
Beste coassistent, 
 
Hoe gaat het met je?  
Het is een bijzondere en ook spannende tijd, en we kunnen ons goed voorstellen dat je je zorgen 
maakt over hoe jouw opleiding wordt voortgezet. Hierover hebben wij frequent overleg; niet alleen 
met de partnerziekenhuizen, maar ook met de Co-Raad en de Studentenraad, waarbij behoud van 
kwaliteit van het programma een belangrijk uitgangspunt is. Belangrijke vragen daarbij zijn wat 
ervoor nodig is om een goede arts te worden, en of en hoe de huidige Covid-19 pandemie daar een 
rol in kan spelen. 
 
Want door Covid-19 staat de zorg momenteel op z’n kop. De maatschappij ook. Tijdens de eerst golf 
werden de coschappen, o.a. door gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen, stilgelegd en 
speelden coassistenten nauwelijks een rol in Covid-19 zorg. Nu is juist het uitgangspunt de 
coschappen hoe dan ook voort te zetten en door te leren tijdens waardevolle onderwijsmomenten in 
reguliere en in Covid-19 zorg. Want juist in deze Covid-19 periode valt er heel veel te leren. 
Daarnaast zal deze pandemie blijvende impact op ons (toekomstige) onderwijs hebben. 
 
De huidige Covid-19 zorg biedt unieke leermogelijkheden voor jou als arts in spé. Op Covid-19 
afdelingen zie je patiënten die je bij zullen blijven. Er zijn raakvlakken met een groot aantal disciplines 
en er is een schat aan klinisch redeneerbronnen voor (vrijwel) elk coschap. 
 
Amsterdam UMC moedigt daarom nu de verschillende stageplekken van de opleidingen 
Geneeskunde aan om de komende tijd coassistenten in te zetten op Covid-19 afdelingen. Uiteraard 
niet meer dan een deel van een coschap en mèt passende begeleiding en supervisie. Daarnaast 
zullen wij samen met de partnerziekenhuizen waar jullie coschappen lopen ervoor zorgen dat je de 
eindtermen voor de artsopleiding kunt behalen. 
 
Zie de bijlage voor voorbeelden van leerdoelen en taken in de Covid-19 zorg. 
 
De kans is dus groot dat jij binnenkort als coassistent mag werken op een Covid-19 afdeling. We 
zullen deze crisis met elkaar moeten doorkomen en als team de gevraagde zorgtaken oppakken. Ook 
jouw rol als toekomstig zorgprofessional is daarin essentieel. Voor je thuissituatie hoef je geen extra 
maatregelen te treffen anders dan de standaardmaatregelen die voor iedereen gelden. Meewerken 
en ervaring opdoen op de Covid-19 afdeling kan en mag uiteraard alleen als dit veilig kan 
plaatsvinden; indien er toch een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen op de Covid-19 
afdeling dreigt te ontstaan dan stoppen jouw werkzaamheden daar. 
 
Een goede basisarts is allround opgeleid en heeft ervaring opgedaan in uiteenlopende situaties. 
Daarvoor is dit een unieke gelegenheid! 
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Bijlage: Leerdoelen en taken coassistenten in Covid-19 zorg 
 
N.B. Deze lijst is niet uitputtend, noch wat betreft de leerdoelen, noch wat betreft de mogelijke taken 
in de verscheidene ziekenhuizen. 
 
(Voorbeelden) leerdoelen Covid-19 zorg 

- Kennis opdoen over de ziekte Covid-19 en bijbehorende complicaties; 
- Aandacht voor patiënten perspectief; 
- (Samen)werken in de gezondheidszorg in een pandemie; 
- Prioriteren van het zorgproces in een crisissituatie; 
- Kennis opdoen over een ziekenhuisorganisatie in een pandemie; 
- Persoonlijke ervaringen als zorgverlener en welbevinden in de Covid-19 zorg. 

 
(Voorbeelden) taken coassistenten in Covid-19 zorg 

- Anamnese; 
- Lichamelijk onderzoek; 
- Meelopen artsenvisite; 
- Uitwerking artsenvisite; 
- Taken die door coassistent gedaan mogen worden, bijvoorbeeld bloed afnemen, 

infuusprikken, bloedgas prikken, etc. (in overleg met arts en verpleegkundige); 
- Referaat/CAT/klinische les n.a.v. Covid-19 casuïstiek; 
- Ondersteunen van A(N)IOS en specialisten op Covid-19 afdeling; 
- Triage; 
- Inbreng Covid-19 ervaringen in intervisie; 
- Klinisch redeneren; 
- Casus uitwerken en bespreken met medeco’s en supervisor; 
- Assisteren verpleegkundige, zoals o.a.: 

o Controles vitale functies,  
o Patiënten mobiliseren. 

 


