Profielschets medische (vervolg)opleiding
Opleiding: Heelkunde
Overzicht en doel
Waar moeten de studenten rekening mee houden om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats in een
specialisme? Hoe vindt de selectie voor de vervolgopleiding plaats.
(korte samenvatting op één pagina)

Omschrijving van de noodzakelijke competenties voor uw vakgebied:
Om voor een opleidingsplaats heelkunde in de OOR ZON in aanmerking te komen, schrijft de Nederlandse Vereniging
voor Heelkunde het onderstaande op haar site.

Omschrijving structuur van de opleiding (eventueel verwijzing naar de landelijke website)
"Kan iedere medisch student chirurg kan worden?
Nee. Twee linkerhanden kun je niet gebruiken en een redelijk goede mentale en fysieke gezondheid is vereist.
Daarnaast is het van belang dat jij je thuis voelt in een chirurgische omgeving. Je moet flexibel zijn. Chirurgen zijn
mensen die voldoening krijgen van het feit dat het resultaat van hun handelen snel bij de patiënt zichtbaar is. Indien je
dat gevoel al tijdens de coschappen hebt meegemaakt en je deze aantrekkingskracht voelt, is er een goede kans dat
een chirurgische carrière voor jou is weggelegd. Centraal staat dat je goed kunt werken in teamverband, zowel op de
operatiekamer als elders in het ziekenhuis.
Op de OK werk je samen met (assistent-)chirurgen, operatieassistenten, medewerkers van de anesthesie en met de
anesthesioloog. In het ziekenhuis vervul je als chirurg een belangrijke rol binnen het multidisciplinair team van bijv.
oncologen, pathologen, radiologen en radiotherapeuten. Je communicatietalenten en sociale intelligentie zijn dus heel
wezenlijk. Ook moet je kunnen inleven in de patiënt, die een invasieve ingreep moet ondergaan met alle positieve maar
soms ook negatieve consequenties van dien. Je moet bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen, daadkracht en
leiderschap te tonen en mensen in je omgeving te motiveren. Ook moet je logisch kunnen redeneren en zo nodig snel
een beslissing kunnen nemen. Daarnaast moet je steeds bewust zijn van je eigen grenzen en feilbaarheid."
Welke eigenschappen (of welk CV) heeft een student nodig om geschikt gevonden te worden:
Wat zijn onderdelen van een CV die hierbij passen?
 Een goed coschap heelkunde of een goede semi arts stage heelkunde.
 Een goed ANIOS schap heelkunde. Er wordt wel verwacht dat in een jaar ANIOS schap ook enige
wetenschappelijke output wordt bereikt.
 Wetenschap. Dit kan, zie hiervoor, een combinatie met een ANIOS schap betreffen, maar ook een volledig
promotie onderzoek.
 Overige activiteiten, al dan niet tijdens de studie geneeskunde, die getuigen van bovengenoemde
eigenschappen.
NB: Geen enkel onderdeel van het CV is zaligmakend, geen enkel onderdeel op zich garandeert een opleidingsplaats.
Het is de combinatie van onderdelen of uitgesproken kwaliteit op een of meer onderdelen en altijd de totale persoon die
telt.
Procedure toegang opleiding (inclusief de rol van het schakeljaar)
Voor de opleiding heelkunde bestaat een landelijke sollicitatieprocedure.
Zie www.heelkunde.nl/werk_en_opleiding/opleiding/sollicitatieprocedure.
Kan je alleen op basis van een zogenaamd “schakeljaar” geselecteerd worden voor de opleiding heelkunde?
In de hele OOR ZON wordt de WESP of GEZP stage, of de combinatie ervan, beschouwd als “schakeljaar”. In principe
is het mogelijk alleen op grond hiervan geselecteerd te worden voor de opleiding heelkunde. Iedere WESP/GEZP-er kan
zich op deze wijze “in the picture” spelen, maar wel middels een stage op een afdeling heelkunde. Voorlopig is dit echter
een erg nieuwe wijze van selectie en zal de grote meerderheid van de kandidaten nog op de wijze zoals boven
aangegeven geselecteerd worden. Of deze verhouding in de toekomst verandert is nog niet te voorzien.

