
Versie 1juni 2019  pagina 1/14 

 

 

 

 

 

 
Opleiding in de differentiatie Hematologie 

binnen de opleiding Interne Geneeskunde 

Maastricht UMC+ 

2019 

 

 

 

 

 

 



Versie 1juni 2019  pagina 2/14 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding 
2. Filosofie en doelstellingen opleiding hematologie MUMC+ 
3. Het opleidingsteam 
4. De duur van de opleiding 
5. Het opleidingsprogramma 
 5.1 Verplichte stages 
  5.1.1 Introductieprogramma 
  5.1.2 Klinische stage 
  5.1.3 Polikliniek stage 
  5.1.4 Consulten stage 
  5.1.5 IC stage 
  5.1.6 Laboratorium stages 
  5.1.7 Supervisie kliniek 
 5.2 Verdiepingsstage 
 5.3 Leermiddelen 
  5.3.1 Patiëntbesprekingen (niet)-transplantatie 
  5.3.2 Polibespreking/PA-bespreking/Radiologiebespreking 
  5.3.3 Opleidingsbespreking/complicatiebespreking 
  5.3.4 MIC-bespreking 
  5.3.5 Voorwacht-diensten  

5.3.6 Videoconferentie periferie 
5.3.7 Triage verwijzingen polikliniek 

  5.3.8 Wetenschappelijke activiteiten 
  5.3.9 Regionale nascholing 
  5.3.10 (Inter)nationale nascholing 
 5.4 Beoordelingen 
  5.4.1 Portfolio/aftekenlijst schema opleiding differentiatie Hematologie 
  5.4.2 EPA’s 

5.4.3 Korte Pratijk Beoordeling 
  5.4.4 Presentaties/CAT 
  5.4.5 Directe observatie tijdens polikliniekstage 
  5.4.6 Voortgangsgesprek stageperiode 
  5.4.7 Voortgangsgesprek met opleiders   
  5.4.8 Overzicht van de beoordelingsmomenten 

6.  Evaluatie opleiding - kwaliteitscyclus 
7.  Bijlagen 

A. Opleidingsplan Hematologie van de sectie Hematologie 2019 
B. Introductieprogramma 
C. Programma morfologie en immunofenotypering van bloed en beenmerg 
D. Programma immunohematologie/transfusiegeneeskunde 
E. Programma hemostase/trombose 
F. CanMEDS profielen 
G. Schema opleiding differentiatie Hematologie: aftekenlijst 
H. EPA 1 diagnostiek 
I. EPA 2 behandeling 
J. EPA 3 Benigne Hematologie 
K. EPA 4 Maligne Hematologie 
L. Evaluatieformulieren 

 
 



Versie 1juni 2019  pagina 3/14 

 

 

1. Inleiding 

Hematologie is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich richt op de diagnostiek en de 

behandeling van ziekten van het bloed, van de bloedvormende en lymfatische weefsels en van 

stoornissen in de hemostase. 

De onderafdeling Hematologie verzorgt de opleiding in de differentiatie Hematologie als onderdeel 

van de opleiding tot internist. Daarnaast wordt een keuzestage Hematologie aangeboden aan arts-

assistenten in opleiding tot internist. 

Deze notitie zal uitgebreid ingaan op alle opleidingaspecten voor de differentiatie Hematologie. 

 

De opleiding in de differentiatie Hematologie binnen de interne geneeskunde MUMC+ is voor het 

laatst in 2015 gevisiteerd. De opleiding werd voor een periode van 5 jaar erkend. De volgende 

aanbevelingen werd gegeven: 

 Post allo SCT zorg mogelijk maken voor  AIOS 

 Trombose stage voor AIOS 

 Tijdens de consulten stage ook consulten op IC 

 

2. Filosofie en doelstellingen opleiding Hematologie MUMC+ 

Uitgangspunt van de opleiding is “leren door te doen”. Actieve participatie in klinische, poliklinische 

en laboratorium activiteiten, is een  essentieel onderdeel van de opleiding. Voorts is deelname aan 

de voorwachtdiensten Hematologie (met een staflid als achterwacht) een belangrijk onderdeel. De 

noodzakelijke supervisie voor de opleidingsmomenten wordt gegarandeerd door actieve bijdrage van 

alle stafleden Hematologie. 

