Het ETZ als opleidingsziekenhuis
Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis. Dit houdt in dat het
ETZ topklinische zorg biedt in combinatie met een breed pakket van ziekenhuiszorg. In een topklinisch ziekenhuis
staan, naast de patiëntenzorg, het verzorgen van medische opleidingen en toegepast wetenschappelijk onderzoek
centraal.
Omdat het ETZ een opleidingsziekenhuis is, kunt u tijdens uw onderzoek, behandeling of ingreep te maken krijgen
met artsen die in opleiding zijn tot medisch specialist of tot huisarts. U kunt ook te maken krijgen met
co-assistenten. Dit zijn studenten geneeskunde die in opleiding zijn tot arts.

Arts-assistenten (AIOS)

Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die in opleiding zijn tot medisch specialist. Deze artsen zijn werkzaam bij
een groot deel van de verschillende specialismen in het EZ. Op de polikliniek houden zij spreekuur, doorgaans
onder toezicht van een van de specialisten. Op de verpleegafdeling zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken. Zij lopen dagelijks met verpleegkundigen visite. Enkele malen per week lopen zij visite samen met
een specialist. Op de operatieafdeling assisteren zij of opereren ze samen met de specialist. Arts-assistenten in
opleiding doen operaties ook zelfstandig als dit geautoriseerd is door de specialist. Dit wil zeggen dat zij daartoe
bevoegd zijn na erkenning van hun bekwaamheid door een specialist.
Ook op de afdeling Spoedeisende Hulp en de Verloskamers zijn arts-assistenten werkzaam. Soms zijn dit
huisartsen in opleiding. Zij zorgen voor de eerste opvang en behandeling van patiënten. Het is belangrijk dat u
weet dat de arts-assistenten in dit ziekenhuis altijd volledig bevoegd en bekwaam zijn voor de medische
handelingen die zij verrichten, of dat nu op de polikliniek, op de verpleegafdeling, bij een operatie, op de
Spoedeisende Hulp of in de verloskamer is. Onze medisch specialisten houden daar toezicht op. Arts-assistenten
zijn een belangrijke schakel binnen de kliniek voor u en uw behandelend specialist. Zij zijn degene bij wie u met uw
dagelijkse vragen terecht kunt. Als u direct contact wilt hebben met uw behandelend specialist, is dat natuurlijk
altijd mogelijk. U kunt dat aan de arts-assistent of de verpleegkundige kenbaar maken.
De arts die u op de polikliniek, verloskamer of afdeling Spoedeisende Hulp heeft geholpen, is niet
noodzakelijkerwijs degene die u opereert of behandelt.

Co-assistenten

0126 190101

Co-assistenten zijn medisch studenten in de laatste jaren van hun studie geneeskunde. Zij hebben het theoretische
gedeelte van hun studie achter de rug en doen enkele jaren praktische ervaring op. Zij worden daarbij begeleid
door een medisch specialist of door een arts-assistent, die direct toezicht houdt op hun werk. Co-assistenten
verrichten vaak het vooronderzoek op de dag van opname. Ook doen zij soms een deel van een lichamelijk
onderzoek. U kunt ze ook tegenkomen op de polikliniek, de Spoedeisende Hulp en op de Verloskamers. Als
co-assistenten gevraagd worden om bepaalde eenvoudige medische handelingen te doen, beschikken ze over de
daarvoor benodigde vaardigheden. Ze hebben die in hun eerdere opleiding op de universiteit en hier in ons
ziekenhuis getraind.
Co-assistenten zijn nog geen afgestudeerde artsen. Het is vanzelfsprekend dat zij nog niet op alle vragen antwoord
kunnen geven.
Als u in het kader van een onderzoek of een behandeling een co-assistent ontmoet, stelt deze zich altijd als
zodanig aan u voor. Ook zal zij/hij u om toestemming vragen dat zij/hij een deel van dat onderzoek of
behandeling uitvoert. Dat gebeurt altijd onder toezicht van een arts-assistent of een medisch specialist. Soms is
deze bij het onderzoek aanwezig, soms zal deze het onderzoek achteraf voor een deel herhalen, zodat hij kan
controleren of de co-assistent het correct heeft uitgevoerd en of haar/zijn conclusies juist zijn. Ons ziekenhuis staat
ervoor in dat u altijd de best mogelijke behandeling krijgt, ook als u meewerkt aan de opleiding van een
co-assistent. Door hiervoor toestemming te geven, levert u een belangrijke bijdrage aan de opleiding van nieuwe
jonge dokters. Zij kunnen veel van u leren. Dit wordt erg op prijs gesteld. Natuurlijk hebt u altijd het recht het
verzoek tot medewerking te weigeren, dit beïnvloedt de relatie tussen u en de arts niet.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00
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