Format opleidingsetalage 

Zoekfilters 

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

Filter Invullen: 
Specialisme: plastische chirurgie
Differentiatie: borstreconstructie 
Plaats: Maastricht 
Kliniek: Maastricht UMC 
Stageduur: naar keuzen 3-6 manden 

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: borstreconstructie 
Plaats : Maastricht
Kliniek: Maastricht UMC 
Stageduur in maanden: naar keuze 3-6 manden 
Aantal stageplaatsen: 1 per 3-6 manden 
Stagekenmerken: 
Wat maakt deze stage uniek? 
-Gespecialiseerde poli’s: borstreconstructie poli’s (voor secundaire reconstructies) en multidisciplinaire poli’s met chirurg oncoloog en mamma verpleegkundige(voor primaire reconstructies).
-Specifieke patiëntenpopulatie: patiënten met borstkanker (primaire reconstructie), draagster BRCA 1 en 2 gen, patiënten voor secundaire reconstructies met name voor autologe reconstructie met Sc-GAP en TMG. 
-Specifieke ingrepen: oncoplastische chirurgie, directe reconstructies met implantaten en strattice, DIEAP, TMG en Sc-GAP flaps, lymfklieren transplantaat.  
Stagespecifieke informatie per maand: 
Aantal polipatiënten per maand :  120 
Aantal opnames per maand: 20 borstoperaties/ week klinisch en in dagbehandeling. Daarnaast uitgebreide poliklinische mogelijkheden.
Aantal verrichtingen per maand : 40
Aantal onderzoeken per maand : 7 (MRA voor DIEP) 
Aantal OK dagdelen per maand :  20 
Arbeidsvoorwaarden: 
-Minimale aanstelling 80% 
-Hoeveel diensten per maand: INDIEN GEWENST EN AFHANKELIJK VAN AANSTELLING DUUR
Meer informatie: 
-Aantal stafleden afdeling 7 PLASTISCH CHIRURGEN
-Aantal stafleden werkzaam in deelgebied: 3 
-Aantal AIOS op afdeling: 4
-Aantal ANIOS op afdeling: 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 cetera2. Wij dragen zorg voor de lay-out. 

Tabblad Invullen: 
Stage : tijdens de stage zal de AIOS in aanraking komen met het hele palet aan borstreconstructie. Kliniek en onderzoek zijn in onze academisch centrum voor borstreconstructie zeer verweven en in samenwerking met chirurgie. Mogelijk onderzoek met anatomische preparaten. Een hele goede samenwerking met veel specialisme maakt de kennis van de AIOS interessanter en breder. 
Kenmerken : zie vergelijkingspagina
Rooster : wordt samengesteld afhankelijk van specifieke kennis, wensen en vaardighheden van de candidaat. Daarnaast wordt actieve participatie in een onderzoeksproject aangemoedigd.
Organisatie van de opleiding : 3 specifieke poli’s per week en wekelijks aantal patiënten worden via afspraak gezien met chirurg. OK dagen zijn in een 4 weken rooster ingedeeld.
Kwaliteitbeleid: setQ beoordeling en feedback voor stafleden. Wetenschappelijk onderzoek vindt plaats op terrein van imaging, productontwikkeling, anatomie, vrije lappen en ischemie-reperfusie.
Inhoud van de opleiding : inwerkprogramma
Beoordeling en toetsing (beoordeling en voortganggesprekken)
Opleidingsplan 2011, conform de CANMEDS competenties
Toets en feedback instrumenten (portfolio,KPB’s, OSAT’s, et cetera)
Daignostiek enbehandeling van de specifieke patientenpopulaties.
Patiënten onderzoek, wetenschappelijk onderzoek,congressen, cursussen.
Aios : de meeste AIOS doe behalve hun opleiding wetenschapplijk onderzoek.
Conform het opleidingsplan 2011 is er ee grote inbreng van de aios in de opleiding
De aios participeren in de protocolontwikkeling en onderhoud.
Kwaliteitindicatoren: setQ evaluatie, Can Meds, KPB, portfolio. 


Foto


Sollicitatie & contact Vrije tekst. 
p.bindels@mumc.nl
r.vanderhulst@mumc.nl
s.tuinder@mumc.nl
 

2 Deze dienen in aparte bestanden te worden aangeleverd. 