 

Het opleidingsklimaat in de differentiatie hematologie  in het MUMC+ wordt gekenmerkt door: 

- laagdrempelig, veelvuldig en direct contact met het opleidingsteam; 

- wederzijds respect en met oog voor individuele ontplooiing; 

- aandacht voor werkbelasting en voor balans werk-privé. 

 

Als doelstellingen zijn geformuleerd: 

- Het verzorgen van een brede opleiding in de differentiatie Hematologie zodat de 

aandachtsgebieders na het afronden ervan niet alleen voldoen aan de Nederlandse eisen maar ook 

aan de internationale opleidingseisen voor Hematologie, zoals opgesteld door EHA. 

- Het toepassen van EPA systematiek, zoals opgesteld door de sectie Hematologie van de NIV. 

- Het beoordelen van alle competenties conform het CanMeds leermodel. 

 

3. Het opleidingsteam 

Een van de uitgangspunten van de onderafdeling Hematologie is dat de gehele staf de opleiding in 

het aandachtsgebied hematologie MUMC+ verzorgt. Elke staflid hematologie levert door de eigen 

expertise,  kennis en ervaring waardevolle en onmisbare bijdrages voor de opleiding van de 

aandachtsgebieders. 

Verantwoordelijk voor de opleiding hematologie MUMC+ zijn: 
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Dr. Erik A.M. Beckers als Opleider Hematologie en lid van de sectie Hematologie van de NIV. 

Drs. Astrid M.P. Demandt als plaatsvervangend Opleider Hematologie.  

 

Tabel 1. Opleidingsteam 

 Aandachtsgebied Overig 

Dr. E.A.M. Beckers 

Opleider aandachtsgebied 

Hematologie 

 Benigne hematologie 

 Hemostase/Hemofilie 

 Internist-

Bloedtransfusiespecialist 

 

Prof. dr. G.M.J. Bos  Multipel myeloom  

 CML 

 Research 

 

Drs. A.M.P. Demandt 

Plaatsvervangend opleider 

Hematologie 

 

 Supportive care/IC 

 ALL 

 Hematologische 

diagnostiek 

 aanspreekpunt kliniek 

Dr. J. van Elssen  Multipel myeloom 

 AML 

 Research 

 aanspreekpunt kliniek 

Dr. M. v. Gelder  CLL 

 Hematologische 

diagnostiek 

 

Drs. G.N.Y. v. Gorkom  Stamceltransplantatie 

 JACIE programma 

 

 aanspreekpunt 

polikliniek/dagcentrum 

Drs. F. Heubel-Moenen  MPN 

 Hemostase / Hemofilie 

 

Dr. M. van der Poel  AML 

 Diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkin lymfoom 

 

 

 

4. De duur van de opleiding 

De opleiding vindt plaats gedurende de laatste 2 jaar van de opleiding tot internist (differentiatie). 

Conform het standpunt van de sectie hematologie wordt een periode van 2 jaar noodzakelijk geacht 

om aan alle vereisten voor registratie in het aandachtsgebied hematologie te voldoen. Deze periode 

van 2 jaar biedt de mogelijkheid om alle stages optimaal te benutten en bovendien om nog  enige 

ruimte te behouden voor het invullen van individuele wensen.  

 

5. Het opleidingsprogramma 

Met het opleidingsplan Hematologie van de sectie Hematologie (zie bijlage A) als basis hebben we 

het volgende opleidingsprogramma samengesteld, bestaande uit  stages, leermiddelen en 

beoordelingsmomenten.  

  

5.1 Verplichte stages 

De verplichte stage-onderdelen in de opleiding tot hematoloog zijn als volgt:  
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5.1.1  Introductieprogramma 

In de eerste week van de opleiding wordt gezorgd voor een kennismaking met het ziekenhuis indien 

van toepassing, maar met name ook met de onderafdeling hematologie en de ondersteunende 

laboratoria. (zie bijlage B). In principe zal een van de aandachtsgebieders hier zorg voor dragen. Als 

die niet aanwezig is zal dit gebeuren door (plaatsvervangend) opleider.  

Hiernaast is het document “Werkafspraken voor arts-assistenten Hematologie”, ODIN-nummer 

002944 een leidraad en belangrijk deze door te nemen bij aanvang van de opleiding. 

