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Welkom in het Catharina Ziekenhuis 
 
Het Catharina Ziekenhuis heeft al vele jaren een affiliatie met de faculteit Health, Medicine and Life 
Science (FHML) van de Universiteit van Maastricht. Dat betekent dat in het Catharina Ziekenhuis 
zowel coschappen als semi-artsen stages aangeboden worden aan de geneeskunde studenten. In het 
Catharina Ziekenhuis bieden wij je een stageplaats waarin veel patiëntencontact en een uitgebreid 
scala aan ziektebeelden centraal staan. Op die manier bieden wij jou de gelegenheid te groeien, je 
leert bij ons zelfstandig te functioneren in de dagelijkse praktijk van een topklinisch 
opleidingsziekenhuis. 
 
In deze informatiebrochure staat alle nuttige informatie voor je coschap en/of semi-artsen stage in 
het Catharina Ziekenhuis beschreven. Op deze manier hopen we bij te dragen aan een leuke en 
leerzame stage in ons ziekenhuis. De service-eenheid Onderwijs & Onderzoek staat open voor 
aanvullingen en opmerkingen die je hebt met betrekking tot deze brochure of ten aanzien van de 
stage die je bij ons komt lopen. 
 
We wensen je veel succes en plezier bij het werken in het Catharina Ziekenhuis! 
 
 
Drs. Nanette Raaijmakers  
Manager service-eenheid Onderwijs & Onderzoek  
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1. Catharina Ziekenhuis 
 
Het Catharina Ziekenhuis is van oudsher een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie. De 
patiënt staat voorop, dus zijn we constant bezig met het bieden van de beste zorg. Er werken meer 
dan 3000 gedreven medewerkers, die in dienst staan van het allerbelangrijkste: het leven zelf. Naast 
de reguliere basisfuncties, legt het ziekenhuis zich steeds meer toe op de behandeling van de 
patiënten met hart- en vaatziekten, kanker, nierziekten en overgewicht.  
In het Catharina Ziekenhuis werken ongeveer 150 artsen in opleiding tot specialist (aios) in de 
medische en medisch ondersteunende specialismen. In ons ziekenhuis wordt veel ziekenhuisbreed 
onderwijs gegeven en (nationaal en internationaal) wetenschappelijk onderzoek verricht. 
Het Catharina Ziekenhuis is erkend opleidingsziekenhuis voor onderstaande specialismen:  
 
Medische specialismen 

 Anesthesiologie 

 Cardiologie 

 Cardiothoracale chirurgie 

 Chirurgie 

 Inwendige geneeskunde 

 Keel-, Neus- en Oorheelkunde 

 Kindergeneeskunde 

 Klinische geriatrie  

 Longgeneeskunde en tuberculose 

 Maag-darm-leverziekten 

 Neurologie 

 Nucleaire geneeskunde 

 Obstetrie & gynaecologie 

 Oogheelkunde 

 Plastische chirurgie 

 Psychiatrie 

 Radiologie 

 Radiotherapie 

 Spoedeisende geneeskunde 

 Urologie 

 Ziekenhuisgeneeskunde 
 
Medisch ondersteunende specialismen 

 Klinische Fysica  
- werkterrein algemeen klinische fysica 
- werkterrein radiotherapie 
- werkterrein nucleaire geneeskunde 

 Gezondheidszorgpsychologie  

 Klinische Chemie  

 Klinische psychologie  

 Ziekenhuisfarmacie 
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2.  Service-eenheid Onderwijs & Onderzoek 
 
Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten 
en medewerkers is cruciaal. Wij willen ons daar als service-eenheid Onderwijs & Onderzoek graag 
voor inzetten. Er zijn een aantal personen binnen onze service-eenheid die betrokken zijn bij de 
medische opleidingen.  
 
Informatiepunt coassistenten 
De medewerker vanuit Onderwijs en Onderzoek ondersteunt de logistieke en administratieve 
processen voor de coassistenten en semi-artsen stages. Met vragen over en tijdens je coschappen of 
semi-arts stage mag je altijd contact opnemen met onze administratief medewerker 
coassistentenonderwijs. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 tot 17.00 uur via 
coassistenten.onderwijs@catharinaziekenhuis.nl of 040-2396520  
Je bent natuurlijk ook van harte welkom om persoonlijk langs te komen bij de balie van de service-
eenheid Onderwijs & Onderzoek op route 264.  
 
