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Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 

 
1. Inleiding  
Het Dedicated Schakeljaar Vitale Functies (DSJ-VF) biedt studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in de 

acute geneeskunde. Het DSJ-VF wordt ingevuld door de Anesthesiologie, Cardiologie, Intensive Care (IC), 

Longziekten, en Spoedeisende Geneeskunde (SEG). Bij al deze disciplines neemt de zorg aan de patiënt met 

bedreigde vitale functies een belangrijke plaats in.  

De oriëntatie is meer (maar niet uitsluitend) fysiologisch georiënteerd dan anatomisch, meer beschouwend dan 

chirurgisch. De insteek is dat de student kennis en ervaring opdoet bij diagnostiek en behandeling van patiënten 

met een diversiteit aan aandoeningen, waarbij het accent ligt op aandoeningen van de circulatie en de ventilatie.  
 
2. Opbouw  
Het schakeljaar bestaat uit het Startblok van 6 weken, een algemene semiarts stage (ASAS) van 12 weken, twee 

keuzestages van 6 weken en een onderzoeksstage van 12 weken. De volgorde van deze stages kan variëren. Het 

jaar wordt afgesloten met een afsluitperiode van 6 weken.  

 
3. Extra curriculum 
Het DSJ-VF biedt een extra curriculum bovenop de gebruikelijke stages aan: 

• Onderwijs:  

o 10 tot 12 keer per jaar vindt een extra onderwijsmoment plaats. Dit ‘rode draadonderwijs’ gaat 

over uiteenlopende onderwerpen uit de acute geneeskunde.  

• Mentor:  

o Iedere student krijgt aan het begin van het DSJ-VF een mentor toegewezen. Deze mentor is een 

AIOS of fellow uit een discipline naar keuze. De student en mentor bespreken ongeveer vijf keer 

de voortgang en ambities van de student. De mentor heeft geen beoordelende rol. 

• Simulatie:  

o Iedere student wordt één keer uitgenodigd om deel te nemen aan een dag simuleren in een ‘high 

tech’ simulatiecentrum in Bilthoven. Het doel van de dag is om acute klinische situaties te 

simuleren die je als basisarts tegen zou kunnen komen. ‘Een ABCDE cursus in de praktijk’. Het is 

daarnaast een kans om te kijken hoever je kan komen in een noodsituatie, hoe je jezelf staande 

kan houden, waar je leerdoelen liggen en wat je sterke/zwakke punten zijn.  

• EPA Vitale Functies:  
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o ‘Entrustable professional activities’ (EPAs) worden steeds vaker gebruikt in medische 

(vervolg)opleidingen, en geven naast duidelijkheid ook richting aan de student. Voor het DSJ-VF 

is een EPA ontwikkeld rondom de vitaal bedreigde patiënt, die voor alle deelnemende 

specialismen relevant is. Deze is bedoeld om jou als student gedurende het jaar uit te dagen en 

richting te geven aan het leren in de kliniek. Je kan hem dus inzetten om een extra competentie 

te verwerven die relevant is voor je vervolgopleiding. Het behalen van de profiel-EPA is geen 

voorwaarde voor het afstuderen als basisarts of om het DSJ-VF met succes af te sluiten. Wel kan 

op je DSJ-VF eindcertificaat een extra notitie worden gezet waarin staat dat de profiel-EPA is 

volbracht.  

• Online community:  

o Er is een DSJ-VF Siilo-appgroep waarin alles wat interessant is, laagdrempelig en informeel 

gedeeld kan worden. Stel een vraag, plaats een ECG of X-thorax, toets je collega’s met een 

meerkeuzevraag, etc. Enkele betrokken artsen van het DSJ-VF zitten ook in de groep. 

• Heiweek:  

o Er wordt momenteel gewerkt aan een onderwijsweek waarin alle nieuwe DSJ-VF studenten een 

‘crash course’ acute geneeskunde krijgen. Geplande start 2023. 

• Outreach: 

o Je kan als DSJ-VF student gedurende het schakeljaar 1x deelnemen aan het Petje af 

weekendschool project. Dit is een landelijk initiatief en heeft als doelstelling kansenongelijkheid 

in het onderwijs tegen te gaan. Niet alle kinderen in Nederland hebben door hun 

leefomstandigheden dezelfde ontwikkelkansen. ‘Petje af’ brengt deze kinderen in aanraking met 

inspirerende rolmodellen, zodat zij gestimuleerd worden hun talent te ontwikkelen en om frisse 

ideeën op te doen. De DSJ-VF student ís zo’n rolmodel! Want hoe leer je dokter worden? En wat 

is eigenlijk een vitaal bedreigde patiënt en hoe help je die? Gedurende het schakeljaar wordt de 

student uitgedaagd eenmaal op een zondag een groep van ±15 kinderen hierover te vertellen en 

de kinderen daarnaast te begeleiden met reanimatietraining. Deelname is facultatief. 