  

5.1.2 Klinische stage 

De aandachtsgebieder begint de opleiding met zes maanden stage op de verpleegafdeling 

hematologie, afdeling A5. De klinische patiënten worden dagelijks besproken met de supervisor. In 

het afwezigheidsschema (L-schijf: SPEC-INT-HEM – PLAN en ORG- afwezigheidsschemahematologie) 

is te zien wie de supervisor is.  

Op dinsdag worden tijdens de grote visite de niet-transplantatie-patiënten besproken in 

aanwezigheid van de stafleden, op donderdag de transplantatie-patiënten. Op vrijdag vindt de kleine 

visite plaats met de supervisor en wordt ook bij alle patiënten langs gelopen.  

Voor start van de stage vindt een startgesprek plaats. Aangezien supervisor nu per week kan wisselen 

vinden deze gesprekken in principe plaats met (plaatsvervangend) opleider. Vervolgens een evaluatie 

halverwege de stage en een afrondend gesprek aan het eind van de 6 maanden. Aandachtsgebieder 

regelt met secretariaat dat deze gesprekken ingepland worden.  

Tussendoor moet de aandachtsgebieder beoordelingen vragen aan de verschillende supervisoren.  

   

5.1.3 Poliklinische stage 

Poliklinisch werk vormt voor de hematoloog een belangrijk deel van zijn werkzaamheden. Een goede 

training van de aandachtsgebieder is daarom van het grootste belang. Er is dan ook gekozen voor 

een polikliniekorganisatie waarin de aandachtsgebieder een substantieel aantal nieuwe patiënten 

ziet (er zal geen assistentenspreekuur zijn zonder nieuwe patiënten). De spreekuren zijn gekoppeld 

aan een staflid die daarmee ook verantwoordelijk is voor de supervisie. Gedurende de opleiding 

zullen de aandachtsgebieders meerdere supervisoren hebben, elke 4-6  maanden wordt gewisseld 

van supervisor. De supervisie vindt op vast moment plaats door voorbespreking en zo nodig ook 

nabespreking van de patiënten. De supervisor controleert en bespreekt de correspondentie die de 

aandachtsgebieder verzorgt. Elke supervisor zal ten minste eenmaal het spreekuur van de 

aandachtsgebieder observeren en die omgekeerd in staat stellen de supervisor te observeren. 

De stage begint op het moment dat de kliniekstage afgerond is en zal doorlopen tot het eind van de 

opleiding.  

De aandachtsgebieder is gedurende de poliklinische stage actief betrokken bij het hele proces van 

diagnose via behandeling tot en met follow up. In overleg met polisupervisor wordt besproken op 

welk moment ook patiënten na allogene stamceltransplantatie terug gezien worden.  

Voor start van polistage of bij wissel van supervisor zal een startgesprek plaats vinden om te kijken 

waar de aandachtsgebieder staat en wat de leerdoelen zijn. Indien van toepassing zal conclusie van 

eindgesprek van voorgaande supervisor gebruikt worden als basis voor nieuwe periode. Halverwege 

vindt een evaluatie-moment plaats en vervolgens een afrondend gesprek bij einde van de periode.  

Bij start van nieuwe periode dient aandachtsgebieder met secretariaat deze gesprekken te plannen. 
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5.1.4 Consulten stage  

De aandachtsgebieders  zijn na het afronden van de kliniekstage verantwoordelijk voor de 

hematologische consulten, afkomstig vanuit de interne geneeskunde, maar ook vanuit andere 

specialismen. Afhankelijk van het aantal aandachtsgebieders kan het ook zijn dat stafleden ingepland 

worden voor het dienstsein. Voor de supervisie moet en kan de aandachtsgebieder een beroep doen 

op de hoofdbehandelaar indien bekende patiënt of een staflid met extra belangstelling voor het 

onderhavige probleem of op de hematoloog van dienst.  

Voor hematologische patiënten op de buitengewesten is in principe de hoofdbehandelaar 

verantwoordelijk maar in diens afwezigheid is degene die het consultensein heeft hiervoor 

verantwoordelijk.  

Consulten en buitengewesten worden bijgehouden in het document “Consulten en buitengewesten 

Hematologie” te vinden op de L-schijf: SPEC-INT-HEM – PLAN en ORG – OVERDRACHT.  

 

5.1.5 IC stage 

De behandeling van patiënten met een hematologische maligniteit is de afgelopen decennia 

verbeterd door de introductie van nieuwe, en meer intensieve behandelregimes, waardoor ook de 

overleving is toegenomen. Hierdoor neemt echter ook de incidentie van ziekte- en 

behandelingsgerelateerde complicaties toe, waardoor soms behandeling op een intensive care 

afdeling noodzakelijk wordt. 