Voor onderstaande vragen kun je o.a. terecht bij O&O:  

- Huisvesting tijdens je coschap of semi-artsschap 
- Keuze-coschappen 
- Vergoeding coschappen en semi-artsschap 
- Organisatie rondom cursussen en trainingen  

 
Medische opleidingen 
De manager van de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek drs. Nanette Raaijmakers, de decaan, 
prof. dr. Frank Smeenk, en de adviseur medische opleidingen, dr. Noor Wolff, zijn verantwoordelijk 
voor het bevorderen en het bewaken van het opleidingsklimaat van de medische opleidingen in het 
Catharina Ziekenhuis. Dat wil zeggen: het hoog houden van de kwaliteit van de opleidingen, het 
coördineren van discipline-overstijgende onderwijsactiviteiten en het verlenen van onderwijskundig 
advies aan co-assistenten- en semi-artsenbegeleiders en aan mentoren. Wanneer je behoefte hebt 
aan een vertrouwelijk gesprek kan je ook altijd bij Noor Wolff terecht. 
 
Wetenschapsbureau 
Naast zorg en onderwijs is onderzoek een belangrijke pijler in het Catharina Ziekenhuis. Onze 
professionals (in opleiding) zijn continu op zoek naar betere behandelingen om de meest optimale 
zorg te bieden. Zij doen daarom veel wetenschappelijk onderzoek. Het Wetenschapsbureau richt zich 
op professionalisering van het onderzoek door middel van individuele ondersteuning, een 
cursusaanbod en de ontwikkeling van een sterke infrastructuur, die bijdraagt aan een vitale en 
duurzame klinische onderzoekscultuur. 
Onze hoofdtaken zijn: 

 Begeleiden van onderzoekers en onderzoekers in opleiding (onder andere semi-artsen, aios, 
anios) bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek.  

 Zorgen voor kwalitatief hoogstaand en veilig onderzoek 

 Vervullen van een adviesfunctie bij gerichte methodologische en statistische vragen.  

 Ondersteuning bieden en een bijdrage leveren aan het schrijven van subsidie-aanvragen ten 
behoeve van wetenschappelijk onderzoek.  

 Ontwikkelen van beleid voor het creëren van een optimaal onderzoeksklimaat voor 
onderzoekers.  

 Leveren van een inhoudelijke bijdrage ten aanzien van de Wetenschapsavond. 
 

Ook coassistenten en semi-artsen die wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in het Catharina 
Ziekenhuis kunnen een beroep doen op ondersteuning vanuit het Wetenschapsbureau. 

mailto:coassistenten.onderwijs@catharinaziekenhuis.nl
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Heb je ondersteuning nodig bij je onderzoek, neem dan gerust contact op met dr. Angelique Dierick, 
programmamanager Wetenschap, dr. Marcel van ’t Veer, medisch ingenieur, dr. Saskia Houterman, 
epidemioloog, of Tine Horsten, gezondheidswetenschapper. Een afspraak kan worden gemaakt via 
het secretariaat op telefoonnummer 040-2396520 of via email 
wetenschapsbureau@catharinaziekenhuis.nl. Daarnaast worden er door het Wetenschapsbureau 
cursussen aangeboden over onder andere statistiek en SPSS, schrijven van een wetenschappelijk 
artikel, Good Clinical Practice (GCP) en kwaliteit en veiligheid in onderzoek. Deze zijn terug te vinden 
op intranet (zie cursusaanbod). 
 
Bibliotheek & Studieruimte 
Het Catharina Ziekenhuis heeft een uitgebreide bibliotheekvoorziening. De collectie van de 
bibliotheek bestaat voornamelijk uit medische en verpleegkundige boeken en tijdschriften. Een groot 
deel van deze collectie is digitaal beschikbaar via http://cze.bibliotheekportal.nl. De bibliotheek heeft 
onder andere licenties op tijdschriftpakketten van diverse uitgevers zoals Springer (Springerlink), 
Wiley, BMJ, Oxford, Elsevier (ClinicalKey) en LWW (OvidSP).  Behalve tijdschriften bieden Elsevier, 
Springer en Ovid ook ebooks via de bovengenoemde platformen aan.  
 
In ClinicalKey (CK) zijn bovendien meer dan 2 miljoen afbeeldingen apart geïndexeerd zodat je 
gemakkelijk foto’s, tekeningen of tabellen kunt vinden over een bepaald onderwerp. Deze kun je in 
een handomdraai toevoegen aan een PowerPoint. Verder bied CK toegang tot ruim 17.000 video’s 
met bijvoorbeeld (operatie)technieken en echo’s, en 4.500 richtlijnen van diverse organisaties. 
 
Daarnaast beschikt de bibliotheek over een aantal databanken ten behoeve van literatuuronderzoek, 
zoals PubMed, Cochrane library en UpToDate,  en vind je in de  SMART-imagebase talloze 
afbeeldingen om te gebruiken voor presentaties en studiedoeleinden. 
 
De fysieke collectie is in de bibliotheek beschikbaar. Boeken kunnen voor een termijn van 3 weken 
geleend worden, het is mogelijk om de leentermijn te verlengen tenzij het geleende materiaal 
gereserveerd is.  
 
