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Wat doen wij?
Het onderwijsbureau van de divisie 
Heelkundige Specialismen (dHS) ver-
taalt de UMC-brede onderwijsstrategie 
en externe ontwikkelingen naar onder-
wijsbeleid binnen de dHS.                    

Het richt zich hierbij op zorgopleidin-
gen, academisch onderwijs, medische 
vervolgopleidingen en onderwijs binnen 
de speerpunten.

Meer weten?
Meer informatie over wat wij doen, 
relevante links en onder andere de 
menukaart voor verpleegkundigen:
www.mijnumc.nl/onderwijsbureaudhs

Bedankt
Per 1 september 2021 heeft Raechel 
Toorop Rogier Simmermacher op-
gevolgd als manager onderwijs. Wij 
bedanken Rogier voor zijn inzet de 
afgelopen jaren.

Foto’s van links naar rechts: 

Raechel Toorop
manager onderwijs 
Annemieke Wichers
stafmedewerker
Arthur Meeus
stafmedewerker
Annita Slootbeek
manager zorgopleidingen 
Jan Willem van Wijnbergen
arts klinisch onderwijs

Even voorstellen: het team onderwijsbureau DHS 

Dag van het Onderwijs
       Terugblik 2021 en een kijk op 2022! 
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Programma Dag van het Onderwijs 
Evenals vorig jaar organiseert het Onderwijscentrum dit 
jaar met veel plezier de UMC Utrecht Dag van het Onder-
wijs. Onderwijs is een van de drie kerntaken van het UMC 
Utrecht en daarom staan het geven en krijgen van onderwijs 
en de vele medewerkers die zich hiervoor inzetten, deze 
dag centraal. Studenten, docenten en medewerkers krijgen 
op deze dag de aandacht en waardering die zij verdienen, 
bijvoorbeeld voor hun grote inzet en creativiteit tijdens de 
COVID pandemie, en er zijn volop inhoudelijk interessante 
onderwerpen. 

In de ochtend geven divisies en directies een eigen invulling 
aan het programma. ‘s Middags is er wederom het live pro-
gramma het Onderwijs Draait Door met inspirerende gasten 
waaronder Freek de Jonge. 

Het hele middagprogramma zal net als vorig jaar via de 
livestream te volgen zijn op onze website. Je bent hiervoor 
van harte uitgenodigd. Daarnaast komen ook allerlei inspire-
rende en vermakelijke filmpjes op de Dag van het Onderwijs 
beschikbaar, die je tijd- en plaats onafhankelijk kunt bekij-
ken. 

Laat je inspireren door studenten en de sprekers. Vergroot 
je kennis en verruim je blik op je eigen werkzaamheden. 

En ontdek wat de Nieuwe Utrechtse School voor jezelf, je 
afdeling en het UMC Utrecht kan betekenen. 

Meer informatie 
Meer informatie over het programma, de filmpjes en om deel 
te nemen via de livestream op de website:  
www.dagvanhetonderwijsumcutrecht.nl



Onlangs is in het UMC Utrecht een 
vernieuwde versie van de scholing 
Traumatologie van start gegaan 
voor (OK-)verpleegkundigen, poli-
kliniekmedewerkers en anesthesie-
medewerkers die hun kennis op dit 
gebied willen verdiepen. Zowel de 
inhoud als de vorm van de scholing 
is aangepast aan de behoeften en 
omstandigheden van deze tijd. Dit is 
inmiddels de tiende jaargang van de 
regionale scholing, waarvoor zelfs 
landelijk interesse is.
Mirjam de Jong, traumachirurg in 
het UMC Utrecht en initiatiefnemer 
van de aangepaste scholing Trauma-
tologie: “In Nederland zijn er weinig 
aanvullende scholingsmogelijkhe-
den voor verpleegkundigen. Op het 
gebied van Traumatologie was er 
helemaal niets. Daarom is het UMC 
Utrecht tien jaar geleden gestart 
met deze regionale scholing. Het 
animo voor de scholing was altijd 
groot en de waardering zeer positief. 
Zelfs uit ziekenhuizen elders in het 
land willen verpleegkundigen graag 
meedoen. Ik vond dat het na bijna 
tien jaar tijd werd voor een andere 
aanpak, die beter aansluit op leren 
anno nu: meer zelfstudie en interac-
tie in plaats van overwegend infor-
matieoverdracht. Ook de inhoud kon 
een upgrade gebruiken.”

