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Addendum Lokaal Opleidingsplan Interne Geneeskunde, UMC Utrecht, april 2019 

 
Dit addendum sluit aan op het Lokaal opleidingsplan Interne geneeskunde van het UMC Utrecht 
(versie 2016-12-01). Het addendum is een aanvulling en dient als zodanig gelezen te worden.  

 
1) Toevoeging keuzestage interne geneeskunde (derde/ vierdejaars stage)   
Naast de verplichte stage Interne geneeskunde in het eerste jaar bestaat er in het derde/ vierde jaar 
de keuzestage Interne geneeskunde. Een beschrijving van deze keuzestage ontbreekt in het Lokaal 
opleidingsplan Interne geneeskunde van het UMC Utrecht (versie 2016-12-01). De stagebeschrijving 
is te vinden op  https://www.opleidingsetalage.nl/opleidingsonderdeel/universitair-medisch-
centrum-utrecht-umcu/keuzestage/interne-geneeskunde/2038-interne-geneeskunde 
 
Op pagina 22 van het Lokaal opleidingsplan Interne geneeskunde van het UMC Utrecht (versie 2016-
12-01) staat Dr. T. Mudrikova genoemd als stagegever Interne geneeskunde.  Hierbij moet worden 
opgemerkt dat dit zowel voor de verplichte stage in het eerste jaar als voor de keuzestage in het 
derde/ vierde jaar geldt.  
 
2) Nieuwe stage:  Klinische farmacologie  
De stage klinische farmacologie is eind 2017 toegevoegd aan de stages die aios kunnen volgen in het 
UMC Utrecht. De stagebeschrijvingh is te vinden op 
https://www.opleidingsetalage.nl/opleidingsonderdeel/universitair-medisch-centrum-utrecht-
umcu/keuzestage/klinische-farmacologie/2169-klinische-farmacologie 
  
Drs. D. Dekker behoort als stagever tot de opleidingsgroep zoals beschreven op pagina 22 van het 
Lokaal opleidingsplan Interne geneeskunde van het UMC Utrecht (versie 2016-12-01) 
 
3) Update beschrijving Stage Cardiologie 
De beschrijving van de stage Cardiologie is geactualiseerd.  In het Lokaal opleidingsplan Interne 
geneeskunde van het UMC Utrecht (versie 2016-12-01) is deze stagebeschrijving te vinden in bijlage 
16 op pagina 96 e.v.. De geactualiseerde stagebeschrijving is te vinden op 
https://www.opleidingsetalage.nl/opleidingsonderdeel/universitair-medisch-centrum-utrecht-
umcu/keuzestage/cardiologie/2036-cardiologie 
   
4) Wijzigingen in functionarissen  

 
Stage cardiologie 
Dr. G.Tj. Sieswerda heeft  Dr. C. Klöpping als stagegever van de cardiologie opgevolgd. Lokaal 
opleidingsplan Interne geneeskunde van het UMC Utrecht (versie 2016-12-01) pagina 22 en 157.  
 
Opleidingsteam  
Mw. drs. I.C. (Iris) Leenders heeft mw. drs. M.R. (Monique) Timmerman als beleidsmedewerker 
opgevolgd. Lokaal opleidingsplan Interne geneeskunde van het UMC Utrecht (versie 2016-12-01) 
pagina 22. 
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5) Echografie  
In paragraaf 3.1 wordt het vakinhoudelijk cursorisch onderwijs beschreven. Aan de tabel van het 
lokale onderwijs wordt de echografie cursus als volgt toegevoegd  
 

Onderwijs  Doel/ inhoud  Vorm Verplicht?  Wanneer?  

Echografie  Echografische beoordeling van de 
vullingsstatus, de longen, ascites, 
urineretentie en hydronefrose.  

1 dag cursus  Nee, sterk 
aanbevolen  

Jaar 1 t/m 
6 in het 
UMC  

 
6) Update beschrijving differentiatie oncologie  

Aan de beschrijving van de differentiatie oncologie (pagina 105) wordt onderstaande beschrijving 
van het weekrooster toegevoegd .  
 

Weekrooster  

Maandag  11.30-13.00 uur polikliniek bespreking 
13.00-14.00 uur grote visite 
14.00-15.00 uur beleidsbespreking, nieuwe oncologische richtlijnen bespreking 

Vrijdag  15.00-16.00 uur onderwijs AIOS en fellows oncologie 
16.00-17.00 uur weekendoverdracht kliniek oncologie 

 
 