Via het interbibliothecair Leenverkeer (IBL) kan literatuur die niet in de bibliotheek aanwezig is 
worden opgevraagd, zowel in binnen- als buitenland. Indien literatuur in het buitenland moet 
worden opgevraagd worden de hieraan verbonden kosten doorberekend. Aanvragen voor boeken of 
artikelen kunnen via email of online ingediend worden. 
 
De informatiespecialisten die verbonden zijn aan de bibliotheek kunnen ondersteuning bieden bij het 
opzetten en uitvoeren van literatuuronderzoek. Je kunt hiervoor een afspraak maken met één van de 
informatiespecialisten/bibliothecarissen. Daarnaast verzorgen de informatiespecialisten cursussen 
op het gebied van literatuuronderzoek (PubMed en Reference Manager). De cursusdata vind je terug 
op de intranetsite van de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek. Op deze intranetsite vind je onder 
‘Bibliotheek’ meer informatie over de mogelijkheden en diensten van de bibliotheek. 
 
De bibliotheek is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze uren 
is er een bibliotheekmedewerker aanwezig. Buiten deze openingstijden hebben coassistenten en 
semi-artsen toegang met hun Catharina badge. De bibliotheek van het Catharina Ziekenhuis bevindt 
zich op de begane grond van gebouw C. De route staat met bordjes vanaf de hoofdingang 
aangegeven. De bibliotheek is bereikbaar via infobib@catharinaziekenhuis.nl of telefoonnummer 
040-2396544. 
 
 
 
 

http://cze.bibliotheekportal.nl/
mailto:infobib@catharinaziekenhuis.nl
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Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) 
De METC van het Catharina Ziekenhuis toetst voor heel Nederland en is een door Centrale Commissie 
Mensgebonden Onderzoek (CCMO) erkende toetsingscommissie. De taak van de METC is het 
beoordelen van de wetenschappelijke en medisch ethische aanvaardbaarheid van 
onderzoeksprotocollen, overeenkomstig de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen 
(WMO) en de Good Clinical Practice (GCP) richtsnoer. De commissie ziet er op toe dat de rechten, de 
veiligheid en het welzijn van de proefpersonen in een onderzoek worden zeker gesteld. Wil je weten 
of je onderzoek is aan te merken als onderzoek in de zin van de WMO? Leg je onderzoek dan aan de 
METC voor. Meer informatie over de METC en het toetsen van onderzoek kan je vinden op de 
intranet pagina's van de METC. 
 
Lokale uitvoerbaarheidscommissie 
Nadat een erkende METC een positief besluit heeft gegeven over een studie, besluit de Raad van 
Bestuur volgens de CCMO-richtlijn Externe Toetsing of de studie ook daadwerkelijk gestart mag 
worden. Hiervoor dient de lokale uitvoerbaarheid van een studie te worden beoordeeld. De Raad van 
Bestuur van het Catharina Ziekenhuis heeft de beoordeling van de lokale uitvoerbaarheid van studies 
neergelegd bij de Lokale uitvoerbaarheidscommissie van het Catharina Ziekenhuis. Meer informatie 
over de lokale uitvoerbaarheid is te vinden op de internetpagina van het Catharina Ziekenhuis.  
 
Skillslab en Simulatiecentrum 
Als opleidingsziekenhuis beschikt het Catharina Ziekenhuis over een goed uitgeruste 
vaardigheidsruimte (Skillslab) en een Simulatiecentrum. In het SkillsLab is een preparatenruimte, een 
groot onderwijslokaal met diverse werktafels,  laparoscopische oefenboxen en Virtual Reality 
Simulatoren.  Het simulatiecentrum bestaat uit een realistisch nagebouwde SEH/IC- kamer en een 
operatiekamer waar een groot aantal trainingen verzorgd kunnen worden, waaronder de Crew 
Resource Management (CRM) training. Aan het SkillsLab en het Simulatiecentrum is een coördinator 
verbonden, Gert de Vroom, die een rol speelt in de voorbereiding en uitvoering van cursussen en 
trainingen. Zowel medisch, medisch ondersteunend, verpleegkundig als verzorgend personeel kan 
hier vaardigheidstrainingen volgen. Heb je hierover vragen dan is Gert bereikbaar via 
gert.d.vroom@catharinaziekenhuis.nl of telefoonnummer 040-2396549. 
 

mailto:gert.d.vroom@catharinaziekenhuis.nl
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3. Faciliteiten 
 
Catharina card 
De Catharina card is bedoeld om je te legitimeren. Verder kan je via deze badge betalen in het 
personeelsrestaurant en (mits aangevraagd) kan deze toegang tot het parkeerterrein en 
fietsenstalling verlenen. Ook kan je 24 uur per dag het ziekenhuis in en uit. Je kunt echter niet alle 
afdelingen op als je daar niet werkzaam bent. Benodigde autorisaties kun je aanvragen bij de 
betreffende afdeling. Tot slot heb je de badge nodig om kleding uit de Kleding Uitgifte Automaat 
(KUA) te halen, die voor jullie bestaat uit een doktersjas. Let erop dat je bij het inleveren van de 
kleding alles uit de zakken hebt gehaald! Dit voorkomt storingen in de KUA.  
 