E-learning en scholingsavonden
De vernieuwde scholing Traumatologie 
bestaat uit zeven inhoudelijke modu-
les over alles wat te maken heeft met 
opvang en verzorging van patiënten 
met trauma - van spoedeisende hulp 
volgens het ABCDE-systeem en triage 
tot en met het revalidatiecentrum -, en 
een vaardigheidsavond. Tijdens deze 
avond oefenen deelnemers op poppen. 
Annemieke Wichers, senior stafme-
dewerker divisie Heelkundige Speci-
alismen in het UMC Utrecht: “Voor de 
zeven modules hebben we e-readers 
en e-learnings ontwikkeld, die deel-
nemers vóór de scholingsavond zelf 
doorlopen. Tijdens de avonden die we 
één keer in de twee weken organise-
ren, komen we online ruim een uur bij 
elkaar.” Mirjam: “Samen met collega-

traumachirurg Mark van Baal neem ik 
dan kort de inhoud van de e-reader en 
e-learning door. Daarna gaan we door 
met oefeningen, sommige plenair en 
andere in groepjes in breakout rooms.”

Niveau ligt hoger
Deelneemster Marloes van Elk, 
verpleegkundige divisie Heelkundige 
Specialismen, heeft inmiddels twee 
e-learnings en avonden doorlopen en 
is erg enthousiast over de vernieuwde 
scholing. “Zo’n drie jaar geleden heb 
ik ‘de oude’ scholing mogen doen, dat 
was toen geheel klassikaal in het UMC 
Utrecht. Nu is het allemaal online. Dat 
was even wennen, maar gaat heel 
goed. De inhoud van de scholing vind 
ik verbeterd ten opzichte van de oude. 
Het niveau van de informatie ligt hoger. 
En met de e-readers en e-modules kun 
je je beter voorbereiden op de scho-
lingsavond. Tijdens de avond ga je met 
de cases dan echt verder de diepte 
in, heel interactief. Tot nu toe vind ik 
het zeer geslaagd.” 

Geeft diepgang
Tijdens de twee eerste modules is 
Marloes aan de slag geweest met 
de onderwerpen: eerste opvang van 
een traumapatiënt, de beoordeling van 
een thoraxfoto en bloedgasanalyse. 
Marloes: “Dit maakt dat ik nu beter 
begrip heb van en inzicht heb in wat 
er wordt gedaan als er een patiënt met 
een trauma binnen wordt gebracht. 
Bijvoorbeeld hoe bepaalde processen 
lopen en waarom bepaalde beslissin-
gen worden gemaakt. En nu kan ik ook 
echt kritisch kijken naar een thoraxfoto 
en goed begrijpen wat erop te zien 
is. Het geeft echt diepgang aan mijn 
specialisme.”   

Tweede groep in najaar
Annemieke: “Omdat de scholing nu 
helemaal online wordt gegeven, op 
de vaardigheidsavond na, zijn we nu 
eerst met een kleine groep van vijftien 
UMC Utrecht medewerkers aan de 
slag gegaan. Waar nodig zullen we de 
scholing finetunen en daarna bieden 
we deze ook weer extern aan collega’s 
in de regio aan. We zijn nu al bezig 
met de planning voor een tweede 
groep in het najaar. Die zal dan weer 
uit meer deelnemers bestaan, ook 
vanuit de regio.” Marloes vult aan: “Ik 
vind het echt bewonderingswaardig dat 
deze scholing, middenin de COVID-
19-crisis, opnieuw is opgezet. En het is 
echt heel goed gedaan. De scholing is 
zeer interessant en ook heel leuk om 
te volgen.”

Update december 2021
Inmiddels is er een tweede reeks 
scholingen georganiseerd. Nadat de 
eerste reeks goed geëvalueerd is, is 
de scholing ook weer aangeboden aan 
verpleegkundigen uit de regio zieken-
huizen. Een groep van 10 interne en 
10 externe deelnemers hebben met 
veel enthousiasme de 8 bijeenkomsten 
gevolgd!

Vernieuwde scholing traumatologie voor verpleegkundigen
april 2021

Ben je geïnteresseerd in de scholing 
traumatologie? 

Ga naar
www.umcutrecht.nl/scholingtraumatologie  

voor meer informatie!

In deze onderwijskrant hebben we een selectie gemaakt van oudere en nieuwe 
publicaties over wat we zoal binnen de divisie doen op het gebied van onderwijs. 



