Jaar Lijn
1
Kennis

Onderdeel
CVS

Vraag
Krijgen we alsnog de mogelijkheid om cvs in te zien?
Ik snap waarom het nu niet kon, maar op een later
moment waarbij samenkomen wel weer mogelijk
is?
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Klinisch handelen

CSCE

1

Lijnoverstijgend

Wanneer verwacht u dat de CS en CE eindtoetsing
(huidig jaar 1) zal worden afgenomen?
Gaat (een deel van) het onderwijs volgend jaar ook
online door?
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Lijnoverstijgend
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Klinisch handelen
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Wetenschap

Poliklinieken

OP1

Nu het onderwijs op locatie vanaf 15 juni weer
kan starten, wat gaat er ten opzichte van de
huidige situatie voor ons veranderen?
 Gaan de studentenpoli's volgend jaar weer
starten? of heb ik dat gemist?
 Niet alle studentenpoli's worden afgerond
of is contact mee te krijgen, hoe gaan we
hier mee om?

Is het mogelijk om een indicatie te krijgen over
wanneer de eerste co-schappen zullen starten? Of
misschien tot wanneer ze sowieso niet zullen
starten? Dit zou fijn zijn voor de mensen die eerst
co-schappen zouden doen en nu alvast willen
starten met OP1. Zo kunnen we de tijdlijn ook
duidelijk communiceren naar de onderzoekers, om
zeker te weten dat we genoeg tijd hebben.

Antwoord
De examencommissie heeft aangegeven dat inzage
mogelijk is tot maximaal 5 studenten. Het vindt via
de telefoon plaats.
Dringend verzoek gezien de beperkte capaciteit is
dan ook om alleen inzage aan te vragen indien het
tentamen niet gehaald is.
Informatie wordt momenteel opgevraagd bij de
coördinator van CSCE, info volgt z.s.m.
Zoals het er nu uitziet kan ervan uitgegaan worden
dat werkcolleges voorlopig online gegeven zullen
blijven worden. De werkgroepen voor Klinisch
Denken met docent willen we in kleine groepjes
inrichten

In principe wel, over de vorm wordt nog nagedacht
Voor met name jaar 1 geldt dat niet alle poli’s
geheel afgerond zijn. Er wordt met begeleiders
besproken hoe we het aftekenen van de poli’s die
wel online zijn bijgewoond geregeld kan worden.
Hierover worden jullie geïnformeerd
OP kan starten als dit mag in de laboratoria
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Wetenschap

OP1

Kan ik er vanuit gaan dat de coschappen dusdanig
opschuiven dat ik nu al een plek voor OP1 kan
zoeken? Ik zou eerst OP1 na mijn coschappen doen
en heb dus nog geen begeleider gevonden, maar wil
ook nog geen OP1 inplannen als er een kans bestaat
dat coschappen doorgaan op het geplande tijdstip.
Ik zou coschappen gaan beginnen in augustus.

We proberen rooster aan te houden, afstemmen
met OP1 begeleider
Zie ook nieuwsbrief van12 mei jl.
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Klinisch handelen

Coschappen

Hoe zit het met opgeschoven coassistenten? Of
wordt de belasting gewoon zwaarder per
afdeling? En t.a.v. individuele begeleiding?
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Klinisch handelen

Coschappen

Voor mensen die pas in september beginnen met
coschappen, kunnen die er vanuit gaan dat ze pas 23maanden later beginnen? Met oog op eventueel
OP 1 en OP2 in plannen i.p.v. alleen OP1?

ASAS zijn gestart, voor M1 en 2 en S3 wachten
we voor coschappen op toestemming van RvB.
Volgorde coschappen houden we aan,
coschapweken ook vasthouden wegens beperkte
duur coschappen SUMMA
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Klinisch handelen

Coschappen
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Wetenschap

OP3

In hoeverre heeft de vertraging met coschappen nu
gevolgen voor eerdere jaren (bijv. aankomend jaar
2)/ hoe groot is het 'stuwmeer'? of is dat nu nog
heel moeilijk te overzien?
Worden OP3's in het buitenland nog goedgekeurd?
(vertrek in oktober/november 2020)

Afstemmen met international office of er gereisd
mag worden naar desbetreffend land, zie ook :
studenten pagina
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Wetenschap

OP3
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Klinisch handelen

VW

Wanneer is de verwachting dat labonderzoek weer
mogelijk wordt?



Gaan de voorbereidende weken gepland in
juni, door?
Er moet wel eerst nog een aantal studenten
uit jaar 3 de VW doen, dus misschien schuift
het voor jaar 2 wel op?

Dit moeten we nog afwachten

Nee, tot 1 juli kan dit nog niet in het
Gelreziekenhuis



Waar zou de voorbereidende week zijn?