Het is van belang om bij deze ernstig zieke patiënten samen met de intensivisten passend beleid te 

maken, waarbij onze expertise ten aanzien van deze over het algemeen immuungecompromitteerde 

patiënten en specifieke ziektebeelden (o.a. GVHD), zeer gewenst is. 

Deze stage duurt 4 maanden. De supervisor is de vaste hematoloog die de IC superviseert en bij 

afwezigheid de hoofdbehandelaar of de afdelingssupervisor.  

Bedoeling is om dagelijks op de IC langs te gaan, na IC-visite (na 9.30u) of tijdens het MDO (vanaf 

11.30u). 1-2x/week zal de supervisor meegaan naar de IC. Minimaal 3x/week dient de medicatie 

nagelopen te worden. Gestreefd wordt naar een wekelijks gesprek met pt, familie en intensivist.  

Aan het begin van de stage is een gesprek met de IC-supervisor, halverwege is er een 

voortgangsgesprek en de stage wordt afgesloten met een eindgesprek.  

 

5.1.6 Laboratorium stages 

Om tegemoet te komen aan de specifieke aspecten van het aandachtsgebied Hematologie volgt de 

aandachtsgebieder een laboratoriumstage die vanaf de klinische stage tot het eind van de opleiding 

doorloopt.  

Het betreft de volgende onderdelen (zie bijlage C,D, E): 

1. morfologie en immunofenotypering van bloed en beenmerg 

2. immunohematologie/transfusiegeneeskunde 

3. hemostase/trombose 

Na de kliniekstage wordt de aandachtsgebieder een week vrijgepland voor een introductieweek op 

het lab. Deze bestaat uit 2 dagen bloedtransfusie, 2 dagen morfologie en immunofenotypering en 1 

dag hemostase/trombose. Hierbij komen de basisprincipes van het laboratorium en de verschillende 

technieken aan bod.  
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De bedoeling is dat de aandachtsgebieder daarna onderzoeken van eigen patiënten bekijkt en bij 

patiëntbesprekingen aanwezig is.  

De geformuleerde doelstellingen zijn afgeleid van de Europese richtlijn voor de opleiding tot 

hematoloog. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat gedurende de gehele opleidingsperiode activiteiten 

worden verricht binnen alle drie bovengenoemde onderdelen, van het begin af aan dus breed 

inzetbaar (onder andere het bijwonen van de wekelijkse laboratorium besprekingen). 

 

5.1.7 Supervisie kliniek 

In het tweede jaar van de opleiding gaat de aandachtsgebieder gedurende 6 maanden een zaalarts 

superviseren. Er is een staflid dat aandachtsgebieder  superviseert. Bedoeling is om ervaring op te 

doen met deze vorm van werken waarbij informatie niet zelf verkregen wordt bij patiënt maar input 

door iemand anders geleverd wordt en relevante informatie verkregen moet worden om beslissingen 

te nemen. Tijdens deze stage zal aandachtsgebieder steeds zelfstandiger gaan werken.  

Ook bij deze stage is er een startgesprek, evaluatie halverwege en een eindgesprek.   

 

5.2 Verdiepingsstage 

Naast de genoemde verplichte stages wordt de aandachtsgebieder in de gelegenheid gesteld om een 

verdiepingsstage van vier tot zes maanden te verrichten. Het programma hiervoor wordt individueel 

opgesteld in samenspraak met de aandachtsgebieder.  

De stage kan een verdieping zijn in een hematologische maliginiteit, een onderdeel van de benigne 

hematologie of een aangrenzend onderwerp zoals bijv. infectieziekten, palliatieve zorg etc.  

De nadruk kan liggen op een literatuurstudie bijv ten behoeve van een nieuwe richtlijn of het 

opzetten van een studie.  

In overleg met het opleidingsteam, kunnen stages buiten de afdeling gelopen worden. Hierbij kan 

gedacht worden aan genetica, pijnpoli, radiotherapie, hemoglobinatopathie (AMC) etc.  

De vormgeving van de verdiepingsstage wordt bij de voortgangsgesprekken vastgelegd.  

