Het verbredend coschap
Een nieuw coschap in de master geneeskunde AMC-UvA

Dr. M. de Haart, coordinator verbredend coschap en Dr. A.S.P van Trotsenburg, mastercoordinator
Faculteit der Geneeskunde, UvA-AMC, Amsterdam, Nederland

ACHTERGROND

IMPLEMENTATIE VAN HET COSCHAP

•

Nieuw te ontwikkelen coschap van 4 weken in de master
geneeskunde AMC - UvA

•

Criteria:
• Vakken die niet in het vaste coschap-rooster
voorkomen
• Vakken gericht op multimorbiditeit en chronische
aandoeningen
• Vakken met een ondersteunend karakter

•
•
•
•
•
•
•
•

In de periode 2014 - 2016 werden vakgroepen benaderd
Miv 2017 participeren 12 vakken (zie tabel)
Er zijn meerdere jaarplaatsen per vak (zie tabel)
Elke student volgt 1 vak
Er zijn evenveel jaarplaatsen als studenten waardoor
continuiteit instroom van studenten
Studenten kunnen hun voorkeur aangeven, bij knelpunten
volgt loting
Studenten volgen 1 dagdeel / week onderwijs
Onderwijs wordt gegeven door medische ethiek, medische
professionele vorming en medische informatiekunde

Multimorbiditeit en chronische aandoeningen

N

Ondersteunend

N

Arts verstandelijk gehandicapten

1

Anesthesie

4

Klinische genetica

1

Medische microbiologie

2

1,5

Pathologie

2

Revalidatie

3

Radiologie

4

Specialisme Ouderengeneeskunde

3

Radiotherapie

1

Klinische geriatrie

4,5

Orthopedie

2

Reumatologie

ERVARINGEN
•

•

IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK

PDCA evaluatie: De studenten geven aan dat zij voor het eerst
in aanraking zijn gekomen met een vakgebied waarvan zij
eerder niet of weinig bekend mee waren.
Quotes:
Tot mijn verbazing heel leuk!
Veel denken, maar ook veel
handelen.
Ik had geen idee van de
inhoud van het vak, tot ik
onderdeel uitmaakte van het
team.

• De studenten komen in aanraking met vakken die in de
toekomst een grotere rol zullen gaan spelen1.
• De vakgroepen zijn gekozen vanwege hun multidisciplinaire
karakter waardoor zij zich lenen voor het toetsen van de
CanMEDS competentie samenwerken, communiceren en
organiseren 2.
• Er is bewust gekozen voor een relatieve
oververtegenwoordiging van een aantal jaarplaatsen in de
vakgroepen klinische geriatrie, specialisme
ouderengeneeskunde en revalidatie. Dit weerspiegelt de
veranderende zorgvraag.

CONCLUSIE:
Succesvolle implementatie van een nieuw coschap waarin 12 vakgroepen zijn vertegenwoordigd die deels de veranderde zorgvraag
weerspiegelen, multidisicplinair samenwerken en niet in het vaste coschaprooster voorkwamen. Studenten zijn positief en geven aan dat
zij in aanraking komen met een vakgebied waarvan zij eerder niet of weinig bekend mee waren.
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