Je kan de Catharina card op de eerste werkdag ophalen bij de Servicedesk  Facilitair Bedrijf op de 
begane grond route 256. De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08:30 tot 
16:30 uur. De borg voor de Catharina card bedraagt € 22,50, deze dient via een PIN-betaling te 
worden voldaan.  
 
Je behoudt deze Catharina card gedurende je hele stageperiode in ons ziekenhuis. Naast de 
legitimatieplicht met deze badge heb je ook een identificatieplicht via een geldig paspoort, rijbewijs, 
identiteitskaart of verblijfsvergunning. 
Aan het einde van je coschap/stage moet je je badge weer inleveren bij de Servicedesk Facilitair 
Bedrijf. Je krijgt dan je borg weer terug. 
 
Inlog gegevens 
Je inlog gegevens kun je ook bij Servicedesk Facilitair bedrijf op de begane grond route 264 ophalen 
op de eerste dag van je coschap. 
 
HiX 
Om toegang te krijgen tot HiX (elektronisch patiëntendossier) is het van belang dat je je inschrijft 
voor één van de opleidingssessies. Het is ziekenhuisbreed beleid dat iedere nieuwe stagiair of 
medewerker deze training volgt. Je krijgt ook pas toegang tot HiX nadat je hebt deelgenomen aan 
deze opleidingssessie.  
Naar aanleiding van de planning welke is gemaakt door O&O over de plaatsing van je coschap krijg je 
een bepaald rechtenprofiel toegewezen in HiX. Dit betekent dat je alleen registratie- en inzagerecht 
hebt in de dossiers van je specialisme met de rechten passend bij jouw rol als co-assistent of semi-
arts. 
Indien je voorafgaande aan je coschap of tussentijds wijzigt van afdeling dien je dit door te geven 
aan O&O (coassistenten.onderwijs@catharinaziekenhuis.nl ), zodat wij de juiste afdeling kunnen 
doorgeven aan autorisaties.  
 
De opleidingssessies vinden – met enkele uitzonderingen -  plaats op woensdagochtend van 09:00 
t/m 12:00. Het is dus van belang dat je je direct inschrijft op de eerste dag van je coschap via CLIC. In 
de bijlage tref je een handleiding aan hoe je je kunt inschrijven via www.clicleerplein.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:coassistenten.onderwijs@catharinaziekenhuis.nl
http://www.clicleerplein.nl/
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E-mail 
Elke medewerker in het Catharina Ziekenhuis met een persoonlijke inlogcode heeft de beschikking 
over een persoonlijke elektronische postbus en een elektronische agenda. Een mailbox wordt niet 
standaard geleverd met toegang via web-mail, dit betekent dat je dus vanuit thuis geen toegang 
meer hebt tot je elektronische postbus van het Catharina Ziekenhuis. 
 
Huisvesting 
Wij hebben een aantal hospita adressen waar je kunt verblijven tijdens je coschap in het Catharina 
Ziekenhuis. De kosten van dit hospita adres worden voor studenten vanuit Maastricht vergoed door 
het Catharina Ziekenhuis en de Universiteit Maastricht. Tenzij dit aangevraagd wordt voor een keuze-
coschap of semi-artsstage. Keuze-coassistenten en semi-artsen dienen de kosten voor een hospita 
adres zelf te betalen.  
 
Daarnaast hebben wij een aantal studio’s op de Pisanostraat. Deze studio’s zijn bedoeld voor cohort 
studenten. Mochten er nog studio’s vrij zijn dan kunnen ook semi-artsen daarvan gebruik maken. 
Eventueel kun je in aanmerking komen voor een voorrangsregeling. Deze regeling is voor studenten 
waarvoor het lichamelijk en/of geestelijk gezien erg lastig is om iedere dag naar Eindhoven te reizen. 
Wanneer de universiteit op de hoogte is van eventuele problematiek bij de student kun je hier 
aanspraak op maken. Dit wordt gecontroleerd bij de universiteit.  
 