 

5.3 Leermiddelen 

Naast de algemene opleidingsmomenten vanuit de afdeling Interne Geneeskunde, wordt door de 

onderafdeling Hematologie een uitgebreid opleidingsprogramma georganiseerd.  

De besprekingen met onderwijs/opleidingsmomenten worden gekenmerkt door interactieve sessies 

voorbereid door assistenten/aandachtsgebieders of door stafleden in aanwezigheid van gehele staf 

en andere geïnteresseerden. 

Als doelstellingen van de opleidingsmomenten kunnen worden genoemd: 

 Kennismaking met en verdieping van klinische, preklinische en maatschappelijke aspecten 

van de Hematologie. 

 Bijdragen aan de ontwikkeling van de voor een internist-hematoloog benodigde 

competenties. 

 

Deze besprekingen/opleidingsmomenten zijn: 

 

5.3.1 Patiëntbesprekingen (niet)-transplantatie 
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Alle hematologische patiënten die klinisch zijn worden minimaal 1x/week besproken tijdens de 

patiëntbesprekingen. Dit zijn de patiënten die op verpleegafdeling A5 opgenomen zijn maar ook de 

patiënten op de buitengewesten.  

 Niet- transplantatie patiënten op dinsdag van 11.15u-12.30u.  

 Transplantatie-patiënten op donderdag van 11.15u-12.30u.  

De aandachtsgebieders zullen per toerbeurt tijdens deze bespreking de rol van voorzitter op zich 

nemen. Tijdens de besprekingen wordt in het EPD genoteerd wie aanwezig was en wat besproken is. 

 

5.3.2 Polibespreking/PA-bespreking/Radiologiebespreking 

Op vrijdagmiddag vinden deze drie besprekingen achter elkaar plaats in bijzijn van resp. patholoog en 

radioloog/nucleair geneeskundige en de radiotherapeut is bij alle onderdelen aanwezig.  

 Pathologiebespreking  van 13.30u-14.00u: obducties, microscopisch materiaal van klinische 

en poliklinische patiënten. Hematologische patiënten van wie in voorgaande week pa 

verkregen is worden besproken.  

 Radiologiebespreking  van 14.00-14.30u: patiënten dienen op donderdag voor 10.00u bij 

Esther Houben (esther.houben@mumc.nl) aangemeld te worden met gewenst onderzoek en 

vraagstelling 

 Polikliniekbespreking van 14.30-15.30u: bespreking van alle nieuwe patiënten gezien door 

aandachtsgebieders en stafleden. Beleidswijzigingen dienen hier in principe ook besproken 

te worden.  

Bij deze besprekingen wordt in het EPD genoteerd wie aanwezig waren en wat besproken is.  

 

5.3.3 Opleidingsbespreking/complicatiebespreking 

Deze bespreking vindt wekelijks op dinsdag van 17.00-18.00u plaats.   

Bij toerbeurt wordt dit onderdeel ingevuld met de volgende onderwerpen (uit te werken door een 

van de assistenten (zowel (keuze)stageassistenten als aandachtsgebieders) of stafleden: 

 ASH-SAP 

 Journal club 

 Protocolontwikkeling (op basis van refereren doen assistent plus begeleider een voorstel 

voor nieuwe behandelingsrichtlijnen) 

 Voordracht vanuit de laboratoria (bijvoorbeeld genetica, moleculaire diagnostiek, 

weefseltypering, transfusiegeneeskunde, etc.) 

 Gastsprekers van buiten de afdeling 

 Complicatiebespreking 

 Nieuwe ontwikkelingen (incl. congresverslagen) 

 Maatschappelijke aspecten (ethiek, dure geneesmiddelen, etc.) 

 

5.3.4 MIC-bespreking 

Deze bespreking vindt eenmaal per maand plaats. De morfologie, immunofenotypering en 

moleculaire/cytogenetische bevindingen worden aan de hand van een patiëntcasus besproken. 

De aandachtsgebieders zullen deze bespreking per toerbeurt voorbereiden. Zij zijn zelf 

verantwoordelijk voor de verdeling. Indien mogelijk zal de klinisch geneticus ook aanwezig zijn.  

 

mailto:esther.houben@mumc.nl
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5.3.5 Voorwacht-diensten 

De aandachtsgebieder hematologie zal participeren in de hematologie-diensten gedurende één week 

per 2-3 maanden. Dit betreft zowel achterwacht voor de klinische problemen alsook voor de 

klinische aspecten in relatie tot het laboratorium Hematologie. De inzet wordt zodanig gerealiseerd 

dat deze voldoet aan het werktijdenbesluit.  