• .. 83 procent van de docenten die een BKO moet halen binnen de dHS inmiddels gecertificeerd is.  
Hierbij willen we alle collega’s die geslaagd zijn van harte feliciteren! 

• .. de dHS een grote onderwijsdivisie van het UMC Utrecht is? Jaarlijks wordt er door de verschillende  
specialismen rond de 5000 uur aan onderwijs verzorgd! Complimenten aan alle specialismen, docenten 
en ondersteuners die dit jaarlijks mogelijk maken en faciliteren! 

• .. de verschillende coschappen die de divisie verzorgt binnen de geneeskunde studie tijdens de covidperi-
ode hoog hebben gescoord? De studenten geven aan zich veilig en welkom te voelen op de afdelingen. 

• .. het snijzalencomplex Anatomie in 2022 verbouwd word tot een hoogwaardige onderwijs en onderzoek 
omgeving? 

• .. de geneeskunde studie van de Universiteit Utrecht als beste scoort in 
Nederland! 

• .. het aanbod van vervolgopleidingen en scholingen voor verpleegkun-
digen groot is, en dat er ook steeds meer scholing en opleidingen ge-
volgd worden? En dat we hier een menukaart voor ontwikkeld hebben 
die op Connect (www.mijnumc.nl/aanbodvpkdhs) te vinden is? 

• .. er 3 carrièrepaden voor verpleegkundigen ontwikkeld zijn en dat er meer 
gaan volgen?  

• .. ook op de poliklinieken steeds meer scholing opgezet en gevolgd wordt?

Wist je dat ...

De opleiding wondbehandeling is 
officieel erkend door College Zorg 
Opleidingen (CZO). “Dit is een 
mooie prestatie”, vertelt Dennis de 
Bie. Hij is verpleegkundig specialist 
vaatchirurgie en voorzitter van de 
werkgroep wondbehandeling in het 
UMC Utrecht. “Lizzy ter Horst van 
de afdeling gynaecologie mocht als 
eerste UMC’er en als derde van Ne-
derland haar diploma wondverpleeg-
kundige in ontvangst nemen.”

Sinds 2019 is het mogelijk bij het CZO 
een erkenningsaanvraag te doen voor 
de opleiding tot wondverpleegkunde. 
“Lizzy is lid van de werkgroep en ge-
start bij een erkend opleidingsinstituut 
in Nieuwegein”, zegt Dennis. “Om een 
landelijk erkend diploma te krijgen, is 
het nodig dat de praktijkinstelling ook 
CZO erkend wordt. Beleidsmedewer-
ker Arrianne Nagel benaderde mij. Of 

ik het zag zitten om het opleidingsboek 
wondverpleegkunde mee te schrijven. 
Een aantal versies verder hebben we 
het opleidingsboek ingediend bij CZO 
en is het ons gelukt om de erkenning te 
verkrijgen.”

Werkgroep bestaat 20 jaar
Naast de erkenning voor de opleiding, 
is er nog een andere mijlpaal voor 
de werkgroep wondbehandeling. Ze 
bestaan 20 jaar. De werkgroep kent 30 
actieve leden die elkaar vinden in hun 
passie voor wondbehandeling. “Iedere 
chirurgische verpleegafdeling en polikli-
niek heeft een vertegenwoordiger in de 
werkgroep. Hierdoor is kennis vanuit 
de subspecialismen binnen de werk-
groep aanwezig en op de werkvloer 
beschikbaar. Leden van de werkgroep 
zijn ook werkzaam bij het WKZ, CMH, 
divisie Vrouw & Baby, divisie Hart & 
Longen, DIGD, Cancer Center en het 

IC-centrum. De belangrijkste doelen 
van onze werkgroep zijn: deskundig-
heidsbevordering, eenduidigheid en 
continuïteit in de wondzorg.” 

Wondbehandeling, stoma- en decu-
bituszorg in huis
Om die continuïteit naar een volgende 
fase te brengen, wordt er gewerkt aan 
een plan voor de inrichting van Wond-
behandeling, stoma- en decubituszorg 
(WSD) in het ziekenhuis. “Dit om onze 
krachten te bundelen in de preventie 
en behandeling van deze zorg. Met 
een vaste schil van gekwalificeerde 
medewerkers op elke afdeling en een 
expertteam, verwachten we een brede 
basis van kennis en kwaliteit voor onze 
patiënten. Daarnaast willen we ons ook 
laten zien naar de verpleegkundigen 
toe en bieden we hiermee meer oplei-
dingsperspectief en doorgroeimogelijk-
heden voor dit mooie vak!”

