
Welkom bij Adrz in het zonrijke Zeeland waar jij gedurende 5 weken je coschap gynaecologie en verloskunde zult 
lopen. In dit schrijven geven we je de meest essentiële informatie voor een goede start. Eén ding is zeker: je zult 
zeker geen spijt krijgen van je keuze voor Adrz. 

 
Adrz is een groot perifeer ziekenhuis met een adherentiegebied van ongeveer 250.000 patiënten. De vakgroep 
gynaecologie bestaat uit 8 gynaecologen. Samen zien wij jaarlijks ongeveer 17.000 patiënten op de polikliniek en 
doen we 1300 bevallingen. 
 
Er zijn 3 vestigingen in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Je werkzaamheden kunnen zowel in Goes als in Vlissingen 
plaatsvinden. Het is fijn als je eigen vervoer naar beide locaties kunt regelen . Indien dit niet mogelijk is, kijken 
we samen naar een oplossing. 
 
Woonruimte 
Als je via het Erasmus MC bent aangemeld voor je coschap bij Adrz wordt er in principe ook voor woonruimte in 
de buurt gezorgd. Je krijgt dan een slaapkamer in een gemeubileerd studentenhuis toegewezen waar meerdere 
coassistenten wonen en je deelt de keuken en de badkamer. Je dient je eigen linnengoed en badlakens mee te 
nemen. Je betaalt geen huur. Wil je meer informatie over de woonruimte dan kun je contact opnemen met de 
Facilitydesk van Adrz (0113 234 900). 
 
De eerste dag 
De eerste dag ben je welkom in Adrz locatie Goes op de ochtendoverdracht om 8.00 uur. Je kunt je melden bij 
de receptie. Die ochtend word je wegwijs gemaakt in Adrz en ontvang je een persoonlijk rooster dat er in grote 
lijnen uitziet zoals de stage-indeling hieronder: 
 
Stage-indeling 
Week 1: Polikliniek 
Op de polikliniek neem je anamnese af, voer je algemeen en verloskundig en gynaecologisch onderzoek uit 
onder supervisie van de gynaecoloog, verricht zelf diagnostiek van fluor vaginalis en maakt cervicale uitstrijken. 
Er wordt aandacht besteed aan gespreksvoering en attitudevorming. 
 
Week 2: Afdeling Verloskunde 
Meelopen met klinisch verloskundige. In overleg met teamleider verloskundigen.  
 
Week 3: Polikliniek 
Je loopt zo mogelijk ook een dagdeel polikliniek met een verloskundige mee. 
 
Week 4: Afdeling Gynaecologie/kraamafdeling 
Meelopen met dienstdoende gynaecoloog)/OK en PKOK  
 
Week 5: Polikliniek (eigen patiënten) 
Er ligt een uitgebreid werkboek voor je klaar. Wil je dit ontvangen? Stuur dan een e-mail naar 
mre.vanmaanen@adrz.nl, vakgroep manager Gynaecologie. 
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