Wanneer je kiest voor een ander adres dan een hospita adres van het CZE of een studio in de 
Pisanostraat, worden deze kosten niet vergoed.  
Voor meer informatie over een hospita adres of over een studio aan de Pisanostraat kan je contact 
opnemen met het secretariaat via de mail: coassistenten.onderwijs@catharinaziekenhuis.nl  
 
Onkostendeclaratie coassistenten en semi-artsen 
Vanaf 1 januari 2020 is in de cao ziekenhuizen 2019-2021 opgenomen dat coassistenten en semi-
artsen onkosten kunnen declareren tot een maximum van €100 per maand. Deze vergoeding geldt 
alleen voor (keuze)coassistenten en semi-artsen (GEZP) die hun werkzaamheden verrichten in een 
ziekenhuis dat onder de werking van de cao ziekenhuizen valt.  
Het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven is er hier een van.  
De onkostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de studiekosten van de coassistent/semi-
arts.  
 
Omdat een coschap niet altijd volle maanden beslaat is er gekozen voor een vergoeding van €4,60 
per dag. Normaliter vindt de uitbetaling van deze vergoeding plaats in de maand volgend op de 
maand waarin de coschapdagen zijn gelopen.  
 
De volgende documenten t.b.v. onze administratie moeten aangeleverd worden om in aanmerking te 
komen voor de tegemoetkoming:  
 

- Kopie bankpas met IBAN nummer  
- Ingevulde ‘formulier persoonsgegevens’ 

 
Het staat je vrij om dit digitaal aan te leveren via coassistenten.declaraties@catharinaziekenhuis.nl of 
in persoon af te geven bij de balie van O&O op route 264.  
 
 
 
 
 

mailto:coassistenten.onderwijs@catharinaziekenhuis.nl
mailto:coassistenten.declaraties@catharinaziekenhuis.nl
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Sporten met korting bij Studentensportcentrum TU/e 
Het Studentensportcentrum (SCC) van de TU/e is ook toegankelijk voor studenten van andere 
universiteiten. Je kunt tegen een aantrekkelijk tarief een sportkaart kopen, waarmee je vervolgens 
onder meer alle sporten kunt beoefenen die het SSC aanbiedt in het lesrooster. Lees op de website 
van het Studentensportcentrum van de TU/e alles over de sportkaart, hoe je deze kunt aanschaffen, 
de kosten en de andere faciliteiten waarvan je met de sportkaart gebruik kunt maken. 
 
Cursusaanbod 
Het Catharina Ziekenhuis heeft een uitgebreid cursusaanbod. Kijk voor het actuele aanbod op 
intranet onder O&O  Onderwijs en opleiden  Cursussen en trainingen. 
 
Wetenschapsavond 
Jaarlijks wordt op de eerste donderdag in april de Wetenschapsavond georganiseerd. Onderzoekers 
van verschillende disciplines presenteren hun wetenschappelijk onderzoek aan collega’s. Het doel 
van de Wetenschapsavond is het profileren en stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek in ons 
ziekenhuis. We willen ook jou uitnodigen om een abstract van het onderzoek dat je gedaan hebt in 
het Catharina Ziekenhuis in te sturen voor de Wetenschapsavond. Houd de call daarvoor op onze 
website in de gaten. 
 
SPSS 
Via Anywhere kun je als student van de Universiteit Maastricht via internet met SPSS werken. Een 
handleiding van SPSS kun je vinden op intranet onder O&O  Onderzoek  Tips, software en 
handleidingen. 
 
Research Manager 
Het Catharina Ziekenhuis beschikt over een datamanagement systeem genaamd Research Manager 
(Cloud9, Deventer). Dit is een web-based applicatie. Binnen dit pakket hebben we een module Data 
Managament. Deze module voldoet geheel aan de vereiste wet- en regelgeving vastgelegd in de GCP 
(Good Clinical Practice) richtlijnen. In de module Data Management kan je eenvoudig en snel zelf een 
studie ontwerpen, uitvoeren en beheren. Je kan met deze module je eigen e-CRF helemaal op maat 
maken. Met behulp van de ingebouwde Patient Self Service module is het ook mogelijk om de 
patiënten zelf vragenlijsten in te laten vullen die ze dan per mail toegestuurd krijgen. Door een mail 
te sturen aan één van de medewerkers van het Wetenschapsbureau kan je een account aanvragen. 
 