februari 2021

Opleiding wondbehandeling officieel erkend



Maud van den Berg - senior 
verpleegkundige D4 oost

Welk onderdeel van de scholing 
vond je het meest interessant en 
kun je toelichten waarom?
“Tijdens de vaatscholing werden de 
onderwerpen CEA en het aanleggen 
van shunts besproken. Ik vond het in-
teressant dat we dieper ingingen op de 
medische kant van deze onderwerpen 
en ik vond het leuk om eens te horen 
wat de overwegingen van de chirurg 
zijn rondom de operatie, zoals bij een 
CEA bijvoorbeeld wordt overwogen om 
tijdens de operatie een shunt aan te 
leggen. Bij de scholing over shunts was 
het erg leuk dat zowel vooraf als ach-
teraf de kennis werd getest en we zo 
direct konden zien dat we veel geleerd 
hadden!”

Wat neem je mee uit de scholing in 
de praktijk?
“Door de verkregen informatie ben ik 
beter op de hoogte van wat de patiënt 
precies zal ondergaan en de indicatie. 
Hierdoor kan je de patiënt bij vragen 
ook beter informeren.”

Waarom zou jij anderen de scholing 
aanbevelen?
“Door vragen van prof. de Borst en dr. 
Toorop aan ons werden we zelf aan het 
denken gezet. Dit zorgde er weer voor 

dat zich vragen 
oproepen en het 
was leuk dat er tijd 
voor was om deze 
te beantwoorden. 
Hierdoor was de 
scholing erg inter-
actief en op maat!”

Raechel Toorop, 
vaatchirurg

Wat vind je het 
leukst aan het ge-
ven van de scho-
ling. Kun je daar 
een voorbeeld van 
geven?
“Het leukste aan het geven van de 
nascholing vind ik de interactie met de 
verpleegkundigen. Omdat het afgelo-
pen jaar een aantal nieuwe verpleeg-
kundigen op D4 oost gestart is, was 
er een grote behoefte aan scholing. 
De scholingsavond bood ook meteen 
gelegenheid om verder met elkaar ken-
nis te maken. Ik vind het mooi om de 
collega’s uit te dagen om met elkaar na 
te denken over klinische vraagstukken 
aan de hand van casuistiek. Tijdens 
de scholing werden vragen gesteld 
over patienten die op de afdeling heb-
ben gelegen. Dit leverde mooie en 
levendige discussies op. Ik ben ervan 
overtuigd dat deze onderwijsmomenten 

zeer waardevol zijn voor de kwaliteit 
van zorg voor onze patiënten op D4 
oost. 

Hoe zijn de reacties over het alge-
meen, na de scholing?
“De reacties zijn enthousiast! De ver-
pleegkundigen geven aan dat ze beter 
begrijpen wat er tijdens een operatie 
gebeurt en daardoor de patient ook 
beter kunnen informeren. Vaak maken 
ze nog van de gelegenheid gebruik om 
mee te kijken op de operatiekamer.” 

Vaatchirurgie scholing 

 Scholingen verpleegkundigen

Cursus urologie nieuwe stijl 
Al jaren werd er vanuit het UMC 
Utrecht een cursus urologie verzorgd 
waar ook externen aan konden deelne-
men. Afgelopen jaar is de tijd genomen 
om de inhoud van deze cursus volledig 
te herzien. Linn Korsten, arts-assistent 
niet in opleiding urologie heeft hierin 
het voortouw genomen. Recent is de 
eerste cursusavond geweest in het 
kader van de pilot cursus. 10 ver-
pleegkundigen en medewerkers van 
de polikliniek urologie namen op 23 
november digitaal deel aan de eerste 
avond. Voorjaar 2022 zal de scholing, 
hopelijk fysiek, opnieuw van start gaan 
en zullen ook weer externen aan kun-
nen sluiten.  

De cursus behandelt de volledige basis 
van zowel de benigne als de oncolo-
gische urologie. Het start bij ‘komt een 
man bij de dokter die slechter kan plas-
sen’ en werkt door tot lastigere onder-

werpen als neurogene blaasdisfunctie. 
Uiteraard komen ook alle verschillende 
urinedeviaties aan de orde. Waarom 

wordt er wanneer voor welke deviatie 
gekozen? En wat zijn de aandachts-
punten bij de (stoma)verzorging hier-

van? Het doel van de cursus is dan ook 
om deelnemers een stevige basis te 
geven wat betreft kennis van urologie 
in de gehele breedte van het vak. 

