Format opleidingsetalage
Zoekfilters
Via deze vijf filters kan de AIOS een stage zoeken en vergelijken.
Filter
Invullen:
Specialisme

Plastische Chirurgie

Differentiatie

Kinderplastische chirurgie

Plaats

Nijmegen

Kliniek

Universitair Medisch Centrum

Stageduur

3 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)
Kinderplastische chirurgie
Plaats
Nijmegen
Kliniek
Universitair Medisch Centrum
Stageduur in maanden
3
Aantal stageplaatsen
2
Stagekenmerken:
Er zij in het UMCN 3 multidisciplinaire ketens:
Wat maakt deze stage uniek?
- schisis
- Gespecialiseerde poli’s
- hemangiomen en vasculaire malformaties
- Specifieke patiëntenpopulatie
- congenitale handafwijkingen
- 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
Arbeidsvoorwaarden:
- Minimale aanstelling (in procenten)
- Hoeveel diensten per maand (gemiddeld)?
Meer informatie:
- Aantal stafleden afdeling
- Aantal stafleden werkzaam in deelgebied
- Aantal AIOS op afdeling
- Aantal ANIOS op afdeling

schisis: 6 nieuwe patienten per maand
10 opnames per maand
15 verrichtingen per maand

1.0 FTE
5 + 1 weekend
4
2
4
1

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
Stage

Invullen:
Het schisisteam Nijmegen is een van de grootste van het land. De
plastisch chirurg in opleiding wordt volledig betrokken bij het
multidisciplinaire spreekuur en bij de operaties: lipsluiting,
palatumsluiting, pharynxplastiek en neuscorrectie.
De keten voor hemangiomen en vasculaire malformaties in Nijmegen
is uniek voor Nederland. Een groot aantal patienten met het hele
spectrum van aandoening passeert de revue en wordt minimaal
invasief (embolisatie) en/of operatief behandeld.
Het spreekuur voor congenitale handafwijkingen wordt gekenmerkt
door een sterk handtherapeutisch team dat de patientjes voor en na
de operatie begeleid. Alle voorkomende handafwijkingen worden
gezien en behandeld.
Samenwerking met en opleiding bij de overige discipines is een
inherent onderdeel van de stage. Ook draagt de plastisch chirurg in
opleiding bij aan het geven van ouder- informatie-avonden.

Kenmerken

Veelzijdig aanbod, beoordeling volgens POWER criteria

Rooster

De operaties zijn gepland op maandagen, de spreekuuren op
donderdagen. De diensten worden in overleg gepland. Naast de
stage specifieke onderdelen kan deel genomen worden aan de
overige onderdelen van de opleiding tot plastisch chirurg.

Organisatie van de opleiding

zie loco-regionaal opleidingsplan.

Inhoud van de opleiding

Zie loco-regionaal opleidingsplan.

Aios

Quinten Ruhe
Bram Keulers
Ewa Stolarczyk
Mirjam Hoefkens
Jeroen Schots
Esther Bodde

1

Deze dienen in aparte bestanden te worden aangeleverd.

Corinne Schouten
Emmy Friedeman
Margot Veerman
Stafleden

P. Hupkens
J. Vehof
H. Kroese
F. Straten
J. H.M. Boode

Sollicitatie & contact

P. Hupkens, opleider
J.H.M. Boode, plaatsvervangend opleider.
Aanvullende informatie:
Secretariaat plastische chirurgie UMCN:
Telefoon: 024-3615242
p.hupkens@plchir.umcn.nl
j.boode@plchir.umcn.nl
f.hermsen@plchir.umcn.nl

