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IJsselland ZIEKENHUIS

Recentste versie, 27 augustus 2018, incl. Interne, Onco, Cardio, MDL, Longziekten, Geriatrie, SEH, ICU en Overdracht

Algemene informatie
Dr. E.L.E. de Bruijne
Dr. R.A. Alwani

Coassistenten opleider
Plaatsvervangend coassistenten opleider

Gezondheidsverklaringen

Op de eerste dag van het coschap dien je een bewijs van vaccinatie tegen Hepatitis B te kunnen
overleggen en een geldig identiteitsbewijs.

Coschappen
Interne Geneeskunde
Contactpersonen / artsen:
Dr. E.L.E. de Bruijne, internist
Dr. R.A. Alwani, internist

1e dag melden en introductie:
Om 07.30 uur bij (plaatsvervangend)
coassistentenopleider in kamer N2.006 (2e
etage). Aan het begin van de ochtend
overdracht op 1e dag voorstellen aan alle
aanwezigen.

Indeling coschap interne geneeskunde 10 weken (4x EMC) of 12 weken (3x LUMC) totaal, stages onderverdeeld in:
(totaal 7 Masterfase coassistenten en max 3 weken algemene interne geneeskunde (afdeling B3-Links of B3-Links achter)
2 oudste coass/semi-artsen/keuze coass) 2 weken interne oncologie (afdeling B3-Rechts en B3-Midden) of AOA (afdeling A3-Links)
2 weken MDL (incl. poli)
1 week Longziekten (incl. poli)
1 week Cardiologie (incl. poli)
1 week Poli (ochtenden) en SEH (middagen)
Bij start coschap

Je ontvangt een witte doktersjas, pasje, inlog code, formulier invullen
voor jas en pasje (klaarleggen en vooraf invullen) via secretariaat interne (kamer N2.006).

Wat moet je zelf meenemen: stethoscoop, ooglampje, reflex hamer, zn. aantekeningen boekje (zie ook website Erasmus MC: https://
www.erasmusmc.nl/geneeskunde/master/coschappen/).
Aanmelden bij P&O via het Service Centrum bij aanvang van het coschap, na de ochtend overdracht, op de eerste dag (een bewijs
van vaccinatie tegen Hepatitis B en identiteitsbewijs, coassistentenovereenkomst invullen). Locatie Service Centrum: B-vleugel,
kamer L0.012 op de begane grond naast poli Cardiologie).
Onderdelen coschap interne geneeskunde:


Coassistenten onderwijs (naast het reguliere onderwijs) 2x week: 1x week op woensdag van 13.30 – 14.30 uur door de
coassistenten opleider (a/d hand van casuïstiek van zelf opgenomen patiënten) en 1x week door één van de arts-assistenten
op een ander (flexibel) tijdstip (a/d hand van onderwerpen, bv. hyponatriëmie).



Presentatie van een casus (incl. literatuur/evidence based) aan het einde van het coschap in de laatste week op de ma-do
na de middagoverdracht om circa 17.00 uur, 3 weken vooraf afspreken via één van de arts-assistenten (de roostermaker).



Beoordelingen en Eindbeoordeling: Tussentijdse beoordeling halverwege het coschap (EMC: 5e week; LUMC: 4e en 8e
week) en Eindbeoordeling in de laatste week. Na elke stage een tussenbeoordeling laten invullen door de arts-assistent en/of
supervisor van deze afdeling (= staflid Interne geneeskunde, MDL, Longziekten en Cardiologie) via EPASS. De beoordelingen
van het coschap bestaan uit 7 onderdelen (CanMEDS: Medisch Handelen, Communicatie, Professionaliteit, Organisatie,
Maatschappelijk handelen, Samenwerking, Kennis en Wetenschap) en gaan via EPASS. Zelf de formulieren elektronisch
klaarzetten!



Diensten voor coassistenten uit het Erasmus MC en het LUMC zijn gelijk: totaal 7 avonddiensten tot 22.00 uur (compensatie
per avonddienst: de ochtend op de dag erna vrij tot 12.00 uur) en 2 weekenddiensten van 8.30 – 17.30 uur (compensatie 1
dag per 1 weekenddag). Compensatie dag(deel) planning: altijd i.o.m. de arts-assistent waarmee je samenwerkt.
Richtlijnen te vinden op: https://www.erasmusmc.nl/geneeskunde/master/regels-richtlijnen-handleidingen/.



Voor de LUMC coassistenten geldt een minimum van 12 KPB’s (1 per week) voor het gehele coschap interne geneeskunde.



Ziekmelding, e.d. direct bij aanvang: via de coassistenten opleider of de plaatsvervangend coassistenten opleider
(telefonisch via secretariaat interne geneeskunde: 010-2585165). Bij start coschap n.a.w. gegevens aan secretariaat melden
en n.a.w. gegevens van ouder(s)/verzorger(s)/partner doorgeven aan secretariaat.



Maaltijdvergoeding via formulier wat via P&O uitgereikt wordt, € 5 per dienst, max € 45 voor coschap interne.



Hygiëne: draag geen ringen, horloges en sieraden aan handen en armen, korte mouwen, opgestoken haar, etc. (zie I-Doc:
Kledingvoorschriften en hygiëneregels IJsselland Ziekenhuis (Versie 5), Jan 2014).



Middagoverdracht: zelf ’s middags de opgenomen patiënt(en) tijdens de overdracht voordragen!
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IJsselland Ziekenhuis
Geriatrie: 1 week is optioneel voor coassistenten uit het Erasmus MC (het LUMC heeft een separaat blok hiervoor) i.p.v. 1
week MDL (dan overleggen met dr. Veen, dr. Cappetti of dr. Knippenberg-van der Ham, geriaters).
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