
Volg het Zuyderlandspoor!Volg het Zuyderlandspoor!

Wij zijn ZuyderlandWij zijn Zuyderland
Scan de QR-codeScan de QR-code

Wie zijn wij? 

Zuyderland Medisch Centrum is het grootste perifere 

ziekenhuis in Nederland. We hebben een zeer grote en 

gevarieerde patiëntenpopulatie en vrijwel alle specialismen 

zijn in huis. Bekijk de video ‘Wij zijn Zuyderland’ via de QR-code 

hiernaast, om een beter beeld te krijgen van de organisatie. 

Zuyderland Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis 

en biedt zorgprofessionals hoogwaardige ondersteuning op 

het gebied van Opleiden, Onderzoek en Onderwijs. Zo bieden 

we 25 medische vervolgopleidingen aan en 5 differentiaties 

binnen de psychologie. 

Alle coschappen onder één dak 

Specifiek voor jou als coassistent is er de mogelijkheid 

om alle coschappen in Zuyderland te doorlopen in het 

zogenaamde Zuyderlandspoor. Hierdoor krijg jij de unieke 

kans om de cultuur en structuur van Zuyderland Medisch 

Centrum beter te leren kennen. Dit past binnen de nieuwe 

masterstructuur van Maastricht University waarbij ‘het 

denken vanuit de patiënt’ centraal staat. Als aanvulling 

hierop bieden we een uitgebreid en uniek aanbod aan keuze-

onderwijs, zoals het keuze-coschap Zorginnovatie. Ook de 

klinische stage (GEZP) en/of wetenschapsstage (WESP) 

kun je vervolgens in Zuyderland lopen. Na het volgen van het 

Zuyderlandspoor heb je een grote kans op een a(n)ios-plek, 

je kent het ziekenhuis tenslotte van binnen en van buiten!



Wist je dat?Wist je dat?
Zuyderland heeft:Zuyderland heeft:

± 10.000 medewerkers

± 845.000 polibezoeken per jaar

± 1.600 vrijwilligers

21 operatiekamers

Cure: 5 vestigingen – Care: 15 zorgcentra

± 400 artsen - medisch specialisten

± 150 AIOS en ± 120 ANIOS

Hoe kan ik mij binnen ZuyderlandHoe kan ik mij binnen Zuyderland
ontwikkelen tot een excellente arts?ontwikkelen tot een excellente arts?

Academisch MS Centrum

Bariatrische Chirurgie

Bekkenbodemcentrum

Borstcentrum Zuyd

Centrum voor heup- en knieprothesiologie 

Centrum voor minimaal-invasieve 

longchirurgie (uniportal VATS)

Inflammatory Bowel Disease (IBD), 

Centrum voor Interstitiële 

longaandoeningen (ILD)

Centrum voor Thoraxwandaandoeningen, 

Maag- en Slokdarmcentrum Limburg

PCI-centrum

Systeemziekten Reumatologie

Topklinische functie Ouderengeneeskunde

/ Gerontofarmacologie

Zuyderland biedt een open sfeer en een veilig werk- en leerklimaat. Fouten maken mag! Je 

krijgt tijdens je stage eigen taken en verantwoordelijkheden met veel participatiemomenten. Als 

coassistent mag je nieuwe patiënten zien en onderzoeken, patiënten presenteren voor opname 

en OK, visites (mee)lopen en uitwerken, assisteren op OK en de overdracht presenteren. Je wordt 

hierbij begeleid door aanspreekbare en toegankelijke artsen. 

Binnen Zuyderland Medisch Centrum vind je basiszorg én topklinische zorg. Er zijn maar liefst 13 

STZ topklinische functies erkend en opgenomen in het STZ Topklinisch Zorgregister:

± 580 coassistenten en ± 580 coassistenten en 
± 120 senior-coassistenten per jaar± 120 senior-coassistenten per jaar



Centrum voor Interstitiële 

longaandoeningen (ILD)

Centrum voor Thoraxwandaandoeningen, 

Maag- en Slokdarmcentrum Limburg

PCI-centrum

Systeemziekten Reumatologie

Topklinische functie Ouderengeneeskunde

/ Gerontofarmacologie

Binnen Zuyderland bieden we niet alleen onderwijs 

aan voor het vergroten van jouw medische kennis 

maar ook onderwijs gericht op vaardigheden die 

jou ondersteunen bij jouw ontwikkeling tot arts 

van de toekomst. Een mooi voorbeeld hiervan is 

het keuzetraject ‘Co als Coach’. In dit traject staan 

persoonsgerichte zorg en samen beslissen met 

de patiënt centraal. Tijdens dit traject zal jij als 

coassistent in je rol als coach een aantal patiënten 

begeleiden vóór, tijdens en na een consult. Hierdoor 

krijg je meer inzicht in de mens achter de patiënt, 

samen beslissen vanuit het patiëntperspectief en je 

eigen attitude tijdens een gesprek met een patiënt. 

Daarnaast bieden we onderwijs speciaal voor 

coassistenten aan met een divers en kwalitatief goed 

cursus aanbod genaamd: Discipline Overstijgend 

Onderwijs voor coassistenten: DOO voor CO. 

Denk hierbij aan thema’s als ziekenhuisstructuur, 

zorgfinanciering en calamiteiten. Twee keer per jaar 

organiseren we een medische kennisquiz onder 

leiding van een medisch specialist met telkens een 

ander specialisme. Via onze online leeromgeving, 

het Leerplein, kun je allerlei e-learnings volgen, 

van conflicthantering en assertiviteit tot Lean 

procesmanagement, veerkracht en Leren innoveren. 

Via het Kennis- en Informatiecentrum (KIC) kun 

je boeken lenen waar jij op dat moment behoefte 

aan hebt. Verder is er Bureau Wetenschappelijk 

Onderzoek (BWO) waar je tijdens je WESP terecht 

kan voor ondersteuning bij jouw onderzoek.

Wij gaan voor Wij gaan voor kwaliteit!kwaliteit!
Als STZ ziekenhuis staat kwaliteit van opleiden bij ons hoog in het vaandel. Coassistenten 

hebben hierbij uiteraard ook een stem! Alle coassistenten worden vertegenwoordigd 

door de coassistentenvereniging ‘CodeZuyd’. CodeZuyd heeft vaste zitting in de Centrale 

OpleidingsCommissie (COC). In deze commissie zitten o.a. alle opleiders van de 

medische vervolgopleidingen, de decaan en een afvaardiging van de Raad van Bestuur. 

Ditzelfde geldt voor het structurele overleg met de coassistentbegeleiders. Daarnaast 

vindt er frequent overleg plaats tussen CodeZuyd en de Zuyderland Academie. Met al 

deze overleggen en de stem van CodeZuyd hierin monitoren en verbeteren wij de kwaliteit 

van de coschappen binnen Zuyderland. 

Voor aanmelding bij het Zuyderlandspoor kun je je wenden tot Maastricht University.

Heb je nog vragen aan Zuyderland? Mail dan naar coschappen@zuyderland.nl  

Meer informatieMeer informatie

Onderwijsmogelijkheden binnen Zuyderland
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