Nieuw bij de cursus is dat er ook aan-
dacht wordt besteed aan praktische 
vaardigheden, zoals het verwisselen 
van een suprapubische catheter en 
het spoelen van een blaas wanneer 
hier stolsels inzitten. Helaas moet deze 
praktische avond even worden uitge-
steld in het kader van de coronamaat-
regelen. 

De reacties op de eerste avond waren 
positief, we kijken ernaar uit om ko-
mend voorjaar mensen fysiek voor de 
volledige cursus te mogen ontvangen! 

Ben je geïnteresseerd in de scholing 
urologie? Mail dan l.c.m.korsten@
umcutrecht.nl. 



Marieke Minderhout, verpleegkundige 
D4 west

Welk onderdeel van de scholing vond je 
het meest interessant en kun je toelich-
ten waarom?
“De les van dr. Verlaan over Postoperatieve 
pijnbestrijding vond ik de meest interessan-
te les. De reden hiervan was allereerst de 
manier van lesgeven. Dr. Verlaan maakte er 
een interactieve les van, dit houd je scherp 
gedurende de les. Ook de collega’s bleven 
scherp waardoor er met elkaar gediscus-
sieerd werd. Daarnaast is postoperatieve 
pijn iets waar wij als verpleegkundigen veel 
mee te maken krijgen.” 

Wat neem je mee uit de scholing in de 
praktijk?
“Door de scholing kan ik meer uitleg geven 
aan patiënten, soms ook kritischere vragen 
stellen aan de arts.”

Waarom zou jij anderen de scholing 
aanbevelen?
“Het geeft verdieping in je vakgebied als 
verpleegkundigen op de orthopedie. Je 
leert beter klinisch te redeneren rondom 
de orthopedische patiënt, daarnaast krijg 
inzicht verschillende onderzoeken en 
behandelingen rondom de orthopedische 
patiënten. Het zou leuk zijn als je ook 

jezelf kan voorbereiden op de scholing, dit 
mis ik nog. Naar mijn mening kan je dan 
kritischere vragen stellen naar de arts wat 
maakt dat je nog meer uit de lessen kunt 
halen. Nu weet je vaak niet wat je kunt 
verwachten, dit maakt het anticiperen op de 
les moeilijker.” 

Roel Custers, orthopedisch chirurg

Wat vind je het leukst aan het geven van 
de scholing. Kun je daar een voorbeeld 
van geven?
“Ik heb afgelopen jaar een op een gesprek-
ken gehad met meerdere verpleegkundigen 
van D4 west. Tijdens die gesprekken kwam 

regelmatig naar voren dat er behoefte was 
aan orthopedische nascholing. In deze 
behoefte wilde de staf van de orthopedie 
graag voorzien. We hebben toen in overleg 
een serie onderwijs momenten opgezet, 
waarbij we een groot deel van de orthope-
dische problematiek en behandeling binnen 
onze afdeling aan bod komt. Als docent 
heb je de mogelijkheid om jouw kennis en 
kunde over te dragen aan anderen. Ik kan 
mijzelf ook veel onderwijsmomenten van 
zowel kort als lang geleden nog helder her-
inneren. Er zijn docenten geweest die een 
bijzondere indruk op mij hebben gemaakt 
en mij hebben geïnspireerd. Het feit dat ik 
die inspiratie voor anderen zou kunnen zijn 
is heel bijzonder en dat maakt lesgeven 
iedere keer weer uniek. Hopelijk zijn dit on-
derwijsmomenten die de verpleegkundigen 
tot denken aanzet, inspireren en motiveren 
voor ons bijzondere vak.”

Hoe zijn de reacties over het algemeen, 
na de scholing?
“Enthousiast, blij dat de orthopedie zich 
nog meer laat zien. De discussies tijdens 
het onderwijs zijn vaak het meest nuttig en 
interessant.”

Orthopedie scholing 

Ruud Hiensch, senior 
gipsverbandmeester 

“Tijdens onze scholingen voor ver-
pleegkundigen van de orthopedie 
en de traumachirurgie leren we het 
tastbaar maken van ‘gips’ applicaites, 
indicaties, waar ze voor dienen, hoe 
aan te brengen, wat complicaties kun-
nen zijn en hoe te voorkomen.”

