
Format opleidingsetalage  
 

Zoekfilters 
Via deze vijf filters kan de aios een stage zoeken en vergelijken. 

Filter Invullen: 

Specialisme  Plastische chirurgie 

Differentiatie  Hand- en polschirurgie 

Plaats  Amsterdam 

Kliniek  Academisch Medisch Centrum 

Stageduur  Naar keuze 3-6 maanden 

 

Vergelijkingspagina 
Op deze punten kunnen de stages worden vergeleken door de aios. Om informatie op een website 
te kunnen vergelijken, dienen de waarden gelijk te zijn.   

Filter Invullen: 

Specialisme Plastische chirurgie 

Differentiatie (1 woord) Hand-en polschirurgie 

Plaats Amsterdam 

Kliniek Academisch Medisch Centrum 

Stageduur in maanden 3-6 

Aantal stageplaatsen 1 per 3-6 maanden 

Stagekenmerken: 
Wat maakt deze stage uniek? 

- Gespecialiseerde poli’s 
 
 
 

 
- Specifieke patiëntenpopulatie 

 
 
 
 
 
 
- Specifieke ingrepen  

 
 
 
Stagespecifieke informatie per maand: 
Aantal polipatiënten per maand 
Aantal opnames per maand 
Aantal verrichtingen per maand 
 
Aantal onderzoeken per maand 
Aantal OK dagdelen per maand  

 
 
3 Multidisciplinaire poli’s  met revalidatie 
(Handpoli algemeen en spastische handen ) en 
congenitaal handenspreekuur met genetica, 
revalidatie en ergotherapie. 
 
Tertiaire verwijzingen polschirurgie met goede 
samenwerking met orthopedie en traumatologie 
en implementatie van nieuwe 3 en 4 
dimensionale afbeeldingstechnieken i.s.m. 
medical fysics en engineering. Stimulerende 
relatie met radiologie. 
 
Pees en spiertransposities voor spastische 
problematiek 20/jaar. Reconstructieve chirurgie 
voor bovenste extremiteit  
 
 
100 nieuwe pat per mand 
10 hand polsoperaties/week klinisch en in 
dagbehandeling. Daarnaast uitgeberide 
poliklinische mogelijkheden. 
50 
16 dagdelen 



  
 

Arbeidsvoorwaarden: 
- Minimale aanstelling (in procenten) 
- Hoeveel diensten per maand (gemiddeld)? 

 
80% 
Indien gewenst, en afhankelijk van 
aanstellingsduur. 

Meer informatie: 
- Aantal stafleden afdeling 
 
- Aantal stafleden werkzaam in deelgebied 
 
- Aantal aios op afdeling  
- Aantal anios op afdeling 

 
6 plastisch chirurgen , een handtherapeute 
 
4 
 
4-5 
0 

 
Differentiatiestage informatie 
De informatie over de stage is op de website in tabbladen verdeeld. Hier is ruimte voor vrije tekst, 
het invoegen van tabellen, documenten, foto’s et cetera1. Wij dragen zorg voor de lay-out.  
 

Tabblad Invullen: 

Stage Tijdens de stage zal de aios in aanraking komen met het hele palet aan hand en 
polsafwijkingen. Kliniek en onderzoek zijn in ons academisch centrum voor de 
pathologie van de bovenste extremiteit zeer nauw verweven.  Een goede samenwerking 
met alle relevante disciplines staat hoog in het vaandel. 
 

Kenmerke
n 

Zie vergelijkingspagina 

Rooster 
 
 
 
 

- Wordt samengesteld afhankelijk van specifieke kennis, wensen en  vaardigheden 
van de kandidaat. 

Daarnaast wordt actieve participatie in een onderzoeksproject aangemoedigd. 

Organisati
e van de 
opleiding 

- 4 specifieke polis per week. Ok dagen zijn in een 4 weeks rooster ingedeeld. 
Wekelijk uitgebreide rontgenbespreking. 

- Kwaliteitsbeleid: SetQ beoordeling en feedback voor stafleden. Wetenschappelijk 
onderzoek vindt plaats op terrein van imaging , productontwikkeling en spastische 
parese. Vasculaire pathologie van de extremiteiten kent een separate poli. En 
onderwijsprogramma voor Polsscopieen wordt ontwikkeld. 

Inhoud 
van de 
opleiding 

- Inwerkprogramma 
- Beoordeling en toetsing (beoordelings- en voortgangsgesprekken) 
- Opleidingsplan 2011, conform de CANMEDS competenties 
- Toets- en feedback instrumenten (portfolio, KPB’s, OSAT’s , et cetera) 
- Diagnostiek en behandeling van de specifieke patiëntenpopulaties. 
- Patiënten onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, congressen en cursussen 
 
 

Aios - De meeste aios doen behalve hun opleiding wetenschappelijk onderzoek. 
- Conform het opleidingsplan 2011 is er een grote inbreng van de aios in de opleiding 
- Er zijn voor alle veelvoorkomende aandoeningen afdelingsprotocollen aanwezig. De 

                                                           
1
 Deze dienen in aparte bestanden te worden aangeleverd.  



aios participeren in de protocolontwikkeling en -onderhoud. 
- Kwaliteitsindicatoren: SETQ evaluatie, CanMeds, KPB, portfolio 
 
 
 

Overige 
informati
e 
 
Foto van 
team? Of 
foto’s van 
de 
teamlede
n? 

 
Sollicitatie 
& contact 

c.m.vanderhorst@amc.uva.nl  of   
s.d.strackee@amc.uva.nl of secretariaat mevrouw van Vuure 020-5662974 
v.j.vanvuure@amc.uva.nl. 
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