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Inleiding en algemene opzet 
De cursus is een landelijk georganiseerde, verplichte opleidingscursus welke gegeven gaat worden in 
2 regio’s te weten regio Zuid-Oost en regio Noord-West. De regio’s functioneren als 
communicerende vaten waarbij er uiteindelijk gestreefd wordt naar een centraal aanmeldingspunt. 

Wat is er veranderd? 
Er is een nieuwe opzet met 2 gesplitste dagen: 1 dag basiscursus en 1 dag gevorderde cursus. Dit heeft als 
voordeel dat AIOS tijdens hun opleiding meerdere malen met de leerdoelen in aanraking komen en 
afhankelijk van de reeds opgedane expertise, de stof op andere wijze zullen ervaren en kunnen verdiepen.  
Er zullen preparaten zijn, nieuwe voordrachten, leermateriaal en een e-learning. Naast de 
theorie zullen de multidisciplinaire teams samen met de AIOS ‘hands on’ de anatomie bespreken die 
direct toegepast kan worden in de praktijk. 

Doelgroep 
Binnen het Concilium is besloten de basiscursus primair toegankelijk te maken voor 1e, 2e en 3e 
jaars gynaecologen in opleiding. 4e, 5e en 6e jaars AIOS die ondanks hun reeds opgedane ervaring toch 
graag de Basiscursus zouden willen volgen, mogen zich opgeven maar zullen bij voldoende 
aanmeldingen van 1e, 2e en 3e jaars, in eerste instantie niet in aanmerking komen. Voor AIOS die niet aan 
de beurt komen bij hun regio van voorkeur, wordt indien er plek is, de cursus aangeboden in de andere 
regio. 

Opzet programma beginnerscursus 
Het programma heeft de volgende inhoud:   

- Het vooraf studeren in studieboeken en literatuur, volgen van een e-learning en maken van 
een pre-toets 

- Interactieve lezingen – ‘de theorie’ - 
- Practicum radiologie 
- Hands on anatomie bestuderen op preparaten en  uitvoeren opdrachten onder leiding van 

een tutor.  
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Voorkennis en plaats binnen de opleiding: beginnerscursus 
De doelgroep van de cursus zijn AIOS Gynaecologie,  1e tot 3e jaars. 
 
De volgende voorkennis wordt verondersteld aanwezig te zijn vóór aanvang van de e-learning en cursus: 

o Embryologie: geen voorkennis 
o Anatomie: structuren die je tegenkomt bij bijvoorbeeld laparoscopie, inwendige geslachtsorganen 

(uterus, ovaria, tuba), ligamenten, spieren buikwand, blaas en urinewegen, nieren; grote 
bekkenvaten. 

o Radiologie: basale verschillen tussen de beeldvormende entiteiten echografie, MRI en CT. 
 

Doelen van de beginnerscursus 
Het volgen van de cursus zal zicht geven op de gynaecologische structuren en omliggende organen door 
middel van activerend onderwijs met als doel directe toepasbaarheid in de praktijk. Aan bod komen: 
b. Embryologische ontwikkeling: de basis 
c. Anatomie: hoe liggen de structuren van de genitalia interna t.o.v. elkaar en hun omgeving. In de 

gevorderde cursus zal dieper ingegaan worden op het retroperitoneum, de bekkenbodem (oa 
embryologie en radiologie), het vulvaire gebied 

d. Toegepaste anatomie (chirurgisch/radiologie): wat moet je er in de gynaecologische praktijk van 
weten en herkennen om veilig te kunnen opereren en ziektebeelden te herkennen. Bespreking aan de 
hand van interessante casus.  

 
Na het afronden van de cursus Toegepaste Gynaecologische Anatomie zijn deelnemers in staat om: 
o complicaties te voorkomen en te herkennen door het analyseren van topografische relaties van 

genitalia interna en aanverwante structuren  
o Met opgedane embryologische kennis van genitalia interna, de ontstaanswijze van aangeboren 

afwijkingen in het urogenitale gebied, te herkennen en te verklaren. 
o Radiologie: structuren in klein bekkengebied op CT/MRI te herkennen en beoordelen 
 
Zie bijlage 1 voor de uitgewerkte leerdoelen per onderwerp in de cursus (te weten: embryologie, 
anatomie, radiologie en gynaecologische beschouwing). Een overzicht van de competentiegebieden voor 
de gynaecoloog waar deze cursus bij aansluit is te vinden in bijlage 2.   

Beschikbaarheid cursusmaterialen 
Cursisten kunnen gebruik maken van de volgende cursusmaterialen:  

➢ E-learning. De e-learning komt circa vier weken voorafgaand van de cursus beschikbaar en is in te 
zien tot 12 maanden ná de cursus.  

➢ Hand-outs van de voordrachten waarop deelnemers aantekeningen kunnen maken  
➢ Leerboeken:  

o Steegers et al, Textbook of Obstetrics and Gynaecology, A life course approach, 2019 
o Netter et al, Atlas of Human Anatomy, 2018 
o In het algemeen: embryologie/anatomie atlas  
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Opzet programma 
2 blokken van practica, 4 stations per blok. Per station max. 6 studenten. Ongeveer 20 minuten per station 
 

BEGINNERSCURSUS 
(deze dagindeling is een richtlijn, u zult op de dag van de cursus het definitieve 
programma ontvangen) 

09:00 Inschrijving en Koffie 

09:30 Opening en inleiding 

09:35 Evaluatie e-learning/ pre-toets 

09:45 Embryologie en aangeboren afwijkingen 

10:10 Inwendige geslachtsorganen 

10:45 Koffie/thee pauze 

11:15 Anatomische demonstraties 

12:45 Lunch 

13:30 Radiologie: Bekken 

14:00 Buikwand 

14:45 Thee pauze 

15:15 Anatomische demonstraties 

16:45 Post-toets 

17:00 Afsluiting 

De 8 stations (2 x anatomische demonstratie, ieder 4 stations) zullen zijn:  
(20 min per station met wat wisseltijd) 

Max 6 cursisten per station 

1. diep: vaten/zenuwen 

2. radiologie 

3. geplastineerde doorsneden van het abdomen 

4. embryologie 

  

5. bekken en buikorganen 

6. radiologie 

7. buikwand en incisies 

8. embryologie 

  

Certificaat 
Na het succesvol doorlopen van de e-learning, het volgen van de cursus en het maken van de pre- en post-
toets, zal er een digitaal deelnamecertificaat uitgereikt worden. 


