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a. Inwendige geneeskunde, differentiatie ouderengeneeskunde in het Erasmus MC 
 
Het Erasmus MC is het grootste van de acht universitair medische centra van Nederland. De 
organisatie bestaat uit ruim vijftig afdelingen. Elke afdeling levert een bijdrage aan de drie kerntaken 
van het Erasmus MC: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. De kerntaak onderwijs bestrijkt het 
gehele opleidingscontinuüm van geneeskundestudent tot medisch specialist. Het succes van de 
organisatie wordt bepaald door een optimale interactie tussen deze gelijkwaardige kerntaken. 
 
De afdelingen hebben ieder een eigen bestuurlijke organisatie. Ze zijn gegroepeerd in 9 thema’s, 
waarbij de inwendige geneeskunde thuishoort in thema Dijkzigt. In dit thema zitten totaal 8 
verschillende afdelingen, te weten  

inwendige geneeskunde 
maag-, darm-, en leverziekten 
orthopedie 
plastische en reconstructieve chirurgie 
heelkunde 
revalidatiegeneeskunde en fysiotherapie 
reumatologie 
dermatologie en venereologie 

Naast de thema’s is er een service organisatie kennis en een service organisatie finance en control.  
 
De driekoppige Raad van Bestuur geeft leiding aan de organisatie en de uitvoering van het beleid. 
Afdelingen en directies leggen rechtstreeks verantwoording af aan de leden van de Raad van Bestuur.  
 
Erasmus MC op weg naar de wereldtop 
Uitmuntende, met toewijding verleende patiëntenzorg, baanbrekend en grensverleggend medisch 
wetenschappelijk onderzoek en excellent en hoog gewaardeerd medisch onderwijs. Dat zijn de 
doelstellingen waarmee het Erasmus MC haar internationale reputatie verder wil uitbouwen en tot de 
twintig beste medische instituten ter wereld wil behoren. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in de 
missie en in de strategische toekomstvisie Koers ‘018. 

 
Het streven van het Erasmus MC is om in 2018 erkend leidend te zijn in innovaties voor gezondheid 
en zorg. Dat is wat we willen. We zoeken daarom naar vernieuwing, naar de beste diagnostiek en 
behandelmethodes en de nieuwste inzichten op het gebied van gezondheid en preventie. We verbinden 
de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch handelen, zodat patiënten én mensen met een 
zorgvraag hier optimaal van profiteren. Met als doel de gezondheidszorg vooruit helpen. 
 
De inwendige geneeskunde is gelokaliseerd op de centrumlocatie van het Erasmus MC. De klinische 
afdeling ouderengeneeskunde/geriatrie omvat 10 bedden in het Erasmus MC. Direct aan de klinische 
afdeling is het dagdiagnostisch centrum geriatrie (DCG) gelegen. De focus van het DCG in het 
Erasmus MC ligt op de analyse van onderliggende oorzaken van valincidenten en het Conprehensive 
Geriatric Assessment. Er zijn poliklinische faciliteiten, inclusief een geheugenpolikliniek. Er wordt 
nauw en harmonieus samengewerkt met de klinische geriatrie, de neurologie en de psychiatrie. 
 
PATIËNTENZORG  
De belangrijkste functies van de differentiatie ouderengeneeskunde op dit moment zijn 
- Klinische afdeling 10 bedden 
-    Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie  
-    Polikliniek     
-    Consultatieve dienst 
- Samenwerkingsverband met specialisten Ouderengeneeskunde in de regio 
- Wetenschappelijk onderzoek 
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b. De Opleidingsgroep 
 
Drs. R.L. van Bruchem–Visser, internist ouderengeneeskunde  (beoogd opleider) 
Dr. F.U.S. Mattace-Raso, klinisch geriater  
Drs. C. Oudshoorn, internist ouderengeneeskunde 
Dr. G. Ziere, klinisch geriater 
 
De drie klinisch geriaters locatie Havenziekenhuis participeren in de achterwacht. 
 
