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Opleidingsafdeling
Informatie voor patiënten over onderwijs en behandelend
artsen van gynaecologie en verloskunde
Het CWZ is een opleidingsziekenhuis. Naast de belangrijkste taak, het bieden van goede patiëntenzorg, vindt ook onderwijs en onderzoek plaats. Voor dit onderwijs kan uw medewerking worden gevraagd.
Voor u betekent dit dat u bij verwijzing naar het specialisme Verloskunde en Gynaecologie te maken kunt krijgen met
AIOS (artsen in opleiding tot gynaecoloog) ANIOS (artsen in voorbereiding op de opleiding tot gynaecoloog) en co-assistenten (studenten in opleiding tot arts).
A(N)IOS
AIOS en ANIOS zijn afgestudeerde artsen, die op de afdeling Gynaecologie en Verloskunde werken. Op de polikliniek
houden zij spreekuur, doorgaans samen met één van de gynaecologen. Op de verpleegafdeling zijn zij verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken. Zij lopen dagelijks zelfstandig met de verpleegkundige visite. Enkele malen per week
lopen zij visite met één van de gynaecologen. Op de operatie-afdeling assisteren zij of opereren samen met de gynaecoloog. AIOS en ANIOS doen bevallingen ook zelfstandig en AIOS die bekwaam zijn verklaard door de gynaecoloog voeren
ook operaties zelfstandig uit.
Ook op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) en verloskamers zijn AIOS en ANIOS werkzaam. Zij zorgen voor de eerste
opvang en behandeling van patiënten.
AIOS en ANIOS zijn een belangrijke schakel binnen de kliniek voor u en de behandelend gynaecoloog. Zij zijn degene bij
wie u met uw dagelijkse vragen terecht kunt. Indien u direct contact wilt hebben met één van de gynaecologen, is dat
natuurlijk altijd mogelijk. U kunt dat aan de AIOS, ANIOS of de verpleegkundige kenbaar maken.
De arts die u op de polikliniek, verloskamer of SEH heeft geholpen, is niet noodzakelijkerwijs degene die u zal opereren
of begeleidt bij de bevalling. Het is mogelijk dat een andere gynaecoloog of AIOS/ANIOS de operatie zal verrichten of de
bevalling begeleidt. Als dit het geval is, zal u dit verteld worden en de betreffende arts zal zich vanzelfsprekend aan u
voorstellen. In de meeste gevallen - behalve bij spoed-operaties- wordt u door uw eigen gynaecoloog geopereerd.
Co-assistenten
Co-assistenten zijn medisch studenten in het laatste jaar van hun studie geneeskunde. Zij hebben het theoretische gedeelte van hun studie achter de rug en doen gedurende twee of drie maanden, wanneer zij op de afdeling
Gynaecologie en Verloskunde doorbrengen, praktische ervaring op. Zij verrichten vaak het vooronderzoek, waarvoor wij
u vragen op de dag van opname op de afdeling te blijven. Het is vanzelfsprekend dat zij nog niet op alle vragen een antwoord kunnen geven.
Enkele onderwijssituaties
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Onderzoek bij opname
Bij de opname op de verpleegafdeling vindt een gesprek en onderzoek plaats met de co-assistent (het zogenoemde
statussen). Vaak wordt gevraagd naar de reden van de opname. Maar de co-assistent besteedt vooral aandacht aan uw
algemene lichamelijke conditie.
De gegevens die bij dit onderzoek worden verkregen, zijn van belang voor de anesthesioloog (narcotiseur). De co-assistent verricht geen inwendig onderzoek zelfstandig. Als dit nodig is, gebeurt dit door de afdelingsarts of de gynaecoloog
die u behandelt. Deze arts kan u wel vragen of de co-assistent onder zijn toezicht u ook inwendig mag onderzoeken.


Onderzoek onder narcose
De arts kan u vragen of u ermee instemt dat een inwendig onderzoek plaatsvindt wanneer u onder narcose bent.
Omdat er dan geen spierspanning is, kan het onderzoek gemakkelijker worden uitgevoerd.
Het onderzoek door de co-assistent vindt altijd plaats onder toezicht van de gynaecoloog die de operatie uitvoert.
Praktijkbeoordeling
Soms is uw medewerking wenselijk bij een praktijkbeoordeling. Dit betekent dat een AIOS/ANIOS een consult met
gynaecologisch onderzoek bij u verricht, waarbij een gynaecoloog aanwezig is. Na afloop van het consult, zal de betreffende AIOS/ ANIOS door deze gynaecoloog beoordeeld worden.
Visite
De patiënten op de verpleegafdeling Verloskunde en Gynaecologie worden (vrijwel) dagelijks bezocht door de afdelingsarts en/of gynaecoloog. Tijdens de visite op werkdagen lopen er co-assistenten mee. Wij proberen met zo min mogelijk
personen tegelijk visite te lopen en geen ‘onderwijs aan bed’ te geven indien u daar geen voordeel bij heeft. De uitleg
die de arts geeft, is dan ook allereerst voor u bestemd.
Tot slot
Door in te stemmen met een verzoek om medewerking levert u een belangrijke bijdrage aan het onderwijs. Dat wordt
bijzonder op prijs gesteld. Maar vanzelfsprekend heeft u altijd het recht een verzoek om medewerking af te slaan. Een
eventuele weigering zal nooit de behandeling en de relatie tussen u en de arts beïnvloeden.
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