“Door kennis over te dragen kun je 
bijvoorbeeld de beladenheid van het 
verplegen van een patient met een 
nekwervelletsel verminderen, waardoor 
zorg beter wordt.
We merken dat de verpleegkundigen 
over het algemeen enthousiast zijn 

over de scholing. Het gaat meer leven. 
In minder gevallen is er meer belang-
stelling voor het vak Gipsverband-
meester ;) ;)”

“In de praktijk zien we dat men pro-
actiever is om de gipskamer te bena-
deren en mee te denken. Herhaling 
van scholing is een must voor nieuwe 
aanwas en wordt te weinig gevraagd.”

Scholing gipskamer 

Digitale scholingsavond voor alle medewerkers
september 2021

Afgelopen september heeft het onder-
wijsbureau 3 scholingsavonden met 3 
verschillende thema’s georganiseerd 
voor alle medewerkers van de dhs. Het 
doel van de scholing was elkaar, en 
elkaars werk, beter leren kennen. Meer 
verbinding/ begrip/ inzicht in elkaars 
‘wereld’; elkaar beter leren kennen 
waardoor we laagdrempelig(er) kunnen 
(gaan) samenwerken. Omdat dit, volgens 
ons, kan bijdragen aan het werkplezier 
en aan de kwaliteit van de zorg die we 
met z’n allen leveren.
De thema’s die behandeld zijn: patiënt 

journey, generatie leren en impact van 
COVID op ons.

Patient journey
We hebben de deelnemers meegenomen 
in de reis van twee patiënten; van binnen-
komst in het UMC Utrecht, ervaringen op 
de polikliniek tot en met het ontslag van een 
klinische afdeling. Beide patiënten hadden 
een totaal andere route gevolgd, een pati-
ent was na een trauma opgenomen via de 
SEH. Hij heeft op verschillende afdelingen 
gelegen en gaf ons een inkijkje in zijn er-
varingen op verschillende afdelingen waar 

hij onderzocht, behandeld en opgenomen 
is geweest. Hij gaf mooie complimenten 
en verbeterpunten waar we echt iets aan 
hebben. De tweede patiënt is al bekend bij 
verschillende specialismen in ons zieken-
huis en heeft met ons zijn ervaringen op de 
polikliniek oogheelkunde met ons gedeeld. 
Ook hij vertelde over zijn positieve ervarin-
gen en gaf ons waardevolle tips.

   

Lees verder op de volgende bladzijde >



Een medewerker van een van de op-
namebureaus heeft ons laten zien hoe 
het proces van aanmelden voor een 
opname en operatie tot de daadwer-
kelijke planning op de OK lijst verloopt, 
en wat daar kritische onderdelen van 
zijn. Hiermee hebben we meer inzicht 
willen geven in de belevingswereld van 
de patiënt en welke rol de verschillende 
zorgverleners spelen in het pad van de 
patiënt. 

Impact van COVID op ons
Een tweede bijeenkomst ging over de 
impact van COVID op ons. De COVID-
periode waarvan we dachten dat het nu 
achter ons zou liggen, gaat nog steeds 

door. Deze tijd waarin we laten zien 
dat we als divisie veel aan kunnen: 
poliklinieken moesten anders georga-
niseerd worden, afdelingen moesten 
(en moeten nog steeds) inspelen op 
het leveren van hoog complexe zorg. 
Verpleegafdeling D5 west werd een 
landelijke cohortafdeling en er was een 
enorme reductie in OK-tijd en beschik-
bare bedden voor de dHS. Dit heeft 
voor alle medewerkers impact gehad 
op hun werk.

Om hier 
aandacht 
aan te ge-
ven heb-
ben we 
een ronde 
tafelsessie 
georga-
niseerd. 
Dit onder 
leiding 
van een 
gespreks-
leider. Me-
dewerkers 
met ver-
schillende 

functies gingen met elkaar in gesprek 
over hun ervaringen tijdens COVID. 
Na de ronde tafelsessie was er ruimte 
om in kleinere groepen te reflecteren 
in (digitale) breakout rooms. Hier werd 
ook gebruik van gemaakt.

De sessie gaf inkijk in elkaars wereld in 
die periode; hoe was het voor jou? Wat 
heeft het voor jou betekend? Welke 
impact heeft het (gehad) binnen onze 
divisie?

