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Medisch Spectrum Twente 
(MST) behoort tot de grootste 
niet-academische ziekenhuizen 
van ons land. MST is lid van 
de Stichting Topklinische 
Ziekenhuizen en is één van de 
zeven Santeonziekenhuizen. 
Momenteel beschikt MST over een 
ziekenhuislocatie in Enschede en 
buitenpoliklinieken in Oldenzaal 
en Haaksbergen, van waaruit 
het verzorgingsgebied met 
circa 264.000 inwoners wordt 
bediend. Er werken circa 3800 
medewerkers, onder wie 230 
medisch specialisten. MST is een 
groot opleidingsziekenhuis waarbij 

meer dan 150 arts-assistenten in 
18 erkende opleidingen werkzaam 
zijn. Nagenoeg alle medische 
specialismen zijn vertegen-
woordigd. MST biedt naast alle 
basisfaciliteiten tevens topklinische 
functies aan. In 1999 is MST als 
traumacentrum (één van de 11 
in Nederland) aangewezen. Het 
Thoraxcentrum is in 2004 in 
gebruik genomen. In 2009 is het 
Vrouw Kind Centrum geopend. In 
2016 is het nieuwe ziekenhuis in 
Enschede officieel geopend en in 
2017 de (ver)nieuwbouw van de 
poliklinieken MST Oldenzaal. 

Meer informatie: www.mst.nl
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Bureau coassistenten 
wordt bemand door een 
affi  liatiecoördinator, coördinator 
coassistenten en één 
onderwijskundige. 

Gezamenlijk zijn zij ervoor 
verantwoordelijk dat het M2- en 
M3 jaar goed verloopt en de 
coassistenten zich prettig en veilig 
voelen in MST.

dr. Wim Smit
Affi  liatiecoördinator 

Henny Labots
Coördinator 
coassistenten 

drs. Saskia 
Veenema-Bergsma
Onderwijskundige
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Bureau coassistenten is onderdeel 
van Medical School Twente,  
het leerhuis van MST.

Meer informatie
Postadres:
Medisch Spectrum Twente
Bureau coassistenten
Postbus 50 000
7500 KA  Enschede

Telefoon: (053) 487 30 31
E-mail: coassistenten@mst.nl
Meer informatie: 
www.mst.nl/co-assistenten
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Jaarlijks verrichten ongeveer 60 M2 
coassistenten vanuit Groningen hun 
coschappen in MST. 
In MST wordt bij de invulling van de 
stagepakketten van de coschappen 
in het Masterjaar 2 gestreefd naar 
maximale keuzevrijheid voor de student 
binnen de kaders vanuit Groningen. 

Op de achterzijde vind je welke 
intra- en extramurale stages worden 
aangeboden.

Masterjaar 2



  Acute geneeskunde
(tevoren verplicht: Interne geneeskunde/ 
MDL én Heelkunde algemeen)

  Anesthesiologie
  Buitenlandse stage 

(8 weken)
  Cardiologie
  Dermatologie
  Gynaecologie en Verloskunde
  Heelkunde
  Heelkunde - Gastro-enterologie (tevoren 

verplicht: Heelkunde algemeen)
  Heelkunde - Oncologie

(tevoren verplicht: Heelkunde algemeen)
  Heelkunde - Traumatologie

(tevoren verplicht: Heelkunde algemeen)
  Heelkunde - Vaatchirurgie

(tevoren verplicht: Heelkunde algemeen)
  Huisartsgeneeskunde
  Interne Geneeskunde
  Intensive Care 
  Kaakchirurgie
  Kindergeneeskunde
  Klinische Neurofysiologie (O)*
  Keel-, Neus- & Oorheelkunde
  Laboratoriumdiagnostiek (O)*
  Longgeneeskunde
  Maag-darm-lever

  Microbiologie (O)*
  Neurochirurgie
  Neurologie
  Orthopedie
  Ouderengeneeskunde
  Pathologie (O)*
  Plastische chirurgie, Reconstructieve 

en Handchirurgie
  (Kinder)Psychiatrie
  Radiologie (O)*
  Radiotherapie  
  Reumatologie
  Revalidatiegeneeskunde
  Sociale geneeskunde
  Thoraxchirurgie
  Urologie

Gecombineerde coschappen (bij 10 
coschappen is één gecombineerde stage 
toegestaan)
  Hoofd-hals (Oogheelkunde/Keel-, Neus- & 

Oorheelkunde met eventueel een aantal 
dagdelen Kaakchirurgie)

  Radiotherapie/Pathologie

O)* = Ondersteunende discipline (bij 10 
coschappen is één ondersteunende stage 
toegestaan)



Hoe is de huisvesting geregeld?
In Enschede is geen tekort 
aan woonruimte. Voor meer 
informatie kun je terecht bij bureau 
coassistenten.