De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de differentiatie 
ouderengeneeskunde. Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande 
opleiding. Hierin hebben een aantal specialisten extra taken en verantwoordelijkheden.  
 
Organisatie, taken en verantwoordelijkheden: 
 
Rozemarijn van Bruchem-Visser is de beoogd opleider en is primair verantwoordelijk voor alle zaken 
die de opleiding betreffen. Dit uiteraard in goede samenwerking met de hoofdopleider inwendige 
geneeskunde en de overige leden van het opleidingsteam. 
Dit betreft:  
- aannemen van a(n)ios. 
- introductiegesprek bij aanvang opleiding op de afdeling  
- stage-indeling c.q. individueel opleidingsplan van de aios. 
- eerst verantwoordelijke en aanspreekpunt bij problemen van aios betreffende de opleiding 
- coördinatie wetenschappelijk onderzoek van de aios. 
- stuurt de opleidingsgroep aan en bewaakt het nakomen van afspraken gemaakt in het lokaal 

opleidingsplan. 
- onderhoudt de contacten met regionale en landelijke gremia betreffende de opleiding. 
- voorzitter opleidingsvergaderingen van de vakgroep 
- opstellen en implementeren van het nieuwe opleidingscurriculum 
- ontwikkelen en implementeren van nieuwe kwaliteitsinstrumenten, ter verdere verbetering van de 

opleiding 
- de voortgang van de opleiding van de individuele aios door: 

o controle portfolio’s aios 
o houden van voortgangsgesprekken en toetsingsmomenten cf regelgeving CCMS/RGS 

- aanvragen en voorbereiden van de opleidingsvisitatie 
- supervisie van aios op de poli en in de consulten 
- waarnemen voor collega’s indien deze afwezig zijn  
 
Francesco Mattace Raso is actief lid binnen de opleidingsgroep en opleider voor de klinische geriatrie. 
Hij is primair verantwoordelijk voor 
- coördinatie wetenschappelijk onderzoek van de aios. 
- supervisie van aios in dagkliniek 
- waarnemen voor collega’s indien deze afwezig zijn 
 
 
Christian Oudshoorn is actief lid binnen de opleidingsgroep en primair verantwoordelijk voor  
- supervisie van aios in kliniek 
- waarnemen voor collega’s indien deze afwezig zijn 
 
Bert Ziere is actief lid binnen de opleidingsgroep en primair verantwoordelijk voor 
- plannen en bewaken van het onderwijsschema 
- onderhouden van contacten met externe partijen die deelnemen aan -/ presentaties verzorgen van het    
  onderwijsschema. 
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Daarnaast nemen alle leden van de opleidingsgroep meer specifieke taken bij toerbeurt op zich per 
aios, te weten:  
- afnemen KPB op verzoek van AIOS 
- geven van feedback 
- bedside teaching 
- begeleiden van AIOS bij initiëren, vervolgen en afronden van wetenschappelijk onderzoek 
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c. Stages. 
 
Vanuit de achterliggende gedacht dat een aios vele verschillende taken in zijn/haar toekomstige leven 
als internist ouderengeneeskunde zal moeten leren combineren is de opzet van de stages daar ook op 
afgestemd. 
Dat betekent dat zoveel mogelijk wordt geprobeerd dit te combineren en onderdeel te maken van het 
leertraject in de vorm van lijnleren in plaats van blokleren. Binnen de twee jaar van de differentiatie 
zijn er 3 verplichte stages, 1x kliniek, 1x DCG, 1x polikliniek+consulten, iedere stage gemiddeld 4 
maanden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een facultatieve stage van 4 tot 6 maanden.  
 
