante 

therapie ' als bij gemetastaseerde ziekte, en prognose en zo een consultvraag adequaat te 

beantwoorden. 

Context: 

o Medisch-oncologische consulten op eigen en andere afdelingen, zowel klinisch als poliklinisch. 

o Deelname aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. 

Specifieke leermiddelen: Kliniek en polikliekstage, consulten, tumorwerkgroep besprekingen 

4. Draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg. 

• De AIDS geeft blijk van besef dat voor het fimctioneren als medisch oncoloog vereist is, dat hij/zij 

eigen taken kan afbakenen ten opzichte van die van andere medische disciplines en 

verpleegkundige en paramedische professies. 

• De AIDS is in staat om adequaat in teamverband te kunnen functioneren met het herkennen en 

respecteren van verschillende hiërarchische en fimctionele rollen. 

• De AIDS 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. 

• De AIDS is in staat een adequate bijdrage te leveren aan de continuïteit van zorg voor de patiënt. 

De AIDS is verantwoordelijk voor de patiënt voor wie hij/zij de zorg heeft aanvaard, tot het 

moment waarop hij/zij zeker heeft gesteld dat de zorg voor de patiënt met alle benodigde 

informatie op correcte wijze is overgedragen aan een andere arts. Omgekeerd geldt ook de 

verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie indien hij/zij een patiënt 

krijgt overgedragen van een collega-arts. 

Context: 

o Deelname aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen, zoals met vertegenwoordigers van de 

afdelingen radiotherapie, chirurgische oncologie, gynaecologie, urologie, KNO, neuro-oncologie 

en dermatologie. 

o Deelname aan de regionale consultfunctie van het Integraal Kankercentrum. 

o Indien regionaal van toepassing, deelname aan de bijeenkomsten van tumorwerkgroepen van het 

Integraal Kankercentrum. 

o Overdrachtsbijeenkomsten. 
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Specifieke leermiddelen: Tumorwerkgroep besprekingen, IKNL besprekingen, kliniek en 

polikliniekstage, grote visite, polikliniekbespreking en overdrachtmomenten. 

3.4 Kennis en wetenschap 

1. Beschouwt medische informatie kritisch. 

• De AJOS geeft blijk van een kritische houding ten opzichte van wetenschappelijke kennis. 

• De AIOS beschikt over kennis met betrekking tot datamanagement, protocolontwikkeling en -

management, de principes van klinisch vergelijkend onderzoek, statistiek en epidemiologie. 

• De AIOS kan diagnostische en therapeutische kennis voor de individuele patiënt (zowel voor 

curatieve mogelijkheden enerzijds als 'do no harm ' anderzijds) interpreteren. 

• De AIOS heeft kennis op het gebied van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire 

geneeskunde en 'clinical trials ', inclusief klinisch onderzoek met nieuw ontwikkelde 

geneesmiddelen. 

Specifieke leermiddelen: Klinische research bespreking, monodisciplinair onderwijs, grote visite, 

polikliniekbespreking 

2. Bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis. 

De AIOS is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe 

oncologische kennis. 

Context: 

o Het houden van een referaat. 

o Te participeren in het wetenschappelijk onderzoek van de opleidingsafdeling. 

o Zo mogelijk houden van een voordracht voor een wetenschappelijke vereniging. 

o Zo mogelijk schrijven van een wetenschappelijk artikel over een oncologisch onderwerp. 

Specifieke leermiddelen: Refereren, critica) appraisal of the literature, participatie lopend klinisch 
onderzoek 

3. Ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. 

De AJOS 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. 
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Context: 

o Aanwezig te zijn bij refereerbijeenkomsten en researchbesprekingen van de opleidingsafdeling, en 

cursorisch onderwijs. 

o Minimaal vijf dagen per jaar geaccrediteerde scholing te volgen (met een maximum van tien bij 

voltijdse aanstelling). 

o Aanwezig te zijn op de jaarlijkse nascholingscursus en themadagen van de OJNVMO. 

o Eenmalig tijdens de opleiding één der jaarlijkse congressen van ESlvfO of ASCO te bezoeken. 

Specifieke leenniddelen: Bijhouden individueel opleidingsplan, refereren, klinische researchbespreking, 

wetenschapsmiddag, G)NVMO dagen, bijwonen congres, OMBO cursus 

4. Bevordert de deskundigheid van studenten, AIOS, collegae, patiënten en andere betrokkenen in de 

gezondheidszorg. 

De AIOS is in staat door het selecteren van effectieve onderwijsmethoden het leerproces en de 

deskundigheid van anderen te faciliteren. 

Context: 

o Het houden van voordrachten. 

o Het geven van onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, collega 's AIOS op het gebied van 

de oncologie. 

Specifieke leermiddelen: Het geven van onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, collegae-AI OS 

op het gebied van de oncologie, PA onderwijs, refereren, critica! appraisal of the 1 iterature 

3.5 Maatschappelijk handelen 

1. Kent en herkent de determinanten van ziekte bij het individu. 

• De AIOS is op de hoogte van carcinogene agentia die bij een individu een mogelijk causale rol 

kunnen spelen bij het ontstaan van maligne aandoeningen. 

• De Af OS is op de hoogte van eventueel aanwezige genetische oorzaken die een rol kunnen spelen 

bij het ontstaan van de maligniteit en die redenen zijn voor nader (familie)onderzoek. 

Specifieke leermiddelen: Polikliniekstage, kliniekstage, monodisciplinair onderwijs, PA bespreking, 

monodisciplinair onderwijs, OMBO, polikliniekbespreking. 

2. Draagt bij aan een betere gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel. 
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• De AIOS heeft kennis ten aanzien van het ontstaan van kanker en heeft specifieke deskundigheid 

op het gebied van somatische gevolgen van carcinogene agentia, zoals roken. 

• De AJOS beschikt over deskundigheid op het gebied van preventieve interne geneeskunde, gericht 

op het voorkomen van maligniteiten. 

• De AIOS beschikt over kennis van preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid als van het 

behoud van arbeidsgeschiktheid van oncologische patiënten. 

• De AIOS heeft kennis over de incidentie en prevalentie van kanker en van de sterfte en de 
........ 

verdeling daarvan. 

Specifieke leermiddelen: Polikliniekstage, kliniekstage, monodisciplinair onderwijs, PA bespreking, 

monodisciplinair onderwijs, OMBO, polikliniekbespreking. 

3. Handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen. 

De AIOS heeft naast de algemene kennis over wettelijke bepalingen specifieke kennis over de Wet 

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. 

Context: 

o Cursorisch onderwijs. 

Specifieke leermiddelen: Monodisciplinair onderwijs 

4. Treedt adequaat op bij incidentie in de zorg. 

• Geen specifiek oncologische operationalisatie. 

