
Alvast welkom op de afdeling/polikliniek neurologie van Adrz in Goes. Naast de polikliniek zit de afdeling klinische 
neurofysiologie (KNF), waar je ook zeker een aantal keer mee kunt kijken bij EEG’s, EMG’s en duplexen. 

 
De maatschap bestaat uit 9 neurologen met ieder zijn/haar eigen aandachtsgebied: 
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afdeling (E) bestaat uit een stroke-unit met 4 bedden en een verpleegafdeling met zo’n 17 bedden. Op de 
afdeling is 1 arts-assistent werkzaam: S.J.F. Vrugte.  
 
De neurologen zien ook patiënten met neurologische klachten op de Spoed Eisende Hulp (SEH). Als het CVA’s 
betreft dan volgt doorgaans een opname op Stroke Unit. Overige patienten gaan naar huis of worden ter 
observatie opgenomen op de Acute Opname Afdeling (AOA). 
 
De afdeling wordt gedeeld met de afdeling Geriatrie, waardoor het een gesloten afdeling betreft.  
 
Twee keer per week worden er laminectomieën of discectomieën uitgevoerd door twee neurochirurgen van het 
Erasmus MC. Deze patiënten worden ook op afdeling E verpleegd. 
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Leerdoelen 
De 4 pijlers waarop adequaat klinisch handelen gebaseerd is, zijn: 

1. Beschikken over de nodige kennis 
2. Beschikken over de vaardigheid deze kennis toe te passen 
3. De betekenis van wat er bij een patiënt aan de hand is tot je door laten dringen en daar naar handelen 
4. Zorgdragen voor adequate verslaglegging en intercollegiale overdracht 

 
Ofschoon je je kennis van de neurologie wel weer zal moeten opfrissen, gaan we er van uit dat je tijdens de 
theoriefase van je studie voldoende kennis hebt opgedaan. In het coschap neurologie ligt derhalve de nadruk op 
de punten 2-4. Dit betekent dat het coschap dus niet zozeer het lezen van boeken en tijdschriften inhoudt, maar 
vooral patiënten zien, patiënten zien, patiënten zien. ‘s Avonds thuis kun je natuurlijk wel nog de boeken in 
duiken. 
 
Kort samengevat, de doelstelling van het coschap neurologie is dat je aan het eind van het coschap in staat bent: 

1. Bij patiënten zelfstandig een neurologische anamnese af te nemen, een neurologisch onderzoek te 
verrichten 

2. De bevindingen op een verstandige manier te interpreteren 
3. Een differentiële diagnose op te stellen, gericht aanvullend onderzoek aan te vragen en met adequate 

behandelingsvoorstellen te komen 

Het gaat niet om: 

 Kennis van uiterst zeldzame ziektebeelden 
 Gedetailleerde kennis die je gauw voor het examen leert en daarna even snel weer vergeet 

 
Wel om de vaardigheden: 

 De essentie van de klacht van een patiënt en van zijn/haar afwijkingen bij lichamelijk onderzoek te 
formuleren 

 De kern van het klinisch beeld aan te geven. Gaat het om b.v. meningitis, encefalitis, dementie, delier, 
epilepsie, migraine, conus/caudasyndroom, een polyneuropathie of Guillain Barré syndroom, etc. 

 Te weten welk aanvullend onderzoek moet worden ingezet 
 Door te hebben of er snel gehandeld moet worden of dat het allemaal nog even kan wachten. 

 
Daarnaast wordt in het coschap aandacht gegeven aan het belang van evidence-based medicine (houden aan 
geprotocolleerde geneeskunde) en het in acht nemen van een juiste attitude jegens patiënten en collega’s. 
 
Indeling van het coschap  
Meld je op de eerste dag van het coschap om 08.45 uur bij de polikliniek neurologie, dokter Visscher is de 
opleider van de maatschap, als hij afwezig is neemt dokter Sips het over.  
 
Het is de bedoeling dat je op de eerste dag zelf een witte jas en een computeraccount regelt. Een witte jas kun je 
aanvragen bij de facilitaire dienst, en vervolgens ophalen in de kelder uit een kleding-uitgifte automaat. Een 
computeraccount kun je aanvragen bij de afdeling automatisering, naast de afdeling radiologie. Een telefoon 
voor de neurologie coassistent bevindt zich op de co-kamer, welke op route 59 rechts van het printhok te vinden 
is. De telefoon van de neurologie coassistent heeft nummer 4803. 
 