 
 
1. Klinische stage van 4 maanden. 
 
- De aios is hierbij verantwoordelijk voor de klinische patiënten. Er zijn 10 geoormerkte bedden 

ouderengeneeskunde/geriatrie, maar met de inwendige geneeskunde wordt gebruik gemaakt van 
een harmonica model, waarbij het aantal opgenomen patiënten ook kan toenemen. Hierbij ziet de 
aios globaal 100 nieuwe patiënten per 4 maanden. 

- Taken passend bij een afdelingsassistent: 
o Dagelijkse visite, 2x per week met superviserende internist. 
o Dagelijkse ochtendoverdracht en middagoverdracht. 
o Wekelijks MDO (multidisciplinair overleg) waarbij de aios de probleemgebieden 

inbrengt. 
o Wekelijks grote visite. 
o Verslaglegging van MDO. 
o Familiegesprekken. 
o Verslaglegging aan huisarts, verzorgen van voorlopig ontslagbericht, toezicht op 

volledigheid ontslagdossier met rapportages van diverse disciplines, ontslagbrief 
binnen de daarvoor gehanteerde afspraken. 

o Vastleggen hoofdbehandelaar 
o Beoordelen van patiënten op de spoedeisende hulp. 

 
2. Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie (DCG) 
 
Binnen het DCG worden velerlei typen patiënten gezien, o.a. patiënten met valproblematiek, 
functionele achteruitgang, polyfarmacie, of geheugenproblemen/dementie. Daarnaast is er zeer actieve 
participatie in de peri-operatieve zorg in samenwerking met diverse andere specialismen. 
Op het DCG wordt een Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) verricht. De patiënt wordt door 
de aios beoordeeld, de aios verzamelt alle gegevens en aan het eind van de ochtend wordt de patiënt 
nabesproken met de supervisor en zonodig meebeoordeeld. 
De patiënten worden gedurende 5 dagen per week ingepland. Het kunnen eerste beoordelingen zijn 
maar ook vervolgbeoordelingen met veel aanvullend onderzoek. Er is voor de AIOS een duidelijk 
schema aanwezig welke supervisor op welke dag achterwacht is. In de 4 maanden worden momenteel 
ongeveer 100 patiënten gezien, dit aantal zal in de komende jaren significant toenemen. 
 
3. Stage polikliniek. 
 
De aios heeft 2x per week (parttime) of drie keer per week (fulltime) een spreekuur, met vaste 
supervisor. Per spreekuur wordt minstens 1 nieuwe patiënt ingepland, daarvoor is 90 min beschikbaar. 
Voor de patiënten die vanuit het Alzheimer Centrum Zuidwest Nederland somatisch worden gescreend 
is 30 minuten beschikbaar.  Daarnaast 3-4 controlepatiënten per spreekuur. Alle patiënten die op 
controle komen worden vooraf en na het spreekuur door de aios met de supervisor doorgesproken. 
Verslaglegging aan huisarts wordt door de aios verzorgd, alle brieven aan de huisarts worden 
gezamenlijk met de supervisor doorgenomen.  
De polikliniekstage wordt gecombineerd met de stage consulten. 
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4. Stage consulten 
 
De consulten worden uitgevoerd door een aios onder supervisie van een supervisor  bij patiënten die 
zijn opgenomen op andere afdelingen, op verzoek van de behandelend arts, op de spoedeisendehulp, 
bij patiënten in omliggende verpleeghuizen in de regio Rotterdam. Een consult wordt in principe op de 
dag van aanvraag verricht (niet in het verpleeghuis). Van elk consult wordt schriftelijk verslag 
opgemaakt in het electronisch dossier. Vanuit VMS worden kwetsbare ouderen in consult gezien. 
Indien nodig wordt er overgegaan tot medebehandeling. In 4 maanden tijd worden er ongeveer 75 
consulten gedaan, door de toenemende aandacht voor VMS neemt dit aantal snel toe.  
De stage consulten wordt gecombineerd met de polikliniekstage. 
Neurologiestage Erasmus MC: 4 maanden  
 