• De AIOS kan omgaan met fouten van zichzelf of anderen, durft bij eigen fouten deze te erkennen 

tegenover patiënten en collega 's en kan daaruit lering trekken. 

• De AIOS kan omgaan met complicaties ten gevolge van het klinisch handelen 

Specifieke leermiddelen: Kliniekstage, polik.liniekstage, complicatiebespreking 
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3.6 Organisatie 

1) Verdeelt de energie goed tussen patiëntenzorg, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en andere sociale 

activiteiten. 

De AIOS is in staat stoornissen in de verhouding tussen werk en privé-leven als gevolg van de contacten 

met oncologische patiënten te herkennen en die maatregelen te nemen die het beste de stoornis kunnen 

verhelpen, inclusief het inroepen van professionele hulp. 

Specifieke leermiddelen: Kliniekstage, polikliniekstage, intervisiebijeenkomsten. 

2) Besteedt de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg verantwoord. 

• De AIOS volgt waar mogelijk oncologische protocollen en richtlijnen bij de diagnostiek en 

behandeling. 

• De AIOS is in staat het kostenaspect bij diagnostiek en behandeling te betrekken. 

• De AIOS beschikt over praktische kennis met betrekking tot: 

o mogelijkheden van interventie door paramedici; 

o taakverschuiving c.q. delegatie. 

• De AIOS geeft blijk van besef dat het voor het functioneren als internist-medisch oncoloog vereist 

is dat hij/zij grenzen en mogelijkheden van de gegeven situatie, van de eigen beroepsuitoefening 

daarin, en van de medische professie in het algemeen daarin kan beoordelen. 

Specifieke leermiddelen: Grote visite, polikliniekbespreking 

3) Werkt effectief en doelmatig in een gezondheidsorganisatie. 

• De AIOS partic ipeert 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. 

Geen specifieke oncologische operationalisatie. 

4) Gebruikt ICT adequaat voor optimale patiëntenzorg en voor het eigen leerproces. 

Geen specifieke oncologische operationalisatie. 

3. 7 Reflecteren 
Geen specifieke oncologische operationalisatie. 

1. Heeft een onbevangen, niet-oordelende grondhouding 

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

2. Kan reflecteren op het eigen functioneren 
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• 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. 

Specifieke leem1iddelen: Kliniek stage, polikliniekstage, grote visite, polikliniekstage, 

intervisiebijeenkomsten. 

4. Leermiddelen 

4.1 Besprekingen 

4.1.1 Ochtend overdracht 

Het doel van de overdracht is overdracht van patiënteninformatie, daarnaast is er ook ruimte voor 

educatie. Tevens is het terugkoppelen van interessante patiënten een goed leermoment. 

Er wordt van de groep actief meedenken verwacht. Bij de overdracht zijn aanwezig alle A(N)IOS/medisch 

specialisten in vervolgopleiding, de dienstdoende achterwacht, de opleider en/of plaatsvervangend 

opleider, de supervisoren van de verpleegafdelingen en verder staf volgens het gemaakte rooster. 

Het is goed om kritisch te bekijken welke infonnatie wel en welke niet overgedragen en bediscussieerd 

moet worden. Essentieel is bondige relevante informatie: wat is de djagnose, wat moet nog onderzocht 

worden, hoeveel spoed is erbij en wie regelt wat wanneer? 

Er vindt geen documentatie plaats van het besprokene, maar het kan handig zijn om notitie te maken van 

patiënten met interessante aandoeningen, zodat bij uitslagen van nader onderzoek dit teruggekoppeld kan 

worden. 

Een van de AIOS is voorzitter en heeft de leiding en ziet toe op de voortgang. Er is een wisselend 

voorzitterschap volgens een rooster (zie bijlage 2 Rol AIOS bij overdrachtsmomenten) . 

Niet alle patiënten dragen even veel bij. Sommige patiënten kunnen kort en bondig. Alle opgenomen 

patiënten en patiënten met relevante problemen tijdens de dienst moeten worden besproken. 

De overdracht is geen verdediging van gevoerd beleid, vragen uit de groep zijn goed. Het is wenselijk dat 

er gediscussieerd wordt en kennisoverdracht plaats vindt. Iedereen is uitgenodigd om vragen te stellen of 

om toe te lichten. 

Op maandagochtend vindt een gemeenschappelijke overdracht plaats van het weekend met de 

centrumlocatie en de locatie Daniel. Op de overige dagen vindt de overdracht op de locatie Daniel plaats. 
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De AIOS gestationeerd op de Centrum Locatie van het Erasmus MC nemen deel aan het ochtendrappo11 

van de interne geneeskunde (zie opleidingsplan interne geneeskunde Erasmus MC). 

Werkwijze: 

1 .  Dagopnames en opnames voor alleen kinetiek hoeven niet besproken te worden tenzij vanuit 

educatief oogpunt nuttig. 

2 .  Overige patiënten dienen zo kort en bondig mogelijk besproken te worden. 

3 .  De  voorzitter nodigt uit tot discussie door AlOS! Wat niet begrepen wordt dient zonder schroom 

gevraagd te worden. 

4. Hoe presenteer ik een patiënt zakel ijk (lees 'kort en bondig') 

• Patient X, leeftijd, bekend met . .  , opgenomen op afdeling .. voor of i.v.m . . . . .  

• Probleemlijst met eventuele differentiaal diagnose 

• Vervolgens beleid en actiepunten 

4.1.2 Avondoverdracht interne oncologie 

Op de locatie Daniel vindt op maandag t/m donderdag om 1 7:30 uur plaats op artsenkamer BO. 

Op de centrumlocatie vindt op maandag t/m donderdag om 1 6:30 uur plaats op kamer D-405. 

4.1.3 Weekend overdracht 

Overdracht via een vast fonnat: 

• Diagnose 

• Probleem 

• Wat te doen in het weekend 

Voor de overdracht wordt reeds door de AIOS met de supervisor een plan gemaakt. 

Een van de AIOS is een voorzitter die de leiding heeft en toeziet op de voo11gang. Er is  een wisselend 

voorzitterschap volgens een rooster (zie bijlage 2 Rol ATOS bij overdrachtsmomenten) . 

Aanwezig vanuit de staf minimaal : opleider, plaatsvervangend opleider, dienstdoende internist-oncoloog 

en de afdelingssupervisoren via de teleconferentie. Samenvattingen opsturen naar het dienstdoende staflid. 