Hoe haal ik gegevens uit HiX voor mijn onderzoek? 
Er zijn veel gegevens van de patiënt digitaal beschikbaar in HiX. Het is dus zeker niet nodig om al deze 
gegevens handmatig in een onderzoek databestand te zetten. De meeste patiëntgegevens uit HiX 
kunnen in een Excel-bestand beschikbaar gemaakt worden voor de onderzoeker. Het is echter wel 
belangrijk om van te voren goed te bedenken welke gegevens je nodig hebt voor je onderzoek. De 
medewerkers van het Wetenschapsbureau kunnen je hierbij helpen. Vervolgens kan een 
medewerker van Health Care Intelligence nagaan of de benodigde onderzoeksgegevens uit HiX 
gehaald kunnen worden. Indien dat het geval is, kunnen deze in een Excel-bestand gezet worden. Dit 
bestand kan vervolgens eenvoudig ingelezen worden in SPSS of in Research Manager. Het is wel van 
belang dat je nooit op je eigen laptop of USB-stick iets van patiëntgegevens hebt staan, vanwege het 
risico op kwijtraken/diefstal en daarmee een datalek. Dit zou natuurlijk ernstige gevolgen hebben 
voor het ziekenhuis en de betrokken patiënten. Neem hiervoor altijd even contact op met het 
Wetenschapsbureau, om te overleggen op welke wijze je het beste de data mee kan nemen als je 
toch elders moet werken aan je onderzoek. 
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Basic Life Support (BLS) 
Het volgen van de Basic Life Support (BLS) cursus is verplicht voor alle coassistenten. Voor meer 
informatie over de BLS kunt u contact opnemen met onze coördinator reanimatie onderwijs, Gert de 
Vroom. Hij is bereikbaar via gert.d.vroom@catharinaziekenhuis.nl of via telefoonnummer 040-
2396549. 
 
Vak Overstijgend Medisch Onderwijs (VOMO)  
Medisch inhoudelijk onderwijs voor de basiskennis die elke arts zou moeten beheersen. Dit heette 
voorheen het DOO en heeft nu de naam VOMO gekregen: Vak Overstijgend Medisch Onderwijs. 

Het onderwijs is toegankelijk voor aiossen, aniossen, coassistenten/semi-artsen, verpleegkundig 
specialisten en PA’ers.  

De opleiders bevelen sterk aan dat iedere arts aan het begin van zijn/haar carrière dit onderwijs 
bijwoont wanneer je over dat onderwerpt niet zoveel kennis hebt. Met andere woorden: bepaal zelf 
of je het relevant vindt om deel te nemen, gelet op het feit dat alle specialisten in het ziekenhuis van 
je verwachten dat je op de aangeboden onderwerpen de basiskennis bezit. Als je twijfelt over het nut 
van deelname aan een specifieke bijeenkomst, overleg dan met je opleider.  

We werken met presentielijsten en certificaten in CLIC voor de aanwezigen. Die certificaten kun je 
zelf downloaden en bijvoorbeeld aan je opleidingsportfolio toevoegen.  

In principe vinden de scholingen één keer in de maand plaats op maandag van 17:30 tot 18:30 in het 
Auditorium van ons ziekenhuis. Je ontvangt op de dinsdag daarvoor een herinnering in je mailbox.  

Oefenmomenten 

In ons SkillsLab wordt het opleidingsprogramma oefenmomenten gegeven. Vrijwel alle 
voorbehouden en risicovolle kunnen aan bod komen. Je kunt zelf aangeven welke handeling(en) je 
wilt oefenen. Geef per e-mail aan de programmacoördinator door welke handeling je wilt doen. 
Wanneer je niets aangeeft, kun je ter plekke kijken wat er mogelijk is. Je loopt dan echter wel het 
risico dat je niet datgene kunt trainen waaraan je behoefte hebt. De handelingen kunnen ook 
worden getoetst.  
De oefenmomenten vinden plaats van 13.30 tot 14.30 uur, één keer per twee weken op dinsdag, in 
de even weken van het jaar. Wil je deelnemen aan een oefenmoment, dan kun je je inschrijven via de 
website van de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek. 
 
Hechtvaardigheden 
Je krijgt als coassistent ongetwijfeld regelmatig te maken met patiënten met verwondingen. 
Deze workshop bied je  een unieke mogelijkheid, om in het Skillslab van het Catharina Ziekenhuis je 
kennis en vaardigheden onder de deskundige leiding van een chirurg i.o. onder de knie te krijgen. In 
deze workshop leer je hechten en knopen en je oefent deze vaardigheden op organisch materiaal.  
Je kunt jezelf aanmelden via Intranet > O&O > Onderwijs en opleiden > Beroepsgroepen >  
Coassistent/semi-arts > Onderwijsaanbod. 

mailto:gert.d.vroom@catharinaziekenhuis.nl
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Heilig Uur 
De coassistenten en semi-artsen zijn ook welkom om aan te sluiten bij het Heilig Uur, onderwijs voor 
a(n)ios. In het Heilig Uur komen disciplineoverstijgende onderwerpen aan de orde. Er wordt onder 
andere ingegaan op wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. Meestal komt een spreker aan 
het woord over onderzoeken binnen het specialisme. Het is ook mogelijk dat op interactieve wijze 
wordt ingegaan op multidisciplinaire ziektebeelden. Eén keer in de maand staat het Heilig Uur in het 
teken van de Necrologiebespreking. 
Het Heilig Uur vindt vrijwel iedere donderdag van 12.30-13.15 uur plaats in het auditorium van ons 
ziekenhuis. Voor een broodje wordt gezorgd. 
De onderwerpen van het Heilig Uur staan op het intranet (op de startpagina van O&O) vermeld. 
 