Hoe zijn de vakanties geregeld?
Er is in principe slechts één vast 
vakantiemoment: twee weken met 
kerst en oud & nieuw. Vakantie kan in 
blokken van twee weken opgenomen 
worden. Dus: twee weken of vier 
weken (even weken). Een coschap 
van vier weken kan niet onderbroken 
worden door een vakantie.

Is er een 11e of 12e coschap 
mogelijk?
Indien er voldoende stageplekken 
beschikbaar zijn, is het mogelijk 
om een 11e en / of 12e coschap te 
lopen. In overleg met de coördinator 
coassistenten wordt bekeken wat de 
mogelijkheden zijn.

Is een buitenlandse stage mogelijk?
Wij stimuleren dat onze coassistenten 
op buitenlandse stage gaan.  
In principe aan het eind van het 
Masterjaar 2. Hiervoor wordt vanuit 
het UMCG ondersteuning verleend.
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Het plenaire onderwijs is geclusterd  
op de woensdagmiddag, het 
zogenoemde onderwijsvenster.  
Hier worden drie vormen van 
onder  wijs aangeboden:  
de coachgroep, discipline-
overstijgend onderwijs en Klinische 
Werk conferentie. Een inhoudelijk 
sterk en gevarieerd programma 
staat bij ons hoog op de agenda. 
Voorbeelden van onderwijs-
activiteiten zijn neurologisch 
onderzoek met patiënten en extra 
aandacht voor anatomieonderwijs.  
In elke Klinische Werkconferentie 
heeft de specialist een belangrijke 
inhoudelijke bijdrage om extra 
verdieping te geven.

Extra onderwijsactiviteiten
Jaarlijks worden er vele extra 
onderwijs   activiteiten voor 
coassistenten in ons ziekenhuis 
georganiseerd. Hieraan zijn geen 
kosten verbonden. Voorbeelden  
zijn de ECG-cursus, necrologie-
besprekingen en de wetenschaps-
scholing (epidemiologie, statistiek  
en methodologie).

Ziekenhuisbestuurstage
Voor enkele coassistenten bestaat 
de mogelijkheid om één week met 
de leden van de Raad van Bestuur 
mee te lopen om inzicht te krijgen in 
de besluitvormingsprocessen van 
MST.

Onderwijs
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Masterjaar 3 - Semi-artsstage

Affi  liatiebreed is de afspraak gemaakt 
dat vanaf de start van het M2-jaar de 
student zich mag inschrijven voor 
een semi-artsstage. Neem eerst 
contact op met onze coördinator 
coassistenten om te kijken of er 
ruimte is bij het desbetreff ende 
specialisme. Mocht er ruimte zijn, 
dan kun je vervolgens zelf contact 
opnemen met de contactpersoon van 
het desbetreff ende specialisme.

Plannen M3-stage
De planning kun je overleggen met 
de coördinator coassistenten. Onze 
affi  litatiecoördinator is te allen tijde 
bereid om advies te geven en mee te 

denken over een mogelijke invulling 
van de semi-artsstage.

Op de achterzijde vind je welke 
intra- en extramurale stages worden 
aangeboden.



  Anesthesiologie
  Cardiologie
  Gynaecologie en Verloskunde
  Heelkunde

 • Algemeen
 • Gastro-enterologie
 • Oncologie
 • Traumatologie
 • Vaatchirurgie
  Huisartsgeneeskunde
  Interne Geneeskunde

 • Algemeen
 •  Infectieziekten / Endocrinologie
 •  Oncologie / Hematologie
 • Nierziekten
  Intensive Care 
  Kaakchirurgie
  Kindergeneeskunde
  Klinische Neurofysiologie
 Longgeneeskunde
  Maag-darm-lever
 Neurochirurgie
 Neurologie
 Orthopedie
 Ouderengeneeskunde
 Pathologie 
  Plastische chirurgie, Reconstructieve 

en Handchirurgie

 (Kinder)Psychiatrie
 Radiologie
 Radiotherapie 
 Reumatologie
 Revalidatiegeneeskunde
 Sociale geneeskunde
 Thoraxchirurgie
 Urologie



Een wetenschappelijke stage op 
het belangrijke snijvlak Techniek-
Geneeskunde behoort ook tot de 
mogelijkheden, mede door de vele 
nauwe contacten met de Universiteit 
Twente.