4.1.4 Grote visite 

De grote visite heeft als doel het zich verdiepen in ziektebeelden en de achtergronden, het bewaken van de 

kwaliteit van het werk van de AlOS en van de patiëntenzorg en het maken van beleidsbeslissingen. Alle 

opgenomen klinische patiënten dienen te worden besproken. Bij de grote visite zijn aanwezig: de AIOS 

van de desbetreffende afdeling, de supervisor van de desbetreffende afdeling, de opleider (bij diens 
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afwezigheid een vervanger) en verpleegkundigen. De AIOS bereidt de te bespreken patiënten goed voor, 

waarbij hij een probleemstelling en een beleidsvoorstel geeft. De staf geeft de ruimte aan de AIOS in de 

bespreking. Naar aanleiding van. het beleidsvoorstel vindt discussie plaats. Het beleid wordt door een van 

de aanwezige stafleden geaccordeerd. 

4.1.S Polikliniek bespreking 

De AIOS bespreekt tijdens de polibespreking alle nieuwe poliklinische patiënten, complexe poliklinische 

patiënten en klinische patiënten, die anders poliklinisch besproken zouden worden 

Voor de bespreking maakt de AIOS een contact moment aan in Elpado volgens het volgende format: 

Samenvatting van de oncologische voorgeschiedenis in de voorgeschiedenis en diagnostische 

module 

Huidige problemen met differentiaaldiagnose puntsgewijs in tabblad samenvatting/conclusie 

Beleid voorstellen/vragen voor verder handelen in tabblad beleid 

Er vindt een goede voorbereiding door de AlOS plaats van te bespreken patiënten, bestaande uit: 

o Probleemstelling 

o Beleidsvoorstel 

Vanuit de staf dient er ruimte gegeven te worden aan de AIOS. Het beleid wordt door een stafl id 

geaccordeerd. 

Op de locatie Daniel vindt de polibespreking plaats op maandag van l l.00-13.00 uur, op de 

centrumlocatie op vrijdag van 13.30-15.30 uur. 

4.1.6 PA: bespreking 

ln een cyclus van 2 jaar komen de ziektebeelden zoals beschreven in paragraaf3. l  aan bod. De AIOS 

maakt een korte presentatie over het onderwerp betreffende epidemiologische en klinische data van het 

tumortype en de vragen die hij/zij graag beantwoord ziet, en stemt dit af met een staflid en met de 

respectievelijke patholoog. De patholoog presenteert hierna de pathologiebeelden, met extra aandacht voor 

de microscopie en beelden van de verschmende microscopische (sub)entiteiten. Hiernaast kunnen nog 

patiënten met een specifieke vraagstelling voor de patholoog worden besproken. 

• Coördinatie staf: Caroline Seynaeve, ** 101 8; ondersteuning secretariaat: L. de Witte, tel. 4 1 338 

• Verplicht onderdeel opleiding (presentie wordt bijgehouden) 
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• Tijdstip/Frequentie/Locatie: 2de Woensdag van de maand (maandelijks), 1 2.30-13.30 uur, locatie 

Daniel, Kamer B0-1 6  

Bij vrijwel alle tumorwerkgroepbesprekingen en IKNL consulten is een patholoog aanwezig waarbij het 

pathologisch onderzoek wordt besproken. 

4.1.7 Röntgen bespreking 

Op de woensdagochtend voorafgaande aan de overdracht is er een röntgenbespreking. De te bespreken 

onderzoeken worden voorafgaand aangemeld bij de röntgenafdeling. De aanwezige radioloog bespreekt 

na een korte introductie van de casus door de AIOS met vraagstelling het gemaakte onderzoek. Zoveel 

mogelijk worden indicatie voor en beperkingen van röntgenonderzoek besproken. Bij vrijwel elke 

multidisciplinaire tumorwerkgroep bespreking en IKNL bespreking is een radioloog aanwezig die verricht 

röntgenonderzoek bespreekt. 

4.1.8 Complicatiebespreking 

Eens per kwartaal vindt een complicatiebespreking plaats. De AI[N]OS presenteert een casus n.a. v. een 

incident, danwel complicatie volgens: 

• Wat is de complicatie? 

• Wat is de ernst van de compl icatie? 

• Zijn er externe factoren? 

• Medicatie 

• Diagnostica 

• Voorzorgmaatregelen 

• Wat had anders gekund/wat leren we? 

Aan de hand hiervan word zo mogelijk een verbeterplan opgesteld dat bij de volgende bespreking wordt 

teruggekoppeld. Tevens wordt een overzicht besproken van de geregistreerde complicaties in Elpado 

(elektronisch patiënten dossier) 

4.1.9 Consultatieteam pijn en palliatieve zorg 

Binnen het Erasmus MC is een consultatieteam werkzaam voor (oncologische) patiënten in de palliatieve 

fase van hun ziekte. De kern van het consultatieteam bestaat uit een internist-oncoloog, een neuroloog, een 

anesthesioloog, AIOS anesthesie en verpleegkundig consulenten palliatieve zorg. Het team wordt in 

consult gevraagd door de hoofdbehandelaar in geval van pijn en complexe problematiek van lichamelijke 
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en/of psychosociale aard. Het doel is de kwaliteit van leven voor patiënten in de palliatieve fase zo goed 

mogelijk te laten zijn. Daarvoor geeft het team advies en ondersteuning aan de hoofdbehandelaar. De 

patiënt wordt (dagelijks) bezocht door de AlOS anesthesie en de verpleegkundig consulent. Twee maal 

per week vindt een multidisciplinair overleg plaats, waarin alle patiënten die in consult gezien zijn 

besproken worden. Het advies vo01tkomend uit de bespreking wordt genoteerd in het elektronisch 

patiënten dossier en meerdere leden van het team bezoeken de patiënt. Bij het overleg zijn altijd aanwezig: 

de internist-oncoloog (tevens voorzitter), de neuroloog (tevens secretaris), de anesthesioloog, de AIOS 

anesthesie en de verpleegkundig consulenten. De AlOS interne oncologie is zo veel als mogelijk aanwezig 

bij de bespreking. Op afroep zijn leden uit de zogenaamde 2c schil, oa een psycholoog, een radiotherapeut 

en een MOL-arts, aanwezig. 

4.1.10 Fase 1 bespreking (maandag-middag)/ Klinisch Studie Overleg (vrijdag-ochtend) 

Behandeling van patiënten zonder reguliere behandelopties komen, indien hun performance status en 

laboratorium onderzoek dit toelaten, eventueel nog in aanmerking voor behandeling met experimentele 

therapie. Op de vrijdag-ochtend worden deze patiënten met elkaar besproken en wordt zo mogelijk een 

behandeling in studieverband toegewezen. Indien een patiënt in een bepaalde studie patticipee1t, dan 

wordt de toxiciteit nauwkew·ig vervolgd. Op de maandagmiddag worden deze patiënten op wekelijkse 

basis met elkaar besproken. 