De maandag na een weekenddienst is vrij ter compensatie. Deze kan ook verschoven worden naar 

een andere dag in de week.  

 

5.3.6 Videoconferentie periferie 

Op verschillende dagen in de week zijn er videoconferenties met de andere ziekenhuizen in de regio. 

De aandachtsgebieder kan in overleg met een staflid aansluiten bij een videoconferentie en deze 

mee voorbereiden en videoconferentie leiden.  

 

Tabel 2. Videoconferenties 

   1
e
 persoon Bij 

afwezigheid  

St. Jansgasthuis 

Weert 

 

Iedere 

donderdag  

15.30-16.00 

uur 

Demandt  

MDO Homaan 

Elkerliek  en 

MMC   

1
e
, 2

e
 en 4e 

donderdag vd 

maand 

13-30 tot 

14.30 uur 

Vd Poel Demandt 

Geldrop 

 

1
e
 en 3

e
 

dinsdag vd 

maand  

16.15-16.45 

uur 

van 

Gorkom  

 

Zuyderland 

ziekenhuis  

1
e
 en 3

e
 

woensdag vd 

maand 

16.30-17.30  

uur 

Bos  

Venlo/Roermond  Iedere 

maandag  

08.30-09.00 

uur 

Gelder 

van 

Demandt  

Catharina 

ziekenhuis  

Iedere 

donderdag  

16.00-17.00 

uur 

Heubel-

Moenen 

 

 

 

5.3.7 Triage verwijzingen polikliniek 

De verwijzingen naar de hematologie worden door een van de aandachtsgebieders getrieerd. 

Onderling wordt afgestemd wie dit doet. Bekeken moet worden op welke termijn patiënt op de poli 

moet komen en of vantevoren al bloedonderzoek aangevraagd wordt en indien nodig wordt 

beeldvorming en pathologie opgevraagd en gereviseerd zodat dit bekend is bij polibezoek.  

 

5.3.8 Wetenschappelijke activiteiten 

De aandachtsgebieder zullen in het begin van het aandachtsgebied, in overleg met het 

opleidingsteam, een plan maken voor (klinisch) onderzoek. Minimale doelstelling is om één 

publicatie en één voordracht op een Nederlandse wetenschappelijke vergadering te verwezenlijken. 
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In het kader van eventueel verdiepingstage kunnen aandachtsgebieders aansluiten bij landelijke 

werkgroepvergaderingen. 

 

 

 

 

5.3.9 Regionale nascholing 

Viermaal per jaar is er een vergadering van de regionale werkgroep hematologie Zuidoost Nederland 

(ZON). Aan deze vergadering wordt ook elke keer een ASH-SAP gekoppeld en een regiorapportage 

van IKNL.  

 

5.3.10 (Inter)nationale nascholing 

Jaarlijks vindt het DHC plaats met als onderdeel hiervan de masterclass beenmergdiagnostiek. De 

aandachtsgebieders moeten hier minimaal eenmaal tijdens hun opleiding aan deelnemen. 

Ook worden ze geacht naar tenminste één internationaal congres te gaan (ASH of EHA). 

Verder zijn er de volgende verplichte bijeenkomsten 

 Klinische dag NVvH; 

 Landelijke Onderwijsdagen JNVvH-NVvH; 

 Wenckebach cursus (basis); 

 Sanquin cursus Immunohematologische Diagnostiek IIB; 

 

5.4 Beoordelingen 

Bij de evaluatie van de voortgang van de aandachtsgebieder in de opleiding worden toetsen gebruikt 

die tot doel hebben het geven van feedback aan de aandachtsgebieder. 

De volgende toetsen worden gebruikt om de verschillende CanMEDS profielen (bijlage F) te 

beoordelen: 

 Korte praktijk beoordeling (KPB) 

 Directe observatie tijdens polikliniekstage 

 Beoordelingen van presentaties 

Deze beoordelingen worden door de aandachtsgebieder verwerkt in diens portfolio , de aftekenlijst 

“schema opleiding differentiatie Hematologie” en aan de hand van de EPA’s en worden tijdens de 

volgende gesprekken besproken: 

 Voortgangsgesprek stageperiode 

 Voortgangsgesprek met opleiders 

Beoordeling kennistoename en vorderingen in communicatief gedrag worden elke 3 maanden 

besproken binnen het opleidingsteam als terugkerend punt bij het stafoverleg en dit dient als input 

voor het voortgangsgesprek met de opleiders.  

