
 
 
 
 
Waag de sprong: Kom bij het Zuyderland co-cohort! 
Zuyderland Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis en biedt zorgprofessionals hoogwaardige 
ondersteuning op het gebied van Opleiden, Onderzoek en Onderwijs. Specifiek voor jou als coassistent is er 
de mogelijkheid om alle coschappen in Zuyderland te lopen in het zogenaamde co-cohort Zuyderland. Ook 
de klinische stage (GEZP) en/of wetenschapsstage (WESP) kun je vervolgens in Zuyderland lopen. 
 
Weetjes over Zuyderland 

- 10.032 medewerkers 
- 1.629 vrijwilligers 
- 21 operatiekamers 
- Cure: 5 vestigingen – Care: 13 zorgcentra 
- 362 artsen – medisch specialisten 
- ± 180 AIOS en ± 115 ANIOS 
- ± 560 coassistenten en ± 120 semiartsen (WESP en GEZP) 

 
Waarom een co-cohort in Zuyderland? 

- Grootste perifere ziekenhuis in Nederland 
- Grote en gevarieerde patiëntenpopulatie (circa 735.000 polibezoeken per jaar) 
- Vrijwel alle specialismen in huis 
- Basiszorg én topzorg, zoals onze topexcellente zorgcentra: Geboortecentrum en Borstcentrum Zuyd 
- 24 medische vervolgopleidingen en 4 differentiaties binnen de psychologie 

 
Wat mag ik als co? 

- Nieuwe patiënten zien en onderzoeken 
- Patiënten presenteren voor opname en OK 
- Visite (mee)lopen 
- Visite uitwerken 
- Presenteren overdracht 
- Assisteren/knopen op OK 
- Kortom, alles om je op te leiden tot een excellente arts! 

 
Wat biedt Zuyderland mij als co? 

- Open sfeer en een veilig werk- en leerklimaat. Fouten maken mag! 
- Aanspreekbare en toegankelijke artsen 
- Eigen taken en verantwoordelijkheden met veel participatiemomenten 
- Kans op een a(n)ios-plek, je kent het ziekenhuis na je co-cohort tenslotte van binnen en buiten  
- Themalunches en informele lunches, interactief en gezamenlijk met onze AIOS 
- Multidisciplinaire scholingen (MDS) samen met semiartsen, a(n)ios en stafleden 
- Vertegenwoordiging in de Centrale OpleidingsCommissie (COC) waarbij je  samen met 

opleiders/artsen meedenkt over het opleidingsklimaat 
 
 
Praktische informatie 
Voor aanmelding bij het Zuyderland co-cohort kun je je wenden tot: 
Maastricht University. 
Heb je nog vragen? Mail dan naar medischeopleidingen@zuyderland.nl 
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