4.1.1 1 Tumorwerkgroep besprekingen 

Behandeling van patiënten met oncologische aandoeningen vindt grotendeels plaats op basis van 

(landelijk vastgestelde) protocollen en richtlijnen. Deze protocollaire geneeskunde waarborgt de hoogste 

kwaliteit van zorg en biedt de modernste behandelingen. De organisatie van deze zorg is complex, zodat 

daarvoor speciale teams zijn samengesteld bestaande uit diverse deskundigen. Voor het leveren van 

optimale zorg wordt daarom gebruik gemaakt van multidisciplinaire tumorwerkgroepen, waarin de diverse 

voor de ziekte van belang zijnde specialismen zijn ve1tegenwoordigd. Voor vrijwel alle tumortypes zijn in 

het Erasmus MC meestal wekelijks multidisciplinaire besprekingen, waar patiënten besproken kunnen 

worden. De AIOS wordt gestimuleerd om deze besprekingen te volgen en daar waar nodig dragen AJOS 

hier patiënten voor en nemen deel aan de discussie. 

Een overzicht van de verschiJJende tumorwerkgroepen is te vinden in Bijlage 3 

4.1.12 IKNL besprekingen 

Het bijwonen van lKNL-consulentbesprekingen met regionale ziekenhuizen is een verplicht onderdeel van 

de opleiding. Alle consulten worden met behulp van videoconferenties gedaan. De AIOS is gekoppeld 

aan een vaste consulent volgens een roulatieschema. De AIOS wordt betrokken in de voorbereiding van 
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de consulten en krijgt van te voren de door het regionale ziekenhuis toegestuurde fonnulieren ter 

beschikking gesteld. Aan de hand hiervan kan de AIOS alvast een advies formuleren dat tijdens de 

bespreking getoetst kan worden. Het betreffende staflid staat open voor eventuele voor- en of 

nabespreking van de besproken casus. 

Een overzicht van de verschillende consulentschappen is te vinden in Bijlage l .  

4.1.13 Intervisiebijeenkomsten 

Intervisie is een vorm van intercollegiale reflectie en kan dienen ter ondersteuning bij belangiijke maar 

vaak onbesproken uitdagingen op de werkvloer. Het doel is om deskundigheid van betrokkenen te 

bevorderen en het kwaliteit van werk te verbeteren. Tevens kan het bijdragen aan signalering van 

stress/spanning, hetgeen vandaag de dag een belangrijk punt van aandacht is binnen de specialisten 

opleiding. Tot slot draagt het bij aan het groepsproces en het leren in samenwerkingsverbanden. Eens per 

2 maanden wordt een intervisiebijeenkomst gehouden met de AIOS Interne Oncologie onder begeleiding 

van Lia van Zuylen (interne oncologie) en Adriaan van 't Spijker (medisch psychologie). Deelname is 

verplicht op aanwezigheidsdagen. Zie voor meer infonnatie het 'Plan van Aanpak Intervisie'. (zie bijlage 

4). 

4.1.14 GCP (good clinical practice) 

Alle behandelingen in studieverband geschieden volgens de richtlijn voor GCP. Bij aanvang van de 

opleiding volgt een verplichte GCP instructie door datamanager en research verpleegkundige gevolgd 

door een elektronisch afgelegd examen. Jaarlijks CV in Nederlands en Engels, ondertekend en gedateerd 

aan datamanagers opsturen. AIOS die investigator zijn van een eigen onderzoek zijn verplicht de BROK 

cursus (Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers) te volgen. 

4.1.15 Cursus gesprekstechnieken in de Oncologie 

De cursus bestaat uit 4 modules van 2,5 uur en heeft als doel invulling te geven aan de competentie 

(efficiënte) communicatie in de oncologische setting. Als basis diende hiervoor de NVPO cursus 

gesprekstechnieken in de Oncologie. Omdat de AIOs die opgeleid worden voor het aandachtsgebied 

medische oncologie al eerder in de opleiding communicatieve vaardigheden hebben aangeleerd worden 

delen van de basiscursus van de NVPO gebruikt en aangevuld met het door de A10's specifiek gewenste 

onderwerp euthanasie. Een nieuw onderdeel van de cursus zal worden "het niet reanimeren beleid" en 

palliatieve sedatie. De cursus wordt geleid door een internist oncoloog en psycholoog. 

De volgende onderwerpen worden in de cursus belicht: 
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l :  Schokbrekers bij informatie geven en bespreking van l<l inisch onderzoek 

2: De communicatie rond symptoomgerichte behandeling in de palliatieve fase 

3 :  Het niet reanimeren beleid en palliatieve sedatie 

4 :  Euthanasie 

4.2 Cursorisch onderwijs 

4.2.1 Cursussen en onderwijs in bet kader van de interne geneeskunde 

Het betreft hier onderwijs in de interne geneeskunde zoals beschreven is in het opleidingsplan interne 

geneeskunde Erasmus MC. Voor zover dit niet is gevolgd in de eerste 4 jaar van de opleiding of wanneer 

dit verplicht is voorjaar 5 en/of6 dan is de AlOS in het aandachtsgebied verplicht dit onderwijs te volgen. 

Het betreft hier onder andere het volgende onderwijs: 

COIG (commissie onderwijs interne geneeskunde) en kennistoets 

ROIG (regionaal onderwijs interne geneeskunde) 

Regionale Klinische avonden ('NAj-bijeenkomsten) 

Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) - Desiderius School Erasmus MC 

Rotterdamse Intemistendag 

Rotterdamse elektrolyt- en zuur-basestoornissen cursus 

4.2.2 Cursussen en onderwijs in bet kader van bet aandachtsgebied medische oncologie 

4.2.2.1. OMBO cursus 

De behandeling van de oncologische patiënt vereist veelal een multidisciplinaire aanpak. Het is derhalve 

voor elk specialisme belangrijk om kennis te hebben van de therapeutische mogelijkheden die de andere 

disciplines kunnen bieden. In de cursus die is gestart in december 1999, wordt per tumorsoort de 

standaardtherapie en de nieuwe ontwikkelingen in een geïntegreerde aanpak behandeld door de betrokken 

special ismen, onder het motto: Wat heeft de ander (meer) te bieden? De cursus wordt gehouden 8 x per 

jaar. De cursus wordt gegeven voor specialisten en assistenten in opleiding tot specialist In een cyclus van 

2 jaar komen in principe alle ziektebeelden zoals beschreven in sectie 3 (Leerdoelen en competenties -

Medisch Handelen) aan bod. Per cursus onderdeel komen meestal 3 sprekers aan bod zoals bijvoorbeeld 

bij gynaecologische tumoren: een oncologisch gynaecoloog, een radiotherapeut-oncoloog en een intemist

oncoloog. De NIV accrediteert met 2 punten per cursus. 
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4.2.2.2 Monodisciplinair onderwijs 

Het monodisciplinaire onderwijs wordt 1 0 - 1 2  keer per jaar gehouden met een cyclus van onderwerpen 

voor 2 jaar. De onderwerpen komen grotendeels overeen met de ziektebeelden genoemd in paragraaf 3. 1 .  