Mocht er op de eerste dag geen mogelijkheid zijn om mee te kijken bij het spreekuur van een van de 
neurologen, meld je dan op afdeling E (neurologie) bij de arts-assistent of bel 6135.  
 
Week 1: introductie 
De eerste week kijk je mee op de polikliniek en bij onderzoeken van de Klinische Neurofysiologie (KNF), onder 
andere EMG’s en EEG’s. Daarnaast bestudeer je de meest voorkomende ziektebeelden en begin je met het doen 
van lichamelijk onderzoek zodat je dit voor de volgende weken machtig bent. Voor de protocollen gebruik je 
www.neurologie-zeeland.nl, wachtwoord thalamus. 

http://www.neurologie-zeeland.nl/
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Iedere donderdagochtend is er van 8.30 tot circa 10.30 een grote visite waarbij de klinische patiënten (E, AOA, 
IC) worden besproken. Ook leerzame en /of ingewikkelde casuïstiek passeert hier de revue. Je aanwezigheid is 
verplicht, behalve op de 4e  donderdag, want dan krijg je het ‘centraal schriftelijk’ in het EMC. Deze bijeenkomst 
vindt plaats in zaal 55 op de eerste verdieping. 
 
Week 2: afdeling 
Meld je om 08.30 uur op de afdeling in het kantoor van de arts-assistent. Overdracht wordt telefonisch gedaan, 
rechtstreeks met de arts-assistent. Er is dus geen overdracht waar je bij aanwezig moet zijn. Lees je in over de 
patienten voordat om 09.00 uur de visite met de verpleegkundigen begint.  
 
Op dinsdagen is er van 12.30 tot 13.30 MDO (multidisciplinair overleg) met de verpleeghuizen en het 
revalidatiecentrum uit de regio. Ook daar wordt je verwacht in vergaderzaal nr 60. 
 
Af en toe is er in de middag ruimte om met de ‘spoedneuroloog’ (tel 4911) mee te lopen. In voorkomende 
gevallen kan dit ook tijdens de poliklinische weken op rustige momenten. 
 
Week 3, 4, 5: polikliniek 
De laatste drie weken neem je zelfstandig anamneses af bij nieuwe patienten en doe je neurologisch onderzoek. 
Dit bespreek je daarna met de neuroloog met wie je meeloopt die ochtend of middag. Hierna maak je de 
statusvoering af en schrijf je eventueel een brief voor de huisarts (in overleg). Verder kijk je mee met patiënten 
die de neurologen zelf zien. Patiënten die je zelf kunt zien hebben meestal de code “P_NK” in de polikliniek 
agenda, omdat ze met een nieuwe klacht komen. Je hebt minimaal een half uur om bij deze patiënten een 
anamnese af te nemen, een neurologisch onderzoek te doen, de status bij te werken en te overleggen met de 
neuroloog. Overleg met dokter Visscher over de beoordeling via EPASS, zodat je tijdig de observaties kunt laten 
doen.  
 
Het is van belang om deze weken met zoveel mogelijk verschillende neurologen op te trekken. Een ieder heeft 
zo zijn of haar eigen patientenpopulatie en heeft binnen bepaalde grenzen zijn eigen manier van werken. Vraag 
de neuroloog met wie je optrekt van tijd tot tijd het ‘feedback’ boekje in te vullen 
  
Daarnaast is er soms de gelegenheid om met een van de neurochirurgen een dag(deel) mee te lopen. Dit betreft 
zowel operaties als polikliniek. Dit dien je zelf te regelen met een van de neurochirurgen. Het operatierooster 
kun je in Chipsoft vinden onder modules > OK > dagplanning. 
 
Plan in de laatste week (op de laatste dag) een eindgesprek in met dokter Visscher, of als deze niet beschikbaar 
is met dokter Sips. Het is makkelijk om die dag ook met deze arts mee te lopen op de poli. Tijdens dit gesprek 
worden alle formulieren in EPASS ingevuld, en ontvang je je eindbeoordeling.  
 
Ziekte en andere verzuim redenen 
Het kan gebeuren dat je moet verzuimen door ziekte, familieomstandigheden of anderszins. Meldt dit aan 
dokter Visscher (of bij afwezigheid bij dokter Sips) We proberen dan in goed overleg een oplossing te vinden om 
toch de leerdoelen te kunnen bereiken. Ook bij problemen van andere aard kun je hen gerust benaderen. 
 
Ten slotte 
We wensen je een leerzame en aangename tijd toe en hopen dat je na afloop met tevredenheid terugkijkt op de 
5 weken Neurologie in Adrz. 
 
Vakgroep Neurologie  
Adrz 