Vertrouwenspersoon 
Wanneer je als coassistent een nare ervaring hebt opgedaan die je erg belast, bijvoorbeeld een 
prikincident, agressie, onverwacht overlijden e.d. kun je contact opnemen met Noor Wolff 040-
2396526 of via de mail: noor.wolff@catharinaziekenhuis.nl 
 
Coassistenten coaching 
Vanuit O&O is er vanaf maart 2021 t/m september 2021 een pilot gestart: Coaching voor 
coassistenten. Deze coaching wordt verzocht door Léonore Lammerts, coach in opleiding.  
 
Waarvoor?  

- Wanneer je een ontwikkelvraag hebt. 
- Wanneer je ‘van beter naar best’ wilt gaan door je sterke kanten en talenten beter leert in te 

zetten. 
- Wanneer je een probleem ervaart en hier verandering in wil. Denk bijvoorbeeld aan de 

volgende thema’s: faalangst, perfectionisme, kunnen hanteren van kritiek van supervisoren, 
onvermogen in het stellen van prioriteiten, bewaken van eigen grenzen, werk en privé balans, 
eventuele conflictsituaties met supervisoren, twijfels over de gekozen opleiding.  

Coaching richt dus zeker niet alleen op datgene wat nog niet goed gaat maar is er ook zeker om jezelf 
nog verder te kunnen ontwikkelen en je talenten effectief in te leren zetten.  
 
Hoe ziet dit eruit?  
In eerste instantie plant Léonore een intakegesprek van 1 tot 1,5 uur met je. In dit gesprek zullen 
jullie kennismaken en jouw coachvraag en coachdoel achterhalen. Indien het voor beide goed voelt 
kunnen jullie besluiten om een coachtraject te starten. Na 3 sessies zal er een tussentijdse evaluatie 
plaatsvinden.  
 
Heb je interesse of nog vragen?  
Stuur dan een e-mail naar leonore.lammerts@catharinaziekenhuis.nl en 
evelien.v.loon@catharinaziekenhuis.nl  

mailto:noor.wolff@catharinaziekenhuis.nl
mailto:leonore.lammerts@catharinaziekenhuis.nl
mailto:evelien.v.loon@catharinaziekenhuis.nl
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4. Rechten, plichten en veiligheid 
 
Rechtspositie coassistenten en semi-artsen 
Voorafgaande aan je stage vragen wij je de ‘regeling positie coassistenten’ of de ‘regeling positie 
semi-artsen’ door te nemen. In deze regeling staan alle belangrijke zaken vermeld die van toepassing 
zijn op je stage. 
Als coassistent / semi-arts heb je geen enkele medische bevoegdheid. Je bent dus niet bevoegd om 
zonder goedkeuring van behandelaar én patiënt en zonder toezicht geneeskundige handelingen te 
verrichten. Het geven van inlichtingen en het doen van mededelingen aan patiënt, familie of anderen 
wordt gerekend tot medisch handelen! 
 
Geheimhouding 
De regels betreffende het beroepsgeheim van artsen en betreffende de bescherming van privacy die 
zijn beschreven in de ‘regeling positie coassistenten’ of de ‘regeling positie semi-artsen’ zijn van 
toepassing op alle coassistenten en semi-artsen die stage lopen in het Catharina Ziekenhuis. 
Op de 1e dag van aanvang van je werkzaamheden vragen wij je het document 
"Geheimhoudingsplicht" te ondertekenen. Lees dit document goed door, zowel voor jezelf als voor 
de patiënt is dit van groot belang! 
 
Omgaan met fouten en traumatische ervaringen 
Fouten en vergissingen komen helaas voor. Het allerbelangrijkste is openheid hierover tegenover 
patiënten en andere medewerkers, hoe moeilijk dat soms ook is. Doel is om het vertrouwen van de 
patiënt niet te verliezen en als organisatie zo mogelijk lering te trekken uit elke fout. Zo kan 
bijvoorbeeld een verandering in een werkwijze of procedure de kans op herhaling beperken. Daarom 
wordt van jou, net als andere ziekenhuismedewerkers, verwacht dat je fouten / vergissingen in het 
werk meldt. Het gaat om zaken die gevolgen hebben of hadden kunnen hebben voor een patiënt. 
Overleg in een dergelijk geval eerst met je supervisor. Er kan dan worden bekeken hoe de 
communicatie richting de patiënt moet zijn en of een formele VIM (veilig incidenten melden) melding 
nodig is. Een VIM melding heeft geen juridisch doel en wordt binnen de organisatie vertrouwelijk 
behandeld. Het doel is om gezamenlijk ervan te leren en de processen aan te passen, en uitdrukkelijk 
NIET om een ‘schuldige’ aan te wijzen. Het ziekenhuis beschikt over een ‘Bedrijfs Opvang Team’, bij 
het meemaken van een traumatische ervaring tijdens de stage kan ook een coassistent of semi-arts 
gebruik maken van de ondersteuning van het ‘Bedrijfs Opvang Team’. 
 