Aan de hand van vooraf geformuleerde vragen en toegestuurde literatuur (meestal belangrijke 

landmarkstudies of reviews) wordt interactief ingegaan op de achtergronden van de vigerende richtlijnen 

en behandelingen voor oncologische patiënten. 

4.2.2.3 Farmacologie onderwijs 

Bij het begin van de opleiding krijgt de AIOS een introductie in  het farmacologisch onderzoek en een 

theoretische achtergrond van het onderzoek binnen de afdeling. Farmacologieonderwijs gericht op de 

interne oncologie wordt verder gegeven in het kader van het monodisciplinair onderwijs. Doel is een beter 

inzicht te verschaffen in de farmacokinetiek en -dynamiek van chemotherapeutica. Daarnaast wordt een 

aantal basisaspecten van huidige studies op dit vlak besproken. Coördinatie: Ron Matthijssen, locatie en 

tijdstip worden aangekondigd. Het volgen van de online farmacologie cursus via de NVMO site wordt 

sterk aanbevolen. 

4.2.2.4 ALS cursus 

Omdat alle AIOS ten tijde van de diensten op de locatie Daniel deel uit maken van het reanimatieteam, 

krijgen zij een ALS-training. De training vindt in het Erasmus MC plaats en is gecertificeerd. Deze cursus 

is de officiële Advanced Life Support cursus van de European Resuscitation Council. De cursus wordt 

volledig onderschreven door de Nederlandse Reanimatie Raad. Het betreft hier een internationaal 

gestandaardiseerde en gecertificeerde cursus. 

4.3 Wetenschappelijke activiteiten 

Tijdens de opleiding voor het aandachtsgebied worden de AIOS zo veel mogelijk gestimuleerd om deel te 

nemen aan het lopende onderzoek van de afdeling en deel aan de uitvoering van klinische studies door de 

patiënten te zien en te behandelen in klinische studies (protocollair werken, good clinical practice). Verder 

is de AJOS verantwoordelijk voor het bijhouden van de vakliteratuur en is het gewenst een 

wetenschappelijke voordracht en/of het schrijven van een artikel of een case-report. Indien mogelijk en 

gewenst kan een AIOS structureel onderzoek doen, zo mogelijk als aanvang van een promotietraject. 
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4.3.1 Refereren 

Binnen het aandachtsgebied wordt er regelmatig door de AIOS een referaat gehouden over een 

oncologisch onderwerp. Het doel van het refereren is leren een artikel kritisch te beschouwen en het te 

plaatsen in een algemene context. Het te refereren artikel wordt tevoren toegezonden aan alle AIOS. De 

keuze van het artikel wordt bepaald in overleg met de (plaatsvervangend) opleider. De presentatie 

voorbereiden met een deskundig staflid, die bij voorkeur ook bij het referaat aanwezig is. Zo mogelijk ook 

deskundige gasten uitnodigen 

Opzet 

o Korte inleiding 

• Achtergrond 

• Bondig overzicht eventuele eerdere studies 

• Doel van de studie 

o Methoden 

• Welke patiënten 

• Criteria 

• Statistiek 

o Resultaten 

o Conclusies auteurs 

o Eigen beoordeling van artikel 

• Wat is er goed aan de studie 

• Wat zijn kritiekpunten op de studie 

o Relevantie voor de praktijk 

Voor beoordeling van het artikel gebruik maken van het aangeschafte boek 'Lnleiding in evidence-based 

medicine', van Offringa et al., hoofdstuk 4 en 5. 

Na afloop volgt een KPB (ko11e praktijk beoordeling). 

4.3.2 Critica( appraisal of the literature (CAL) 

Ons dagelijks werk dwingt ons om steeds kritisch vragen te stellen. 

• Is een interventie zinvol? 

• Wat is het natuurlijk beloop? 

• Wat is het te verwachten effect van een interventie? 

• Hoe lang houdt het aan? 

• Is dit een bijwerking van een geneesmiddel? 
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Op veel vragen hebben we niet direct een antwoord en soms is dat antwoord er ook niet. Het PICO model 

(zie hierna) kan behulpzaam zijn bij het stellen van een klinisch beantwoordbare vraag. 

Het doel van de te houden CAL is om vragen die je tegenkomt en uitgezocht hebt te brengen of vragen die 

bij het (ochtend) rapport of tijdens een visite blijven hangen uit te werken en in een korte powerpoint 

presentatie voor het ochtendrapport op maandag te presenteren. De presentatie mag maximaal 7 minuten 

duren en dient tenminste aan het volgende te voldoen: 

• helder geformuleerde vraagstel ling 

• wijze waarop gezocht is (zoektermen als u in PubMed of EMBASE zoekt) 

• problemen bij het zoeken 

• gevonden oplossingen 

• uiteindelijk advies 

Na afloop volgt een KPB (Zie ook: http://www4.umdnj.edu/camlbweb/ebm/picomodel.htm 

P I C O  Ask yourself: 

- How would you describe a group of patients similar to yours? 

fopulation - What are the most important characteristics of the patient? 
- This may include the primary problem, disease, or co-existing conditions. 

(patient/condition) - Sometimes the sex, age or race of a patient might be relevant to the 

diagnosis or treatment of a disease. 

- Which main intervention, prognostic factor, or exposure are you 

[ntervention considering? 
- What do you want to do for the patient? Prescribe a drug? 

(drug, procedure, - Order a test? Order surgery? 

diagnostic test, - What factor may influence the prognosis of the patient? Age? Co-existing 
exposure) problems? 

- What was the patient exposed to? Asbestos? Cigarette smoke? 

- What is the main altemative to compare with the intervention? 
- Are you trying to decide between two drugs, a drug and no medication or 

,Ç'.omparison 
placebo, or two diagnostic tests? 

1 - Your clinical question does not always need a specific cornparison. 

- What can you hope to accomplish, measure, improve or affect? 
- What are you trying to do for the patient? Relieve or eliminate the 

Outcome 
symptoms? 

- Reduce the number of ad verse events? lmprove function or test scores? 
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4.3.3 Klinische research bespreking 

Tenminste 2-maandelijks voorafgaande aan de weekendoverdracht is er een klinische research bespreking. 

Deze bespreking dient gehouden te worden voordat een nieuwe studie opent en heeft als doel de artsen op 

de hoogte te brengen van specifieke informatie betreffende een studie. De wetenschappelijke achtergrond, 

relevantie en praktische uitvoering, inclusief klinische relevantie van fase l, I I  en III studies) wordt 

besproken. Daarnaast kum1en Gonge) onderzoekers daar resultaten tonen van oncologische bij voorkeur 

klinische studies 

4.3.4 Congressen (NVMO, ASCO of ESMO) 

Naast de Nederlandse cursussen en bijeenkomsten die zijn opgenomen in de opleidingseisen (zoals de 

jaarlijkse oncologiedagen en NVMO avonden vooraf) wordt de AIOS in de gelegenheid gesteld om naar 

eigen belangstelling en opleidingsbehoefte deel te nemen aan nationale en internationale bijeenkomsten en 

congressen. Er wordt naar gestreefd om elke AIOS tenminste eenmaal gedurende de opleiding bij een van 

de grote congressen (ASCO of ESMO) aanwezig te laten zijn. 