 

5.4.1 Portfolio/aftekenlijst schema opleiding differentiatie Hematologie (bijlage G) 

De aandachtsgebieder zal vanaf de aanvang van de opleiding een portfolio bijhouden en beheert dit 

zelf. Hierin zit ook een aftekenlijst schema opleiding  en dit vult hij aan zodat dit voor een volgend 

gesprek weer up-to-date is. Tijdens een beoordelingsgesprekwordt dit bekeken en worden eventuele 

http://www.hematologienederland.nl/diagnostiekdag
http://www.hematologienederland.nl/onderwijsdagen
http://www.hematologienederland.nl/wenckebach-cursus-basis
http://www.hematologienederland.nl/sanquin-cursus-immunohematologie


Versie 1juni 2019  pagina 11/14 

aanvullingen ingevoerd. De supervisor/opleider slaat dit aangepaste document vervolgens op de L-

schijf op en mailt dit naar de aandachtsgebieder zodat die weer nieuw aangepast document heeft. 

 

5.4.2 EPA’s (bijlage H,I,J,K) 

Recent zijn er op advies van de NIV 4 EPA’s (Entrustable Professional Activities) opgesteld, die samen 

met het Europees Hematologie curriculum van de EHA, de algemene basiskennis en vaardigheden 

waaraan iedere hematoloog na de afronding van het aandachtsgebied aan moet voldoen, in meer 

detail omschrijven. 

Een aandachtsgebieder moet zelf met het verzoek komen om een EPA af te tekenen. Dit wordt dan in 

het opleidingsteam besproken en afhankelijk van bevindingen al dan niet afgetekend per onderdeel 

van een EPA.  

 

5.4.3 Korte Praktijk Beoordeling(KPB) 

De KPB is een instrument om gestructureerd feedback te geven op een taak die in de praktische 

setting wordt uitgevoerd. Aandachtsgebieder moet minimaal 1x per maand een KPB vragen/krijgen. 

De supervisor dient feedback te geven op de competenties communicatie en medisch handelen en 

een derde competentie. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 

 KPB betreft altijd een directe observatie van de aandachtsgebieder door de beoordelaar 

 De KPB dient op een natuurlijk moment tijdens de dagelijkse gang van zaken te kunnen 

plaatsvinden 

 De beoordeling en feedback vindt bij voorkeur aansluitend aan het observatiemoment plaats 

 Het resultaat van de KPB wordt schriftelijk vastgelegd, door de aandachtsgebieder en 

beoordelaar getekend , en door de aandachtsgebieder toegevoegd aan het portfolio 

 Indien van toepassing zijn in het resultaat nieuwe leerdoelen opgenomen 

 

5.4.4. Presentaties/CAT 

De aandachtsgebieder wordt ook geacht klinische presentaties te geven, bijv. tijdens visites, wordt 

ingepland voor presentaties tijdens de opleidingsbespreking. Dit kan een CAT zijn (ciritical appraisal 

of a topic), complicatiebespreking, revisie van of nieuw protocol.  

De bedoeling is dat enkele personen tijdens zo’n presentatie een beoordeling geven. 

 

5.4.5 Directe observatie tijdens polikliniekstage 

Tijdens de polikliniekstage vindt tijdens elke periode met verschillende supervisor een directe 

observatie plaats van de aandachtsgebieder door de supervisor en viceversa.  

Indien van toepassing worden nieuwe leerdoelen geformuleerd.  

 

5.4.6 Voortgangsgesprek stageperiode 

Bij de verschillende stages wordt wordt bij begin van stage een startgesprek gepland. 

Aandachtsgebieder vraagt secretariaat om bij begin van stage startgesprek te plannen en ook 

meteen het evaluatiegesprek halverwege de stage en het eindgesprek. Feedback en leerdoelen 

worden in de aftekenlijst schema opleiding differentatie Hematologie ingevoerd. Ook kan vastgesteld 

worden dat een EPA afgetekend kan worden.  
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5.4.7  Voortgangsgesprek met opleider 

Het voortgangsgesprek met de opleiders, wordt aan de hand van het portfolio en de aftekenlijst 

gevoerd en geevalueerd wordt of bepaalde EPA’s afgetekend kunnen worden. Dit gesprek vindt elke 

3 maanden plaats.  