Generatie leren
Een derde onderdeel werd verzorgd 
door een externe gast met als onder-
werp Generatie leren. Wat normaal is 
voor de ene generatie is abnormaal 
voor de andere. Zo willen jongeren het 
altijd anders, beter en mooier doen dan 
voorgaande generaties. En daar moet 
de gevestigde orde altijd weer even 
aan wennen. Maar hoe verbind je erva-
ring en frisse ideeën in je organisatie?

Momenteel zijn er vier generaties aan 
het werk; baby boomers, generatie X- 
Y en Z.
Elke generatie is in een andere tijd op-
gegroeid, kreeg andere invloeden mee 
en heeft daardoor andere opvattingen 
over werken en leren. In de interac-
tieve webinar liet trendwatcher Daniëlle 
Schreurs zien hoe en waarom deze 
opvattingen van elkaar verschillen.

De deelnemers hadden na afloop meer 
inzicht en begrip voor elkaars (werk)
houding. Kortom: de eerste stap naar 
een betere samenwerking.

HIX scholing voor polikliniekmedewerkers 

oktober 2021

HIX is het patiëntendossier van het 
UMC Utrecht. Het wordt door (bijna) 
iedere zorgverlener gebruikt. Er be-
staan verschillende modules in HIX. 
De meest gebruikte module op de 
polikliniek is CS Agenda. Het uni-
forme gebruik ervan is van belang 
voor de continuïteit in de keten en 
daardoor de kwaliteit van zorg. 

Tot op heden bestond er geen alge-
mene scholing (na het volgen van het 
centraal introductieprogramma) binnen 
de dHS.
“Ik geef wel eens een training op een 
poli, als daar behoefte aan is”, vertelt 
Yvette Willemse, functioneel beheerder 
HIX. “Op vraag van de teamleiders is 
er een scholing ontwikkeld om de zo-
geheten ‘quick wins’/ ‘tips and tops’ te 
trainen van de module CS Agenda. Met 
de invulling van de scholing is rekening 

gehouden met afspraken en beleid 
rondom Programma Poliklinieken en 
de komst van ‘standaard content’. 
We weten alleen nog niet wanneer 
standaard content geïmplementeerd 
wordt. Het idee is najaar 2022. Om die 
laatste reden wilden we een training 
aanbieden aan de medewerkers van 
de polikliniek.”

In 4 bijeenkomsten van 1,5 uur zijn 
onderwerpen aan bod gekomen welke 
voor alle poliklinieken gelden. Met 
name het delen van uniforme werkaf-
spraken bracht soms verbazing met 
zich mee; ‘wij doen het anders’ of ‘ik 
wist dat helemaal niet’ en ‘geldt dat 
ook voor onze poli?’. De uitwisseling 
van deze ervaringen werd als positief 
ervaren. Yvette kon vervolgens toelich-
ten wat de afspraken binnen het UMC 
Utrecht zijn.

“Direct na de eerste bijeenkomst werd 
er in dagstarts al gesproken over 
datgene wat behandeld werd tijdens de 
scholing. Dat was goed om terug te ho-
ren” vertelt Yvette. “In de bijeenkomst 
erna werden daardoor ook al meer 
verdiepende vragen gesteld.”

Tijdens de bijeenkomsten werd gebruik  
gemaakt van mentimeter. De deelne-
mers waren daar erg enthousiast over. 
Een goede tool om afwisseling te heb-
ben tijdens een scholing en weer input 
te krijgen uit de groep. We hebben 
ongeveer 80 polimedewerkers in de 
bijeenkomsten kunnen scholen in een 
tijd dat het fysiek kon plaatsvinden. De 
scholing was een succes!



Nieuwe opleiding Basis Acute Zorg (BAZ)
Binnen het UMC Utrecht bieden 5 
divisies de BAZ-opleiding aan, als 
pilot ‘voor en door de acute zorg’. 
De BAZ zorgt voor een verdieping 
in het verpleegkundig vakgebied 
in de context van de acute zorg. 
De focus van de opleiding ligt op 
verbreden van kennis over de Vitaal 
Bedreigde Patiënt in het ziekenhuis. 
De verpleegkundige leert hoe zij 
zelfstandig patiënten kan verzorgen 
die 24-uurs bewaking en zorg nodig 
hebben. Met alle opgedane kennis 
en ervaring keren deze verpleegkun-
digen terug naar de eigen afdeling. 
De BAZ opleiding biedt daarnaast 
ook loopbaanperspectief en moge-
lijkheden voor een eventuele ver-
pleegkundige vervolgopleiding in 
het Acute cluster. 