5. Stage neurologie/psychiatrie 
 
Onderdeel neurologie: 4 maanden  
 
Doel: verwerven van kennis en vaardigheden op het gebied van de neurologie. 
Aan het einde van deze 4 maanden is de aios vaardig in: 
Algemeen neurologisch onderzoek  
Indicatie stelling tot en beoordeling van beeldvorming van het brein (CT/MRI/nucleair onderzoek). 
Indicatie stelling tot diagnostische lumbaalpunctie en beoordeling van de resultaten van het 
liquoronderzoek  
en heeft kennis van: 
Beloop, diagnostiek en dagelijks management van opgenomen patiënten met o.a. de volgende 
neurologische ziektebeelden:  

Cerebrovasculaire ziekten (inclusief inzicht in nazorgtraject; evt. stage stroke-unit en 
meelopen TIA poli) 
Dementie en hogere corticale functiestoornissen 
Neurodegeneratieve aandoeningen en bewegingsstoornissen (evt. meelopen poli 
neurodegeneratief) 
Demyeliniserende aandoeningen 
Kortdurende wegrakingen en epilepsie 
Hoofd- en aangezichtspijn 
Infecties van het zenuwstelsel 
Liquorcirculatie stoornissen 
Metabole en endocriene aandoeningen 
Ziekten van myelum, cauda en wortels 
Neuromusculaire aandoeningen 
Neuro-oncologie 
Neuro-psychiatrische stoornissen 
Neurologische pijnsyndromen 
Trauma van centraal en perifeer zenuwstelsel 

Leermomenten 

Bijwonen van de ochtend- en avond-overdrachten, referaten, probleemoplossende besprekingen, de 
neuro-radiologie bespreking, de neurochirurgische overdracht, wekelijks multidisciplinair cognief 
overleg en het cursorisch onderwijs voor de aios Neurologie; 
 
Onderdeel psychiatrie: 2 maanden 
Onderdeel neurologie: 4 maanden  
 
Doel: verwerven van kennis en vaardigheden op het gebied van de neurologie. 
 
Aan het einde van deze 4 maanden is de aios vaardig in: 

• Algemeen neurologisch onderzoek 
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• Indicatie stelling tot en beoordeling van beeldvorming van het brein (CT/MRI/nucleair 
onderzoek) 

• Indicatie stelling tot diagnostische lumbaalpunctie en beoordeling van de resultaten van het 
liquoronderzoek 

en heeft kennis van: 
• Beloop, diagnostiek en dagelijks management van opgenomen patiënten met o.a. de volgende 

neurologische ziektebeelden:  
o Cerebrovasculaire ziekten (inclusief inzicht in nazorgtraject; evt. stage stroke-

unit en meelopen TIA poli) 
o Dementie en hogere corticale functiestoornissen 
o Neurodegeneratieve aandoeningen en bewegingsstoornissen 
o Demyeliniserende aandoeningen 
o Kortdurende wegrakingen en epilepsie 
o Hoofd- en aangezichtspijn 
o Infecties van het zenuwstelsel 
o Liquorcirculatie stoornissen 
o Metabole en endocriene aandoeningen 
o Ziekten van myelum, cauda en wortels 
o Neuromusculaire aandoeningen 
o Neuro-oncologie 
o Neuro-psychiatrische stoornissen 
o Neurologische pijnsyndromen 
o Trauma van centraal en perifeer zenuwstelsel 

 
Eigen leerdoelen  

• Elke stagiair heeft ook zijn eigen leerdoelen, welke aan het begin van de stage in kaart 
gebracht zullen worden. 

Inhoud van de stage: er wordt gewerkt in de functie van zaalarts op een klinische afdeling. Er worden 
geen diensten gedaan. 