4.3.5 Wetenschapsmiddag 

De wetenschapsmiddag van de afdeling interne oncologie wordt tweemaal per jaar georganiseerd met als 

doel de research afdeling en de kliniek nader tot elkaar te brengen. Vooral jonge onderzoekers vanuit de 

kliniek en prekliniek worden in de gelegenheid gesteld om hun werk te presenteren. 

5 Toetsingen en beoordelingen 

De AJOS ontvangt feedback over zijn/haar functioneren, individuele handelingen, etc. in het kader van 

KPB's, voo11gangsgesprekken en beoordelingsgesprekken en in het kader van vele interacties met leden 

van de opleidingsgroep 

5.1 Voortgangsgesprekken 

De gesprekken zijn gepland aan het begin en eind van ieder stage. Het gesprek wordt gevoerd aan het 

begin van de stage met de supervisor van de stage en aan het eind van de stage met de supervisor van de 

stage en de opleider of plaatsvervangend opleider. Bij het begin van de stage geeft de AIOS aan welke 

doelen hij/zij de komende maanden wil behalen en bespreekt met de supervisor de manieren waarop deze 

gehaald kwmen worden en op welke manieren toetsing plaatsvindt. 
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Tijdens het gesprek aan het eind van de stage worden de vorderingen van alle kerncompetenties 

nagelopen. Het individuele opleidingsplan wordt aan de hand van de gemaakte afspraken geëvalueerd en 

aangepast. De resultaten van het voortgangsgesprek worden door de AIOS opgenomen in het persoonlijke 

digitaal portfolio 

5.2 Korte praktijkbeoordelingen 

Per jaar worden minimaal 10 KPB's uitgevoerd. Deze kunnen zowel patiëntencontact als niet

patiëntgebonden activiteiten betreffen. Bij deze beoordeling hoeven niet alle competenties gescoord te 

worden (kan ook alleen communicatie of medisch handelen zijn). 

5.3 Portfolio 

Elke AIQS houdt een portfolio bij conform de richtlijnen van de N1V. De digitale portfolio is via GATA 

beschikbaar. Het portfolio bevat een overzicht van het opleidingsschema, individueel opleidingsplan, 

korte praktijk beoordelingen, stagebeoordelingen, referaten, PICO's, voordrachten/publicaties, COIG en 

ROIG onderwijs, periodieke kennistoets en overige scholing en activiteiten. 

6. Overlegstructuren 

6.1 Opleidingsvergadering 

Tenminste 4 x per jaar vindt er een genotuleerde opleidingsvergadering plaats. H ierbij zijn, voor zover 

mogelijk, alle AIOS, supervisoren, opleider en plaatsvervangend opleider aanwezig met secretariële 

ondersteuning. De agenda wordt tevoren rondgestuurd en eenieder kan agendapunten inbrengen. De 

notulen worden aan alle AIOS en leden van de opleidingsgroep rondgestuurd. Aan de hand van deze 

vergadering worden actiepunten geformuleerd voor lopende opleidingszaken (organisatorisch en 

inhoudelijk) die moeten leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de opleiding. 

6.2 Klein opleidingsoverleg 

Tenminste 4 maal per jaar is er een genotuleerd klein opleidingsoverleg. Hierbij zijn aanwezig 2 
afgevaardigde AIOS en de opleider en plaatsvervangende opleider met secretariële ondersteuning. Tijdens 

dit overleg komen lopende opleidingszaken aan de orde en worden onderwerpen voorbereid die verder op 

de opleidingsvergadering kunnen worden besproken. 
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6.3 Assisteotenoverleg 

Ongeveer 8 keer per jaar is er een overleg tussen de assistenten waarbij zowel praktische zaken aan de 

orde komen als opleidingszaken en waar onderwerpen worden geformuleerd die verder besproken kunnen 

worden in de opleidingsvergadering. 

6.4 Opleidersoverleg 

Tenminste 4 x per jaar vindt er een genotuleerd opleidersoverleg plaats. Hierbij zijn aanwezig alle leden 

van de opleidingsgroep inclusief opleider en plaatsvervangend opleider met secretariële ondersteunjng. 

Tijdens dit overleg worden opleidingszaken besproken inclusief de voortgang van de individuele AJOS. 

6.5 Opleidingsvergadering interne geneeskunde 

Doelen: Lopende opleidingszaken (organisatorisch en inhoudelijk) worden besproken. 

Deelnemers: AIOS, opleider interne geneeskunde, plaatsvervangend opleider interne geneeskunde, 

afdelingshoofd, opleiders aandachtsgebieden, internisten. 

Frequentie: 6 x per jaar (woensdag 1 2.30-13.30 uur). 

7. Kwaliteitsborging 

In het moderne opleiden staat continue aandacht voor de kwaliteit van de opleiding en het opleidingstea.m 

centraal. Op die manier kunnen verbeterpunten geïdentificeerd worden om daarna stapsgewijs verbeterd 

en geborgd te worden. Binnen het Erasmus MC alsook ook binnen de afdeling interne geneeskunde en de 

aandachtsgebieden worden beoordelingstools gebruikt onder andere SetQ en D-rect. Naar aanleiding 

hiervan worden verbeterpunten benoemd. Ook de verschillende opleiders- en opleidingsoverleggen 

leveren verbeterpunten op. Voor deze verbeterpunten kan een PDCA (plan-do-check-act) cyclus worden 

doorlopen met als resultante een verbetering van de kwaliteit van de opleiding. 

prestatie ___ ..,.. continue verbetering 

tijd 
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8. Bijlagen 

Bijlage 1 IKNL consulentschappen 

Bijlage 2 Rol AIOS bij overdrachtsmomenten 

B ijlage 3 Overzicht van de verschillende tumorwerkgroepen 

Bijlage 4 Plan van Aanpak Intervisie 
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Overzicht I KNL consulten Afdeling I nterne Oncologie Erasmus MC 
Vanaf februari 2015 

Dag Ziekenhuis Video Week Aanvang Senior Junior 

Maandag Weel Bethesda, Dirksland G4-55 1 ,3 16.30 uur De Jonge 

Maasstad, Rotterdam webcam He-1 1 6  wekelijks 1 7.00 uur Van Zuylen 

Albert Schweitzer , Dordwijk He-1 1 8k wekelijks 1 6.30 uur Homs StevenseNastbinder 
(als geen onderwijs) 

