Profielschets medische (vervolg)opleiding
Opleiding: Interne Geneeskunde
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:
Algemene competenties (volgens CANMEDS)
Specifieke competenties (behandelen van ziekten en zieken op het gebied van de interne geneeskunde)
De algemene competenties zoals die in de masterfase van het MUMC worden verworven komen sterk overeen met
competenties die nodig zijn bij de specialisatie Interne Geneeskunde. Het ligt dan ook in onze verwachting dat een
MUMC student die start met de opleiding tot internist in het MUMC op grond van zijn masterfase doorlopen in het MUMC
korting zal kunnen krijgen op de opleidingsduur (dit staat landelijk bekend als ‘opleidingsversnelling op basis van eerder
verworven competenties’).
Omschrijving structuur van de opleiding (eventueel verwijzing naar de landelijke website)
De opleiding vindt voor de helft (50%) plaats in het AzM en voor de andere helft plaats in een algemeen ziekenhuis. Voor
een individuele aios wordt rekening gehouden met zijn of haar wensen (bv promotie-onderzoek) bij het maken van een
schema. De laatste 2 jaar zijn differentiatie en dit kan alleen in het AzM.
Welke eigenschappen (of welk CV) heeft een student nodig om geschikt gevonden te worden:
Wij nemen overigens diverse soorten aios aan voor de opleiding Interne Geneeskunde:
1) direct na de studie, via GEZP-stage (‘schakeljaar’);
2) ANIOS;
3) na promotieonderzoek
Indien de student van plan is te proberen om direct na het artsexamen in te stromen is het handig als hij een GEZP
stage heeft gedaan in 1 van de opleidingsziekenhuizen Interne Geneeskunde OORZON (MMC, CZE, Elkerliek, VieCuri,
Orbis MC, Atrium MC, MUMC). Het is niet noodzakelijk om ook de WESP-stage bij de afdeling Interne Geneeskunde te
hebben gedaan.
Studenten die al vóó’r de start van hun GEZP stage het plan hebben om te gaan solliciteren direct na afronding van de
GEZP wordt verzocht dit zo vroeg mogelijk kenbaar te maken. De begeleiders kunnen dan in hun beoordeling met dit
aspect (geschiktheid voor de specialisatie interne geneeskunde) rekening houden.
Procedure toegang opleiding (inclusief de rol van het schakeljaar)
Studenten geneeskunde die internist willen worden kunnen direct instromen na de het arts-examen. Zij doen dan mee
met de reguliere sollicitatie-rondes die in februari, juni en september plaatsvinden. Zij kunnen te allen tijde (zeker vanaf
e
hun 2 masterjaar) een sollicitatiebrief sturen naar prof R Koopmans of prof dr C Stehouwer.
Tot nu toe komen de meeste AIOS de opleiding Interne Geneeskunde binnen via procedure 2 (ANIOS). Wij hebben
echter geen ‘quota’, dus bij een jaargang met veel getalenteerde ‘schakelstudenten’ zullen deze snel instromen, bij veel
getalenteerde ANIOS zullen die de voorkeur krijgen. Gepromoveerden hebben bij ons altijd betere kansen dan nietgepromoveerden, de gepromoveerde dokters dienen echter wel aantoonbare capaciteiten te hebben om ook werkzaam
te kunnen zijn in de klinische praktijk.
Tenslotte zullen wij altijd voor onze GEZP stages ook studenten aannemen die juist geen internist willen worden, maar
die de GEZP-stage zien als een plek om meer ervaring op te doen als aankomend algemeen arts, en aldaar te laten zien
dat hij zelfstandig kan functioneren, of die de interne geneeskunde zien als goed basis voor een ander specialisme
(huisarts, radioloog, cardioloog, eigenlijk kan dit voor alle specialismen geleden).