Leermomenten 

Bijwonen van de ochtend- en avond-overdrachten, referaten, probleemoplossende besprekingen, de 
neuro-radiologie bespreking, de neurochirurgische overdracht, wekelijks multidisciplinair cognief 
overleg en het cursorisch onderwijs voor de aios Neurologie; 
 
 
Onderdeel psychiatrie: 2 maanden 
Doel: verwerven van vaardigheden binnen de (ouderen-)psychiatrie 
Aan het einde van de twee maanden heeft de AIOS: 

• kennis van de van de algemene psychopathologie vanuit de praktijk. 
• kennis van de grenzen tussen psychopathologie en normaliteit. 
• kennis van somatische, psychologische en sociale factoren die het ontstaan van psychiatrische 

stoornissen veroorzaken, bevorderen of in stand houden. 
• herkenning van symptomen en syndromen en de betekenis daarvan voor de patiënt en zijn 

directe omgeving. 
• inzicht in de relatie tussen (bepaalde) lichamelijke klachten als uiting van psychopathologie 

(somatisatie stoornissen, psychovegetatieve stoornissen)  
• inzicht in de relatie tussen persoonlijkheidsfactoren en psychiatrische stoornissen in engere zin 

verkrijgen.  
• elementaire kennis van psychofarmacologie 

Op technisch gebied wordt in de twee maanden stage aandacht besteed aan: 
• Het verrichten van een psychiatrisch onderzoek 
• Diagnostiek van psychiatrische stoornissen in samenhang met somatische klachten en 

symptomen, 
• Gebruik van psychofarmaca in uiteenlopende somatische situaties. 
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• Het verbeteren van de gesprekstechnieken  
Eigen leerdoelen  

• Elke stagiair heeft ook zijn eigen leerdoelen, welke aan het begin van de stage in kaart 
gebracht zullen worden. 

 
Inhoud van de stage: De AIOS loopt in de ochtenden mee met de consultatieve dienst in het Erasmus 
MC, locatie Daniël den Hoed kliniek, en in de middag met de consultatieve dienst in het Erasmus MC, 
centrum locatie. 
 

Leermomenten 

Daniël den Hoed: 
• Twee-wekelijkse patiëntenbesprekingen PSZ 
• Wekelijkse overdracht psychiaters 
• Bijwonen multidisciplinaire besprekingen op verpleegafdelingen met name op palliatieve 

zorg-afdeling 2x/week. 
 
Centrum locatie: 

• Ochtendbespreking dagelijks.  
• Dagelijks patiëntencontacten en bespreking per AIOS 
• Dinsdag ochtend; Papieren visite (wekelijks) 
• Dinsdag middag; technisch-theoretisch onderwijs (wekelijks), alternerend artikel of bed-side 

patiëntencontact en bespreking. 
• Donderdag ochtend (1 maal per 2 weken)  soma& psyche bespreking. 
• Daarnaast zijn er ochtendoverdrachten, refereer momenten, patiëntenbesprekingen, weekend-

overdrachten. 
• Indien gewenst is er de mogelijkheid electroconvulsieve therapie (ECT) bij te wonen 

 
 
 
 
 
 
 
6. Facultatieve stages 
 
Klinische Farmacologie: 4 maanden. 
 
Weekprogramma 
• Ochtendrapport interne geneeskunde: Aanwezigheid ochtendrapport interne geneeskunde met 

speciale aandacht voor nieuwe of reeds opgenomen patiënten met bijwerkingen, interacties of 
(auto-) intoxicaties gerelateerd aan medicatie. 

• Patiëntencontact: Bezoek afdeling waar desbetreffende patiënt ligt opgenomen. Hierbij zal een 
advies opgesteld worden voor de zaalarts. De patiënt zal vervolgens actief worden vervolgd. In het 
geval van intoxicaties zal het gevoerde beleid getoetst worden aan het handboek intoxicaties van 
het Erasmus MC. De stagiair houdt toezicht op bijwerkingen die meldingsplichtig zijn bij het 
Lareb (conform de geneesmiddelenwet). Indien dit het geval is, zal de behandelend arts hierop 
worden geattendeerd en worden geïnstrueerd. In voorkomende gevallen meldt de stagiair de 
bijwerking zelf bij Lareb. Alle casussen waarover een advies gegeven wordt, zullen worden 
vastgelegd in een logboek. Dit logboek zal wekelijks worden besproken met de stagehouders.  