Op de achterzijde vind je voor welke 
specialismen het mogelijk is een 
wetenschappelijke stage in MST  
te volgen.

Wetenschappelijke stage



  Anesthesiologie
  Cardiologie
  Gynaecologie en Verloskunde
  Heelkunde

 • Algemeen
 • Gastro-enterologie
 • Oncologie
 • Traumatologie
 • Vaatchirurgie
  Interne Geneeskunde

 • Algemeen
 •  Infectieziekten / Endocrinologie
 • Oncologie / Hematologie
 • Nierziekten
  Intensive Care 
  Kaakchirurgie
  Kindergeneeskunde
  Klinische Neurofysiologie
 Longgeneeskunde
  Maag-darm-lever
 Neurochirurgie
 Neurologie
 Orthopedie
 Ouderengeneeskunde
 Pathologie 
  Plastische chirurgie, 

Reconstructieve 
en Handchirurgie

 Radiologie
 Radiotherapie 
 Reumatologie
 Revalidatiegeneeskunde
 Sociale geneeskunde
 Thoraxchirurgie
 Urologie



Instituut voor Wetenschappelijk 
Onderzoek
Het Instituut voor Wetenschappelijk 
Onderzoek van MST biedt, waar nodig, 
individuele ondersteuning door onze 
twee klinische epidemiologen prof. dr. 
J. van der Palen en mw. dr. M. Brusse-
Keizer bij de wetenschappelijke stage. 
Ook kan de coassistent de cursussen 
op gebied van epidemiologie, 
methodologie en statistiek (inclusief 
SPSS practicum), kosteloos bijwonen.

Meer informatie en voor data: 

Onze affiliatiecoördinator is te allen 
tijde bereid om advies te geven en 
mee te denken over een mogelijke 
invulling van de wetenschappelijke 
stage.

www.mst.nl ‘Leren bij MST’
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De coassistenten hebben een  
eigen coassistentenkamer.  
Dit is een ontmoetingsplaats en  
pauzeruimte voor alle 
coassistenten. 

Benefietdiner
Sinds 2007 organiseren co- en arts-
assistenten van MST in het najaar 
een benefietdiner. De opbrengst 
gaat naar een goed doel. 

Coassistenten Café (CAC)
Tweewekelijks is er een CAC-borrel 
in de stamkroeg van de 
coassistenten. Er wordt dan samen 
geborreld en gegeten.

Co-outdagen
Jaarlijks in het voorjaar wordt een 
co-outevenement georganiseerd, 
waarbij alle coassistenten ander-
halve dag gezamenlijk op pad 
gaan.

Onderwijscommissie
De onderwijscommissie evalueert 
de coschappen in MST en 
signaleert eventuele problemen.

Oudermiddag 
In het najaar wordt een middag-
vullend programma voor de ouders 
van de M2- en M3 co assistenten in 
MST georganiseerd. 

Activiteiten door en voor coassistenten
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 Verkiezing specialist, arts-assistent 
en afdeling van het jaar
Jaarlijks wordt in het najaar een 
feestelijke verkiezing gehouden 
van de specialist, arts-assistent en 
afdeling van het jaar. 

Wetenschapssymposium
Het Instituut voor Wetenschappelijk 
Onderzoek organiseert i.s.m. het 
Medisch Stafbestuur in het najaar 
het Wetenschapssymposium waarbij 
wetenschappelijke voor   drachten en 
posters van medewerkers uit MST 
worden gepresenteerd. 
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Dus waarom naar Enschede?
1. Maximale keuzevrijheid M2-stages

2.  M3: Semi-artsstages en 

wetenschappelijke stages in bijna 

alle specialismen mogelijk

3.  Individuele begeleiding bij research 

door epidemioloog

4.  Nabijheid Universiteit Twente biedt 

vele extra’s

5.  Last but not least: Twentse sociale 

cohesie en gezelligheid