Het voortgangsgesprek biedt zowel de opleider als de aandachtsgebieder de gelegenheid te 

reflecteren op de opleiding in het algemeen en de voortgang van de aandachtsgebieder in het 

bijzonder. Terugkerend punt is ook de balans tussen werk en privé om samen met de 

aandachtsgebieder te evalueren of hier geen verstoring in is. 

Schriftelijke verslaglegging van dit gesprek  vindt plaats en wordt opgeslagen in het portfolio.  

Ook worden bestaande leerdoelen geevalueerd en nieuwe leerdoelen gevormd.  

 

5.4.8 Overzicht van de beoordelingsmomenten 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de verschillende beoordelingen waarmee het 

portfolio gevuld wordt en die mede gebruikt worden bij evaluatie van de EPA’s.  

 

Tabel 3 Beoordelingsmomenten 

Toetsing Inhoud Frequentie 

Voortgangsgesprek stages 
 

 klinische stage 

 polikliniek stage 

 consulten stage 

 IC-stage 

 laboratium stage 

 supervisie kliniek 
 

 3 per stage 

 3 per supervisor 

 3 per opleiding 

 3 per stage 

 3 per stage 

 3 per stage 

Voortgangsgesprek 
opleiders 

 Voortgang opleiding  3-4 keer per jaar 

KPB Alle competenties, vantevoren kiezen 
welke beoordeeld worden 

 patiëntbesprekingen 

 visite aan bed 

 directe observatie polikliniek 

 Minimaal 10 per jaar 
(hieronder minimaal 1 directe 
observatie polikliniek per 
supervisor) 

Presentaties/CAT 
 

 Presentatie 
opleidingsbespreking (CAT, 
complicatiebespreking/proto
ocol 

 MIC-bespreking 

 1x/jaar 

 

 

6. Evaluatie opleiding – kwaliteitscyclus 

Elke 6 maanden wordt door de opleiders en de aandachtsgebieder de kwaliteit van de opleiding 

geevalueerd. Er wordt gekeken of er knelpunten of verbeterpunten zijn. Dit gebeurt 1x/jaar met het 

hele opleidingsteam.  

Hiervoor wordt het PDCA-model gebruikt 

 

Figuur 1. PDCA model  
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De vier activiteiten zijn: 

 PLAN :  Kijk naar de huidige werkzaamheden en stel een plan voor de verbetering van deze 

werkzaamheden op. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.  

 DO :  Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling.  

 CHECK :  Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke 

situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.  

 ACT :  Bijsturen volgens resultaten van CHECK.  

 

   Praktische uitvoering: 

Plan: 

- Participatie in landelijke ontwikkelingen (o.a. JNIV/NIV/JNVvH) 

- Participatie in locale en regionale ontwikkelingen (OORZON en COC) 

- Aandachtsgebieder-opleider overleg (4 maal per jaar)  

- Opleidingscommissie (2 maal per jaar)  

- Jaarverslag (1x/jaar) 

 

Do:  

- Permanent: Scholing staf  

- Permanent: Invoering competentiegericht opleiden 

- Verbeterplan op onderdelen die volgens Plan of Check niet optimaal voldoen 

- Veel aios en stafleden zetten zich ad hoc actief in om de opleiding op onderdelen te 

verbeteren 

 

Check:   

- MCTQ  

- DRECT 

- Evaluatie van stage door elke aios volgens EHA opleidingsdocument 

- Interne Audit namens COC-azM 

- Opleidingsreflectiegesprek door COC  

- Eigen audit (1x/5 jaar) door eigen afdeling zelf 

- Aantal sollicitanten en hun kwaliteiten 

- Aios-opleidersvergadering (>9/jaar) 

- Opleidingscommissie (>9/jaar) 

 

Act: 
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- jaarlijks verbeterplan gekoppeld aan jaarverslag (1x/jaar) bijstellen 

- Verantwoordelijke persoon per bijgesteld item van verbeterplan 

 

In principe volgt de cyclus het kalenderjaar, waarbij een jaarverslag met actiepunten steeds in het 
eerste kwartaal wordt opgesteld. De MCTQ en DRECT worden 2-jaarlijks afgenomen, waarna actie 
wordt ondernomen. 