• Verzamelen educatieve casuïstiek: Illustratieve of juist ongebruikelijke casussen zullen worden 
uitgewerkt en vastgelegd voor terugkoppeling tijdens de middagoverdracht en voor presentatie 
tijdens klinische demonstraties. 

• Middagoverdracht interne geneeskunde:  Conform ochtendrapport inclusief terugkoppelingen. 
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• ‘Ongevraagde’consulten via medicatiebewaking: Elke ochtend worden de door Medicator 
geregistreerde interacties verzameld en beoordeeld. Wanneer het vermoeden bestaat dat de 
voorschrijver iets over het hoofd heeft gezien, of wanneer de voorgeschreven combinatie een 
belangrijk risico met zich draagt, wordt contact opgenomen met de behandelend arts. Ook de 
medicatiebewaking waarbij aan de hand van de nierfunctie bij een aantal geneesmiddelen  een 
waarschuwing wordt afgegeven, valt hieronder. 

• ‘Gevraagde’ consulten: Dagelijks komen bij de apotheek en bij de klinisch farmacoloog verzoeken 
binnen voor advies ten aanzien van farmacotherapie in complexe situaties. Hierbij valt te denken 
aan interacties van geneesmiddelen,  contra-indicaties, geneesmiddelen bij ouderen en kinderen en 
geneesmiddelgebruik tijdens zwangerschap en lactatie. De stagiair handelt een deel van deze 
verzoeken af, en registreert de consulten. 

Kennismaking met laboratoriumtechnieken 
• In het Laboratorium van de Apotheek worden dagelijks geneesmiddelenconcentraties in 

lichaamsvloeistoffen bepaald t.b.c. ‘therapeutic drug monitoring’ en toxicologie. Hierbij wordt o.a. 
aandacht geschonken aan adviezen bij orgaanfunctiestoornissen, dialyse en genetische 
polymorfismen in metaboliserende enzymen. Kennismaking met de gebruikte technieken (HPLC, 
LC-MS), de interpretatie  van deze bepalingen, de advisering naar de aanvrager en de opvolging 
van de patiënt vormen onderdelen van de stage klinische farmacologie. 

Besprekingen en referaten 
• Patiëntenbespreking klinische farmacologie: Wekelijks zullen alle consulten worden besproken 

tijdens de patiëntenbespreking “klinische farmacologie”. 
• Refereren en klinische demonstratie interne geneeskunde. 
• Farmacogenetische bespreking: wekelijks bespreking van aanvragen voor farmacogenetische 

analyse in het kader van patiëntenzorg. Tevens is er tweewekelijks een Journal Club 
Farmacogenetica. 

• Op deze bijeenkomsten wordt zo mogelijk door de stagiair een referaat gehouden. 
Commissievergaderingen 
• Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC): de stagiair zal als toehoorder worden ingedeeld 

bij één van de twee kamers van de METC. De stagiair zal per vergadering onder supervisie van de 
klinisch farmacoloog, een geneesmiddel-protocol voorbereiden. 

• Geneesmiddelencommissie. 
• Antibioticacommissie 
Onderwijs 
• Binnen het curriculum Erasmusarts 2007 verzorgt de Apotheek op diverse momenten onderwijs. 

De stagiair zal onderwijs verzorgen voor Thema 4.3 (vaardigheidsonderwijs Polypil) en 4.4 
(casusonderwijs). 

Excursies: 
• Eéndaagse excursies naar het Lareb (’s Hertogenbosch), nationale vergiftigingencentrum (Utrecht) 

en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ( Den Haag). 
 