• DSJ-VF eindcertificaat: 

o Aan het eind van het jaar krijg je een certificaat. Het is een middel waarmee je jezelf kan 

profileren. 

4. De voorwaarden: 

• Studenten die voor het DSJ-VF kiezen, volgen het reguliere schakeljaarprogramma en moeten zodoende 

voor afronding van de studie voldoen aan de gebruikelijke faculteitsregels.  

• Met hun stagepakket zijn DSJ-VF studenten gebonden aan de vijf bovengenoemde disciplines. Soms 

worden er uitzonderingen gemaakt als de student een goed en haalbaar plan heeft. Neem contact op met 

de coördinator van het DSJ-VF om dit te bespreken (dr F. Groot, anesthesioloog, schakeljaar-

vitalefuncties@umcutrecht.nl). 

• De ASAS wordt, naar keuze van de student, gevolgd bij één van de disciplines Anesthesiologie, 

Cardiologie, Longziekten of SEG. De keuzestages van elk 6 weken worden gevolgd bij twee verschillende 

afdelingen, die niet gelijk zijn aan de ASAS-discipline. Gekozen kan worden uit alle vijf specialismen. De 

wetenschapsstage mag wel op dezelfde afdeling worden ingevuld als de ASAS.  
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• Het samenvoegen van de twee keuzestages tot één BSAS is niet mogelijk. Doel hiervan is te garanderen 

dat de student kennis maakt met meerdere vakgebieden die zich richten op vitale functies.  

5. Aanmelden en meer info: 

• De aanmelding voor het DSJ-VF verloopt deels via de coördinator van het betreffende schakeljaar en deels 

via onderwijszaken.  
• Een student die zich wil aanmelden stuurt eerst het ingevulde aanmeldingsformulier (zie onder) naar 

schakeljaar-vitalefuncties@umcutrecht.nl. Alle studenten dienen zich vervolgens ook op reguliere wijze bij 

de afdeling onderwijszaken aan te melden voor het schakeljaar, waarbij de studenten die deelnemen aan 

het dedicated schakeljaar dit op het aanmeldingsformulier vermelden.  

• De student is zelf verantwoordelijk voor de plaatsing bij de keuzestages en bij de wetenschappelijke stage. 

De student informeert de coördinator van het dedicated schakeljaar over het uiteindelijke programma dat 

de student volgt.  

• Vragen kunnen gesteld worden aan de coördinator, dr F. Groot, anesthesioloog, via schakeljaar-

vitalefuncties@umcutrecht.nl.  
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Dedicated	Schakeljaar	Vitale	Functies	
Aanmeldingsformulier	Dedicated	Schakeljaar	Vitale	Functies.	
Mailen	naar	schakeljaar-vitalefuncties@umcutrecht.nl		
(NB:	Lees	eerst	de	handleiding,	te	vinden	op	https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-
m/onderwijs/schakeljaar-jaar-3)	
	
	
- Gegevens	student	

o Naam:	
o Studentnummer:	
o Emailadres:	
o Startblok	van	het	schakeljaar	(P1	t/m	6):	
o Verwacht	eindblok	van	het	schakeljaar	(P1	t/m	8):	
o Voorkeur	specialisme	van	mentor:	

	
- Invulling	12	weken	stage:		 	 Anesthesiologie	/	Cardiologie	/	Longziekten	/	SEG		
- Invulling	6	weken	keuzestage1:		 Anesthesiologie	/	Cardiologie	/	Longziekten	/	SEG	/	IC	
- Invulling	6	weken	keuzestage2:		 Anesthesiologie	/	Cardiologie	/	Longziekten	/	SEG	/	IC	 	
- Invulling	12	weken	wetenschap:		 Anesthesiologie	/	Cardiologie	/	Longziekten	/	SEG	/	IC	
	
	
	
Beschrijf	hieronder	kort	(max	250	woorden)	waarom	je	deel	wilt	nemen	aan	het	DSJ-VF:	


