
TRAUMATOLOGIE (VOOR OLVG AIOS) 

Doel  
Het aanleren, toetsen en zoveel mogelijk afronden van de (voor deze stage relevante) competenties 
zoals beschreven in onderstaande thema’s.  

Competenties en eindtermen 
Thema 10: Musculoskeletale aandoeningen 
Thema 17: Traumatologie 

Inhoudelijke focus 
Traumaopvang 
Fracturen en luxaties 
Wondbehandeling 
Brandwonden 
Interpretatie röntgenonderzoek 

Praktische invulling 
Gedurende deze stage zal de AIOS werkzaam zijn op de afdeling chirurgie, (poliklinische) OK, 
polikliniek en spoedeisende hulp waarbij de focus te allen tijde ligt op traumazorg. De AIOS 
participeert onder supervisie van een traumachirurg in het traumateam, is wekelijks aanwezig bij 
alle onderstaande bespreken en loopt minimaal tweemaal per week een dagdeel traumapoli mee. In 
overleg met de stagebegeleider zal wekelijks aan de hand van het ‘weekprogramma trauma unit 
AMC’ een indeling gemaakt worden. 

Dagelijks 07:30 – 08:15 Ochtendoverdracht (G4-123) 
  08:15 – 08:30 Visite G5NT/ACU 
  08:30 – 09:00 Radiologiebespreking (C01-230) 
  15:30 – 16:30 Middagoverdracht (G4-123) 

Maandag 09:30 – 10:45 Multidisciplinaire grote visite (G5-205) 
 11:45 – 12:30 Röntgenbespreking (B1-120) 
 16:30 – 17:00 Fractuurbespreking (G4-174)  

Dinsdag  13:30 – 16:30 Traumapoli fellow 

Woensdag 07:45 – 08:30 Research- en complicatiebespreking (G4-123) 
  13:00 – 16:30 Traumapoli de Jong / Schepers / v Dijkman 

Donderdag 07:45 – 08:30 Cursorisch onderwijs voor assistenten en coassistenten 
16:30 – 18:00 Multitraumabespreking (1x per 6 weken in B1-120)   

Vrijdag  09:00 – 12:30 Traumapoli Peters 

Specifieke informatie 
• De AIOS doet de eerste 3 weken alleen doordeweekse diensten van 8:00 – 17:00. 
• De AIOS doet geen diensten in het eigen ziekenhuis waar compensatie voor opgenomen dient te 

worden. 
• De AIOS is niet de zaalarts. 
• De AIOS is ATLS® gecertificeerd. 

Checklist AIOS 
• Regelen voor aanvang stage 

Opleider: dr. J.R. Rebel (spoedeisende geneeskunde, OLVG)

Stagebegeleider: drs. V.M. de Jong (traumachirurgie, AMC)

Opleidingsjaar: 3e 

Stageduur: 6 weken

Locatie: Kliniek, polikliniek en SEH met focus op traumazorg
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o Neem ten minste 8 weken van tevoren contact op met de roostermaker van de chirurgie 
(Dennis Wicherts, d.a.wicherts@amc.uva.nl) voor het inplannen op de poli. 

o Neem uiterlijk 2 weken voor aanvang van de stage contact op met Vincent de Jong 
(v.m.dejong@amc.uva.nl) voor een kennismakingsgesprek en bespreken individueel 
opleidingsplan. 

o Neem minimaal 2 weken van tevoren contact op met Els van Wieringen, secretariaat 
SEH (e.m.vanwieringen@amc.uva.nl), zodat zij voorbereidingen voor je komst kan 
treffen. 

• Eerste dag krijg je van het secretariaat SEH 
o Naambordje 
o Sein (indien voorradig)  
o Kluissleutel 
o Sleutel artsenkamer 
o Klompen 
o Inlogcodes Novel, AZD en Norma  
o Overzicht met alle seinen/telefoonnummers 

• Eerste dag zelf regelen 
o Badge later autoriseren door secretariaat voor: 

▪ Parkeergarage P2 vanaf 12:30 
▪ Traumakamer  

o Thin cliënt pasje (met formulier secretariaat ! ICT servicedesk). 
o Medicator voor electr. voorschrijven medicatie (intranet > apotheek > medicator > e-

learning) 
• Voorbereiden stage / doornemen protocollen (te vinden in kwadraet op intranet) 

o Organisatie van trauma opvang AMC 
o Thoraxtrauma bij volwassen 
o Buiktrauma bij volwassenen 
o Niertrauma 
o Beeldvorming bij traumapatiënten op traumakamer en spoedeisende hulp 
o Massaal transfusieprotocol (MTP) 
o Thromboseprofylaxe bij traumapatiënten 
o Traumatafel, mobiele instructiekaart 
o Trauma – voormelding CPA/KPA 
o Traumateam – groot/klein inzet criteria 
o AIOS op de traumakamer 
o Gedragscode traumakamer AMC 

• Opstellen van leerdoelen vóór aanvang van de stage a.d.h.v. het individuele opleidingsplan en 
toesturen aan Vincent de Jong (traumatoloog, v.m.dejong@amc.uva.nl). 

• Plannen van een tussen- en eindgesprek met de stagebegeleider(s) van traumachirurgie. 

Checklist stagebegeleider 
• Kennis hebben van het vereiste bekwaamheidsniveau van de te behalen competenties. 
• Introductiegesprek voor aanvang of in de 1e week van de stage. 
• Stagebeoordelingsgesprek binnen 4 weken na afronden van de stage. 
• Eindbeoordeling terugkoppelen aan opleider SEG en/of mentor van de AIOS. 

Toetsing en beoordeling 
6x KPB (4x traumaopvang en 2x traumapoli) 
OSATS: multitrauma en thoraxdrain 
Stagebeoordeling 
Beoordeling thema 10, 17 

Aanbevolen leerstof 
Protocollen (zie eerder) 
ATLS student manual 
Tintinalli Emergency Medicine 
Rosen’s Emergency Medicine
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