Hierover ontvangen jullie uiterlijk een week voorde
voorbereidende week informatie over per mail
Indeling van de coschappen wordt meegenomen in
eht nieuwe rooster. Indien dit bekend krijgen jullie
dit per mail
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Klinisch handelen

Coschappen

Zal het coschap sociale geneeskunde onafhankelijk
van de andere coschappen worden gestart, of
kunnen we die aansluitend aan onze Gelre
coschappen verwachten?
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Klinisch handelen

Coschappen

Komen er bij een coschap herstart duidelijke
richtlijnen wat je als co wel en niet mag, bijv. qua
afstand houden en beschermingsmiddelen,
lichamelijk ondetzoek doen, OK bijwonen en
dergelijke?

Dit zal per coschap geregeld worden
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Klinisch handelen

Coschappen

Uitgangsdatum van herstart is vooralsnog
maandag 29 juni a.s.
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Klinisch handelen

Coschappen
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Klinisch handelen

Coschappen

tav coschappen: in de laatste update stond dat er
voor gelre nog naar oplossingen wordt gezocht,
terwijl eerdere correspondentie 29 juni aangaf als
startdatum. van welke mail kunnen we uitgaan?
wat klopt?
Hoe groot is de kans dat 29 juni/1 juli herstart van
de coschappen niet doorgaat? I.v.m. het maken van
vervolgplannen qua OPs en keuzecoschap.
Het doen van de ASAS op de intensive care of SEH
was voorheen niet mogelijk - zou het mogelijk zijn
om dat na deze crisis wel te doen? Het zou het de
wachttijd kunnen verkorten en je kunt daar
ontzettend veel leren (zeker met covid-19 erbij).
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Klinisch handelen

Coschappen

Hoe verwachten jullie dat de doorstroom bij
keuzecoschappen/semi arts stages wordt
beinvloed?
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Klinisch handelen

Coschappen

Bij andere universiteiten (bijv. Nijmegen) wordt er
ook voor de coassistenten vervangend (online)

De planning van OP’s en Keuzestages worden
meegenomen in het nieuwe rooster
Dit wordt nog afgestemd met ASAS en KS
coördinator
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Klinisch handelen
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Lijnoverstijgend
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Lijnoverstijgend

onderwijs geboden. Waarom is dat bij SUMMA
niet zo of niet gelukt?
Coschappen
Geldt die 1 juli ook als richtlijn voor mensen die
tussen coschappen in zitten? Dus net klaar met 1
coschap en wachtend op de volgende (ipv nog 3-4
weken te gaan)
Coschappen
Is er iets bekend over het her-/opstarten van de
coschappen sociale geneeskunde?
Keuzecoschap Mag je het keuzecoschap splitsen over twee
plekken van hetzelfde vakgebied? Een aantal weken
extern en een aantal weken intern, met steeds
dezelfde UMC begeleider?
Keuzecoschap Hoe worden de keuzecoschappen ingepland?
Keuzecoschap Begrijp ik daaruit dat we volledig zelf
verantwoordelijk zijn voor de planning van
keuzecoschappen?
Keuzecoschap Mag je een resterend deel van een extern
keuzecoschap intern (bij dezelfde begeleider)
afmaken?
Coschappen
Wanneer wordt je uiterlijk over ASAS
geïnformeerd? Verschillende mensen zijn nog niet
gebeld.
Afsluitblok: Als ik de resterende 9 weken van mijn
ASAS en mijn 6 weken keuzecoschap direct achter
elkaar door kan trekken eindig ik in de tweede week
van blok P8. Is er kans dat er een uitzondering kan
worden gemaakt om nog binnen P8 mijn portfolio
gesprek te doen? Of moet ik dan nog 4 weken
langer wachten tot P9?
Blijven de data voor afstuderen/cijfers op Osiris
hetzelfde, of worden er meerdere momenten

Ja

Wordt meegenomen in het nieuwe rooster
Zie hiervoor de informatie op de website hierover

Deze worden ook in het nieuwe rooster
meegenomen
Het wordt meegenomen is het rooster tenzij je dit
zelf anders regelt (mits je aan alle ingangseisen
voldoet)
Zie hiervoor de informatie op de website hierover

Op korte termijn, op basis van datum van
inschrijving

P9 bestaat niet, vraag onduidelijk

Wordt gecontroleerd, informatie volgt

ingelast?
4

Lijnoverstijgend

Financieel
Ik ving net iets op van compensatie bij uitloop. Is
dat al denifitief dat alle SUMMA's met uitloop dit
krijgen?
Zou het mogelijk zijn voor de co's die thuis zitten
ook iets van (extra)online onderwijs op te starten?
Of bijv. mee te doen aan andere vakken die nu
online worden gegeven (zelfs buiten de summa
opleiding?)

Vragen vanuit de chat (52 participants) = blauw

De compensatie van 3 maanden collegegeld vanuit
de overheid is voor studenten die DEZE zomer
zouden afstuderen. De minister gaat er vanuit dat
alle andere studenten hun vertraging kunnen
inhalen.
Denk bv. aan:
 Statisiek online
 Covid 19 cursus