Dinsdag Vlietland ZH Schiedam B 1 - 1 3  * Wekelijks 16.30 uur Oosten Hoogwerf 

Spijkenisse Medisch Centrum G4-69 2,4 16:30 uur Bontenbal Kats 

Woensdag SFG, Rotterdam G4-55 wekelijks 1 3.30 uur De Wit 

Rivas, Gorinchem G4-55 1 ,3,5 16.30 uur Jager Van den Boogerd, Thijs 

Zorgsaam, Terneuzen Bieb 1 ,3 1 7.00 uur Van der Rijt Kats 

Admiraal de Ruyter, Vlissingen/Goes G4-55 He-1 1 8 k  2,4 16.00 uur Mathijssen Vastbinder/Stevense 

Donderdag Sint Franciscus Roosendaal Bieb 2, 4 1 7. 1 5  uur Seynaeve Van den Boogerd 

IJsselland, Capelle a/d IJssel He- 1 1 8  1 ,3 16.00 uur Boere Van der Deure 

lkazia, Rotterdam B 1 - 1 3  wekelijks 1 7.00 uur Van Meerten Van der Graaf, Janssen 

Elisabeth+ Twee Steden, Tilburg He-1 1 8k 2.4 1 7:00 uur V.d. Gaast Van der Deure 

AIOS en medisch specialisten: met consulten meelopen is onderdeel van de opleiding. 

Bijzonderheden: 

Elizabeth ZH: In de maanden maart, juli, augustus en december alleen consult op de 1• woensdag van de maand 

Achterwacht t.b.v 
webconsult 
De Wil/ V.d Gaast 

Kruil/Sleijfer 

Mathijssen/v.d. Gaast 

v. Zuylen/Kruit 

v.d. Gaasl/Eskens 

Jager/Bontenbal 

Seynaeve/v. Meerten 

Bontenbal/Jager 

Sleijfer/Kruit 

Bontenbal/de Wit 

v. Zuylen/Eskens 

Eskens/v. Zuylen 

Sleijfer/v. Meerten 





Voorstel rol AIOS bij overdrachtsmomenten 

door Martine Thijs 

Beoogde rol AIOS 

Doelen 

Goed voorzitterschap 

Actiepu nt 

Kans opleiding 

Competenties 

Voorstel 

Weekvoorzitterschap; bij a l le overdrachtsmomenten 

(ochtendrapport, m iddagrapport) 

Tijds bewaking; 

Bevorderen d iscussie binnen de groep; 

Doornemen actiepunten van de dag 

(zoals aankondiging onderwijs, opgave RDL etc). 

Tijdig aanwezig (en waa r  nodig opstarten PC); 

Overdracht va n achter/voorwacht ter beschikking; 

Bij evt parttime dag vervanger regelen en d it doorgeven. 

Rooster maken per d ienstrooster. 

KKB Weekvoorzitterschap. 

Maatschappelijk handelen: ken n isoverdracht 

bevorderen d mv u itnodiging discussies, etc. 

Medisch handelen: bewaken zorgvu ld igheid va n 

verslaglegging casuïstiek. 

Organisatie: bewaken tijdgrenzen overdracht. 

Met ingang van 1 maart 2015. 



Week Voorzitter 
10 (2-3) Martine 

11 M a rcella 

12 Maartje 

13 Demelza 

14 Soph ia 

15 Marjolein 

16 Johan 

17 M irthe 

18 Catherina 



Overzicht verschillende tumorwerkgroepen DDHK/Centrumlokatie 

Mamma 

Hoofd/Hals 

Seynaeve, Jager, Homs 

Van Meerten, De Jonge 

Uitgebreid colorect.ca. Van der Gaast, Eskens, Van Meerten 

Slokdarm 

Hepatobiliair 

Urologie 

Gynaecologie 

Sarcomen 

Van der Gaast, Mathijssen 

Eskens, Boere 

De Wit, Kruit, Sleijfer, Van der Gaast, Lolkema 

Boere, Van der Gaast, Van Zuylen 

Sleijfer, Oosten, (Seynaeve) 

Melanomen Kruit, De Jonge 

Neuro-oncologie Van der Rijt, Jager, (Sleijfer) 

Erfelijke tumoren Jager, Seynaeve 

Klinisch studie overleg De Jonge, Eskens, Mathijssen, Sleijfer, Lolkema 

Thorax/Long (ROTS) De Jonge 

Pijn 

Pancreas/Endocrien 

Onderwijs 

Begeleiding Nurse 
Pract. 

Van der Rijt, Jager, Oosten 

Van Meerten, Van der Rijt, Eskens 

Bontenbal, Eskens 

De Jonge, Jager, De Wit, Van der Gaast, Eskens 

Klinisch. Farmacologie Mathijssen 





I n tervisie voor Fellows I nterne O n cologie i n  het Erasmus MC 

Intervisie - plan van aanpak -

INTRODUCTIE 

- door Sophia van den Boogerd -

BELEEF NI ET ALLE MOEILIJKHEDEN ZELF; 

GEEF COLLEGA'S KANS TE HELPEN; 

EN LEER ER SAMEN VAN! 

Naar aanleiding van een opleidingsoverleg is besloten tot het invoeren van 

intervisiebijeenkomsten voor fellows interne oncologie in het Erasmus MC. 

1 december 2014 

De interne oncologie is bij uitstek een specialisme waarin je  als arts grote 

verantwoordelijkheden draagt en waarin je zowel medisch-inhoudelijk als psychosociaal  

uitgedaagd kunt worden in het contact met de patiënt, de familie en andere collega's binnen 

de toenemende m u ltidiscipl inaire strategieën. Ook de contrasten tussen cu ratieve en 

pal l iatieve trajecten, die dagelijks zichtbaar en voelbaar zijn, vragen elk een eigen aanpak. 

Deze dynamiek vraagt veel flexibi l iteit van elke specialist in opleiding. De fellow neemt d e  

eigen persoonlijkheid, eigen normen e n  waarden e n  eigen levenservaring m e e .  Uitdagingen 

hierbij kunnen bron zijn voor belangrijk leren met en van elkaar, hetgeen de draagkracht en 

groei van zowel individu als groep kan ondersteunen. 

lntervisiebijeenkomsten kunnen platform bieden voor dit leren en passen goed binnen het 

moderne opleiden, waarin competentiegericht leren centraal staat en onder andere reflectie 

als belangrijke competentie bestempeld is. 