Wettelijke aansprakelijkheid 
Als een patiënt schade lijdt door toedoen van één van de ziekenhuismedewerkers, dan is het 
ziekenhuis daarvoor aansprakelijk en verzekerd. Deze verzekering geldt ook voor de coassistenten en 
semi-artsen. 
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Infectiepreventie op het gebied van TBC, hepatitis en MRSA 
Iedere stagiaire en coassistent die direct patiëntencontact heeft, moet in het Catharina Ziekenhuis 
aan een aantal voorwaarden voldoen. Voorafgaand aan je indiensttreding in ons ziekenhuis moet je 
een vragenlijst arbeidsgezondheidskundige screening invullen. Afhankelijk van de aard van de functie 
moet op grond van wet- en regelgeving en met het oog op de bescherming van patiënten en 
medewerkers voor aanvang van de werkzaamheden worden vastgesteld of je drager bent van 
bepaalde infectieziekten, dan wel daartegen in voldoende mate bent beschermd.  
 
Voor jou betekent dit dat deze screening gericht is op MRSA en Hepatitis B. In sommige gevallen 
moet een kweek MRSA worden afgenomen door de Arbo-verpleegkundige van ons ziekenhuis. Dit is 
het geval wanneer je drie maanden voor het begin van je coschap hebt gewerkt in een buitenlands 
ziekenhuis. Ook verblijf in omringende landen als België en Duitsland valt hieronder. Houd er 
rekening mee dat je pas 5 werkdagen na het afnemen van de kweek de uitslag krijgt. Een afspraak 
voor het laten afnemen van de kweek kan gemaakt worden via telefoonnummer 040-2398891. 
 
De titerverklaring Hepatitis-B moet ingeleverd zijn voordat je kunt starten met je coschap. 
Een Mantoux test wordt alleen uitgevoerd op verzoek van de Arbo dienst. Let op: de MRSA papieren 
zijn maar drie maanden geldig en moeten geldig zijn op het moment dat je start met je coschap /  
semi-arts stage.  
 
Je mag pas met jouw werkzaamheden starten nadat de screening is uitgevoerd en de uitslag heeft 
aangetoond dat er geen bezwaar bestaat tegen het starten van de werkzaamheden. 
Tenslotte wijzen we je er graag op dat in het Catharina Ziekenhuis richtlijnen in acht genomen 
moeten worden t.a.v. hygiëne- en infectiepreventie. 
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Ken de 10 hygiëneregels 
 

Handhygiëne 

 Desinfecteer je handen voor en na ieder contact met de patiënt 
en zijn omgeving.  

 Desinfecteer je handen volgens de juiste methode.  

 Was je handen na ieder toiletbezoek. 
Persoonlijke verzorging 

 Draag geen hand- en polssieraden, horloges en oorbellen langer 
dan 1 centimeter, halssieraden moeten binnen de dienstkleding 
vallen.  

 Houd je nagels kort en verzorgd en draag geen kunstnagels en/ 
of nagellak. 

Dienstkleding 

 Draag je dienstkleding volgens de geldende regels:  

 Je draagt dienstkleding volledig (hes en broek).  

 Je draagt dienstkleding gesloten.  

 Geen kleding of sjaals over je dienstkleding.  

 Geen lange mouwen onder je dienstkleding.  

 Dienstkleding mag niet gedragen worden buiten het 
ziekenhuisterrein.  

 
Ken de sanctieroute 

 

 1ste overtreding: je wordt aangesproken door je leidinggevende 
en/of Raad van Bestuur/ Stafbestuur.  

 2de overtreding: je krijgt een brief met een officiële 
waarschuwing.  

 3e overtreding: er vindt een gesprek plaats met je 
leidinggevende en/of Raad van Bestuur/ Stafbestuur.  

 Treedt na het gesprek geen verandering op, dan volgt 
consequentie. Overtredingen worden vastgelegd in je 
persoonlijk dossier. 
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Wat staat mij als coassistent te wachten op welke afdeling? 
 
Bekijk voor een overzicht van de inhoud van de coschappen onze website. 
 
https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/635-coschappen.html 
 

https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/635-coschappen.html