 
7. Wetenschappelijk onderzoek: gedurende de differentiatie 
 
Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd binnen het Erasmus MC. Er is een aantal 
onderzoekslijnen benoemd, waarin de aios kan participeren. Het streven is dat alle aios in  ieder geval 
één publicatie tijdens de opleidingsperiode afronden. 
Onderzoek op het gebied van determinanten van valincidenten bij ouderen richt zich o.a. op 
valincidenten ten gevolge van veranderingen in farmacokinetiek en farmacodynamiek, op oorzaken en 
gevolgen van polyfarmacie, op verkeerd voorschrijfgedrag en verkeerd geneesmiddelengebruik, en op 
de mogelijkheden om risico’s voor de oudere patiënt te verminderen. 
Onderzoek op het gebied van arteriële veroudering, dementie en delirium.  
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d. Leermomenten / leermiddelen: 
 

o 1x per week 45 minuten plenaire patiëntenbespreking 
o 1x per week 45 minuten plenair onderwijs toegespitst op de ouderengeneeskunde  
o Multidisciplinaire cognitieve bespreking 1x per week 
o Participatie in onderwijsmomenten inwendige geneeskunde 
o Deelname CAT 5x per jaar. 
o Deelname aan ROIG onderwijs 
o Discipline overstijgende / OOR onderwijs (Erasmus MC) cf. vernieuwde 

opleidingsplan  
• Bijwonen obducties 
• PA besprekingen, complicatiebesprekingen 
• Deelname aan / aanzet geven tot wetenschappelijk onderzoek  
• Bijhouden digitale portfolio 
• Volgen van praktische vaardigheden cursussen / trainingen: 

o ALS cursus (indien nog niet gevolgd) 
o Aanleren van benodigde medische handelingen 
o Training  neuropsychologische beoordelingen 
o Kanteltafel test, sinus caroticus massage (uitvoering en interpretatie) 
o Verrichten en interpretatie verschillende testen en  schalen (o.a. MMSE, MNA, NPI) 

• Bezoek symposia (o.a. internistendagen); een internationaal congres tenminste 1x gedurende 
de opleiding  

 
e. Toetsing opleiding / voortgang 
 
Toetsing van het functioneren van de AIOS vindt naast ongestructureerde contacten op de volgende 
wijze ook gestructureerd plaats. E.e.a. sluit aan volgens schema cf. landelijk opleidingsplan (Zie deel 
III). Wijzigingen t.o.v. dit kader worden hierbij kort aangegeven. 
 

1. KPB.Gezien het zeer informatieve en leerzame  karakter streven we naar een frequentie van 
minstens 1x per maand. 

2. KTT (korte theorethische toets). 
Vier keer per jaar wordt een KTT afgenomen, in samenwerking met de klinische geriatrie.  

3. Landelijke kennistoets. 
Hierbij wordt aangesloten bij het landelijke schema. 

4. Jaarlijkse voortgangsgesprekken, gesprekken voorafgaand en bij afronding van een stage 
 
Feedback 

a. Deelname aan de D-RECT en Quickscan 
b. Feedback naar opleidingsgroep bij jaarlijkse beoordeling. 
c. 360 graden multisource feedback 

Hierbij wordt aangesloten bij de schriftelijke beoordeling zoals gebruikt door de 
specialist ouderengeneeskunde. Hierbij worden aan 4 medewerkers een schriftelijke 
vragenlijst voorgelegd. De 4 personen worden in overleg met de opleider uitgekozen. 
De aios maakt aan de hand van de 4 beantwoorde vragenlijsten een overzicht van de 
inhoudelijke punten van de respondenten en deze worden met de opleider 
nabesproken. 
In 2010 is hiermee gestart en de vragenlijst bevalt goed. 
 

 
f. Schema weekindeling: zie bijlage. 
 
g. Schema opleidingsplan. 
 
 
 