De divisies Heelkundige specialismen, 
Interne geneeskunde, Hart en Longen, 
Hersenen en Vitale functies bieden de 
BAZ-opleiding aan. In totaal aan negen 
verpleegkundigen
Zij volgen het theoretische deel aan 
de UMC Utrecht Academie. In de 
praktijk worden acht praktijktrainings-
dagen aangeboden, verdeeld over drie 
weken. Daarna lopen zij twee keer tien 
weken stage op twee verschillende 
acute zorg afdelingen. De stageafdelin-
gen zijn: IC, SEH, Recovery, CCU, MC 
CTC, MC neuro, MC heelkunde en de 
Respiratory Care Unit.
Op de stageafdelingen worden praktijk- 
en werkbegeleider voorbereid om de 
verpleegkundigen die de BAZ opleiding 
volgen te begeleiden en te ondersteu-
nen. 

1 november is de opleiding gestart en 
deze duurt tot 1 mei.

Margriet de Hoop, 
manager zorgopleidingen vitale 
functies 

“Het is mooi om de BAZ zo maxi-
maal mogelijk in te zetten in het UMC 
Utrecht. Veel ziekenhuizen gebruiken 
de BAZ alleen als toeleiding naar de 
IC, maar wij willen écht meer dan dat. 
Niet iedereen weet nu al welke richting 

ze verder willen in hun vakgebied, 
maar willen wel graag verder. De 
BAZ biedt een mooie korte verdieping 
zonder dat je hoeft te solliciteren naar 
een opleidingsplaats. De deelnemers 
zijn allemaal jong in het vak en erg 
leergierig en nemen alle informatie op 
als sponzen. Natuurlijk zijn het veel 
indrukken en kan de acute zorg best 
indruk maken maar het laat wel zien 
hoe interessant en veelzijdig het ver-
pleegkundig vak eigenlijk is.
Ik geniet er van dat we dit met vijf 
divisies doen, in vertrouwen op elkaar, 
afstemming zoeken en soms com-
promissen sluiten. Zo hoort dat ook 
en wij laten zien dat we dat kunnen 
maar vooral graag willen. Het is nu 

afwachten of onze aanpak van twee 
stageblokken + acht praktijkdagen een 
mooie inhoud vormen voor de BAZ. 
Deze en de volgende groep gaan ons 
dat vertellen.”

Myrthe Roesthuis
Verpleegkundige D4 west

Hoe ervaar je de scholing tot nu 
toe?
“Ik ervaar de BAZ opleiding als een 
zeer goede toevoeging op mijn (toe-
komstige) loopbaan. De leerstof is re-
levant voor de acute afdelingen binnen 
het UMC. De modules lopen synchroon 
met het eerste halfjaar van de IC, SEH, 
MC, CCU en recovery. Dit maakt dat 
de overstap naar zo’n afdeling straks 
makkelijker is. Wanneer ik er voor kies 
om nog wel een tijdje op D4 west te 
blijven kan ik deze kennis goed gebrui-
ken bij klinische achteruitgang van een 
patiënt.”

Welk onderdeel van de scholing vind 
je het meest interessant (tot nu toe) 
en kun je toelichten waarom?
“Ik kan op dit moment nog niet vertellen 
welke onderdelen ik het meest interes-
sant vind. Het lesaanbod is divers en 
gericht op de vitaal bedreigde pati-
ent. Een combinatie van analyseren, 
interpreteren en direct handelen in een 
complex acute situatie wekken mijn 
interesse. Met een toegewijd team een 
patiënt kunnen stabiliseren, is waar ik 
energie van krijg.”

Wat neem je (nu al) mee uit de scho-
ling en pas je al toe in de praktijk?
“Ik heb nog weinig dagen naast mijn 
scholing op de afdeling gewerkt. Ik 
kan hier geen specifiek voorbeeld van 
geven. Mijn stage op de IC start vanaf 
januari. Ik heb door het lesaanbod mijn 
kennis kunnen verbreden. Ik kijk vooral 
uit naar mijn stages.”

Waarom zou jij anderen de scholing 
aanbevelen?
“In mijn ogen is de Basis Acute Zorg 
(BAZ) opleiding essentieel voor iedere 
verpleegkundige die zich uiteindelijk wil 
specialiseren in acute zorg. Maar het 
is niet alleen relevant voor hen, ook de 
verpleegkundige die op een verpleeg-
afdeling willen werken biedt het hand-
vatten bij een vitaal bedreigde patiënt.” 