P: profes,1onal: 
M: medl«.h handelen 
en kennis ltiterrie 
cencesltundr, 
C: comm1.1nkcrcn; 
S: same:nweAen; 
VI: �tl"nsch.Jppcir; 

�����t<�='j� 
rtn Ul'I S't:Oncfheid); 

�:,o;,:;�=:: 

Figvur 1.A;nge?.1$k: C.tnMEDS·bloem .ah b.uls voor het Oplcldl11g:pl.an Interne Gcnce:;kunde 

Bron: NIV. Opleidingsplan Interne Geneeskunde. 2009 

• • •  
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Intervisie voor Fel l ows Interne Oncologie i n  het Erasmus M C  1 december 2014 

DEFINITI E & DOEL 

Intervisie is een gestructureerde vorm van intercollegiale ondersteuning en coaching bij 

belangrijke, maar vaak on besproken uitdagingen op de werkvloer. Hierbij valt te denken aan 

onderwerpen rondom het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele 

ervaringen, gevoelens van overbelasting, andere belemmerende gevoelens / overtuigingen, 

organisatie veranderingen, ervaringen in samenwerking en ontwikkelingsvraagstukken. 

Intervisie kan worden gezien als een soort 'zelfhulpmethode' waarmee collega's elkaar op 

eigen kracht kunnen helpen. Men kan elkaar steunen en creatief meedenken in het zoeken 

naar oplossingen bij u itdagingen. Het doel van intervisie is om de deskundigheid van de 

betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Tevens kan het 

bijd ragen aan signalering van stress / dreigende burn-out verschijnselen, hetgeen vandaag 

de dag een belangrijk punt van aandacht bij specialisten in opleiding. Tot slot draagt het bij 

aan het groepsproces en het leren in samenwerkingsverbanden. 

REGELS 

'MENSEN RAKEN NIET VERSTOORD DOOR DE DINGEN 

DIE GEBEUREN, MAAR DOOR DE MANIER WAAROP ZE 

ERNAAR KIJKEN' 

EPICTETIS, GRIEKSE OUDHEID 

De intervisiegroep gaat een commitment met elkaar aan met de volgende 3 
hoofdkenmerken: 

• De groep is veilig en kent een 100% vertrouwelijk karakter. 

• De groep kent geen hiërarchie. 

• leder individu is medeverantwoordelijk voor de inhoud en doet interactief mee. 

Aanvullend gelden d e  volgende afspraken: 

• iedereen komt op tijd en draagt zelf zorg dat dit haalbaar is in zijn/haar agenda. 

• De inbreng van en ruimte voor een ieder wordt gezamenlijk bewaakt. 

• De zaalarts is tijdens d e  intervisiebijeenkomst niet bereikbaar voor overleg. 

• Eén der aa nwezige ANIOS is tijdens de intervisiebijeenkomst vast aanspreekpunt voor 

alle drie de afdeling voor in geval van nood; bij voorkeur wordt ook deze niet gestoord. 

De eerste intervisie-bijeenkomst in januari 2015 biedt gelegenheid voor eventuele 

aanvullende basisafspraken met elkaar, welke hier dan zul len worden toegevoegd . 

• • • 
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Intervisie voor Fellows Interne Oncologie in het Erasmus MC 1 december 20 14 

M ETHODIEK 

Versch i l lende methodieken lenen zich voor intervisie. Vooralsnog is als leidraad gekozen 

voor de incidentmethode, die doeltreffend is en relatief makkelijk toepasbaar voor groepen 

met weinig ervaring met intervisie. In het algemeen geldt voor intervisie dat een vraagstuk 

van een casusinbrenger (Cl) methodologisch wordt besproken in een groep professionals (P), 

waarbij via het stellen van helpende vragen de Cl wordt geholpen om inzicht te krijgen in het 

eigen vraagstuk en in de mogelijkheden tot nieuw handelen en de daarbij behorende acties. 

Een facilitator (F) begeleidt en bewaakt dit proces. Onderstaand het stappenplan behorend 

bij de incidentmethode. Bron: Praktijkboek Intervisie: meer vermogen door collegiale blik (M. Belleren & 1. Kohlmann). 

lncidentmethode 

Stap 1 Voorbereiding 

Casusinbrenger (Cl) bereidt de casus voor. Hij stuurt de beschreven casus vooraf 

toe aan de deelnemers (ON) en facilitator (F). F en Cl hebben vooraf overleg 

gehad over de casus en keuze methode. 

Stap 2 Beschrijving van het incident 

Cl vertelt een incident kort en feitelijk, zonder interpretaties of afloop. 

ON luisteren, stellen geen vragen en noteren vragen over feiten en gedachten. 

Stap 3 Vragen stellen 

ON stellen om beurten vragen om rol, handelen en positie van de Cl in die situatie 

helder te krijgen. Geen discussie. Cl geeft bondige, feitelijke antwoorden. 

Stap 4 Situatie bespreken 

ON bespreken de situatie alsof zijzelf de Cl zijn. ON leggen verbanden en zoeken 

naar de achtergronden van de situatie en naar (onbewuste) opvattingen en 

overwegingen van de Cl. Cl luistert, noteert wat hem aanspreekt. reageert kort 

op de verschillende analyses, kiest een analyse waarmee de groep verdergaat en 

formuleert daarvoor een probleemstelling. 

Stap s Discussiefase: suggesties voor oplossingen 

ON noteren wat zij in deze situatie zouden doen. DN bespreken om beurten hun 

aanpak kort en krachtig. Geen discussie of vragen. Bespreking van de gepresen

teerde benadering en mogelijke oplossingen, alsook de verschillende actltergron

den en opvattingen. ideeën over de uitvoering en consequenties. 

Stap 6 Inzichten casusinbrenger en acties formuleren 

Cl vertelt wat hij gedaan heeft of zich heeft voorgenomen te doen en verbindt 

dit met de alternatieven van de DN. Wat sloot aan, wat is effectief. welke 

opvattingen spelen een rol? DN helpen hem door het stellen van vragen en het 

geven van indrukken. Cl vertelt wat hij geleerd heeft. 

Stap 7 Inzichten deelnemers 

ON schrijven de eigen verkregen inzichten op voor zichzelf en delen deze. 

Stap 8 Reflectie op intervisie 

Fvraagt aan de Cl en DN hoe zij deze intervisie hebben ervaren. 

• • • 
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I ntervisie voor Fellows Interne Oncologie in het Erasmus M C  1 december 2014 

ORGANISATIE 

Facilitator Dr. C. van Zuylen & een vaste medisch psycholoog (naam volgt). 

Aanspreekpunt in Fellowgroep: Sophia van den Boogerd. 

Genodigden Alle AIOS & ANIOS Interne Oncologie Erasmus MC. 

Deelname verplicht voor aanwezigen op de betreffende dag. 

Periodiek eens per 2 maanden op donderdag van 12.30 tot 13.30 uur; 

jaa rrooster 2015 reeds vastgesteld en rondgestu urd. 

Locatie Daniel den Hoed (in de overdrachtsruimte op afdeling BO). 
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