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BEGRIPPENLIJST 
 
 
 
 
College Geneeskundige Specialismen (CGS): Het College stelt regels vast voor de opleidingen, de 
erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In het 
CGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties; 
 
Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS): De Commissie heeft onder meer tot taak 
toezicht te houden op de naleving van de Besluiten van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) 
alsmede opleiders en opleidingsinrichtingen te erkennen; 
 
Uitvoeringscommissie (UC): Voor de uitvoering van haar taken heeft de RGS een 
uitvoeringscommissie die per (individuele) aanvraag of zaak wordt ingesteld. Hierin kunnen zowel leden 
als plaatsvervangende leden zitting hebben. Als er in de UC geen consensus is wordt de zaak aan de 
plenaire vergadering van de RGS voorgelegd om tot besluitvorming over te gaan; 
 
Opleider: Een door de RGS voor de opleiding erkende medisch specialist onder wiens 
verantwoordelijkheid het praktische deel van de opleiding tot medisch specialist plaatsvindt; 
 
Plaatsvervangend opleider: De opleider die als zodanig op voordracht van de opleider en het bestuur 
van de opleidingsinrichting door RGS is aangewezen en die zo nodig voor een bepaalde periode in de 
rechten en plichten van de opleider treedt; 
 
Opleidingsgroep: De gezamenlijkheid van de medisch specialisten van een opleidingsinrichting 
betrokken bij de opleiding en verantwoordelijk voor het in stand houden van een goed opleidingsklimaat; 
 
Opleidingsinrichting: Een, al dan niet over meerdere locaties verspreide, bestuurlijk samenhangende 
instelling of een afdeling van een instelling die door de RGS voor een opleiding tot medisch specialist is 
erkend en waar het praktische deel van de opleiding plaatsvindt; 
 
Visitatierapport: Het rapport dat is samengesteld door en betreffende de te visiteren opleidingsinrichting, 
-afdeling en –groep, en dat bestaat uit de vereiste stukken en documenten, waaronder de 
erkenningsaanvraag inclusief de bijlagen, operatietableaus van de aios en kliniek, en 
aanvraagformulieren voor de opleidingsonderdelen; 
 
Visitatie: Een ter plaatse te verrichten onderzoek naar het functioneren van de (plaatsvervangend) 
opleider, opleidingsgroep en opleidingsinrichting, met het doel een zo objectief mogelijk oordeel te 
verkrijgen over de kwaliteit van de opleiding heelkunde tegen de achtergrond van wat daaromtrent in de 
algemene en specifieke eisen van het CGS is vastgesteld. Beoordeeld moet worden of de voorwaarden 
aanwezig zijn van een goed en veilig leerklimaat; 
 
Plenaire Visitatiecommissie (PVC): Deze commissie functioneert binnen het Concilium Chirurgicum en 
heeft o.a. tot taak om op verzoek van de RGS  een visitatie voor de opleiding Heelkunde uit te voeren; 
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Leescommissie (LC): Is door de PVC en op voordracht van de subvereniging ingesteld om de 
erkenningsaanvraag voor de betreffende differentiatie onderdelen op papier mede te beoordelen; 
 
Visitatiecommissie ad hoc: Is een voor iedere visitatie afzonderlijk te formeren commissie van minimaal 
drie leden van de PVC (visitatoren) die de visitatie op locatie verrichten. Aan de commissie kan een 
ambtelijk secretaris worden toegevoegd; 
 
Visitatieverslag: Van de gehouden visitatie maakt de visitatiecommissie ad hoc op de daarvoor 
bestemde formulieren een verslag, dat zij - voorzien van haar advies - aan de PVC voorlegt; 
 
Instellingsvisitatie: Vorm van visitatie gericht op de overkoepelende en organisatorische aspecten van 
de gezamenlijke geneeskundige vervolgopleidingen in een opleidingsinstelling; 
 
Evaluatiebezoek: evaluatief en adviserend bezoek van of namens de RGS aan een stage- of 
opleidingsinstelling of opleidingsinstituut of de betreffende actoren van de opleiding, over de kwaliteit van 
de opleiding(en) in het kader van het regulier toezicht van de RGS, op organisatieniveau en op 
vakinhoudelijk opleidingsniveau; 
 
Regulier toezicht: toezicht van de RGS op een stage- of opleidingsinstelling of opleidingsinstituut gericht 
op monitoring en verbetering van de kwaliteit van de betreffende opleiding(en) direct volgend op de 
erkenning van die stage- of opleidingsinstelling of dat opleidingsinstituut alsmede op hun 
opleidingsprofessionals; 
 
Intensief toezicht: verscherpte vorm van toezicht van de RGS op een stage- of opleidingsinstelling of 
opleidingsinstituut, of de (plaatsvervangend) (stage-)opleider, instituutsopleider respectievelijk het 
(plaatsvervangend) hoofd, gericht op herstel van geconstateerde gebreken in een of meer opleidingen en 
op de kwaliteitsverbetering van die opleiding(en), die kan leiden tot wijziging van de erkenning.  
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A. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
A.1. Visitaties/evaluatiebezoeken 
 
In de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) wordt onderscheid gemaakt 
tussen algemene eisen en verplichtingen die betrekking hebben op alle opleidingen (Kaderbesluit) en 
specifieke eisen en verplichtingen voor de Heelkunde (Besluit Heelkunde). Deze besluiten zijn 
vastgesteld door het CGS (zie bijlage D1 en D2). Aan de eisen van het Kaderbesluit en Besluit 
Heelkunde moet zowel bij een eerste aanvraag als bij een aanvraag van een bestaande erkenning 
worden voldaan alvorens in aanmerking te komen voor visitatie.  
 
A.2. Adviezen en rapportage 
Artikel 5 Advies aan RGS. Beleidsregels RGS en nadere richtlijnen erkenningen 2021 
 
De visitatiecommissie ad hoc beschrijft haar bevingen in het visitatierapport of evaluatiebezoekrapport. 
Het rapport bevat zo nodig één of meerdere adviezen voor actoren in de opleiding. De adviezen kunnen 
zijn gebaseerd op het Kaderbesluit CGS, het Besluit Heelkunde, het landelijk opleidingsplan SCHERP of 
het kwaliteitskader. 

a. Onderdeel van de adviezen kan zijn het opleggen van een verplichting tot rapportage. De 
rapportage: 

i. Maakt zichtbaar wat de opleider, het instituut of de instelling heeft gedaan met de 
adviezen van de visitatiecommissie/RGS 

ii. Bevat een reflectie op de aandachtspunten waar de visitatiecommissie op heeft 
gewezen 

iii. Bevat onderwerpen die opleiders van de instelling eventueel zelf onder de aandacht 
willen brengen 

iv. Bevat de uitkomsten van de kwaliteitscyclus van individuele opleidingen of 
samenwerkende opleidingen. 

b. Het is ook mogelijk om adviezen zonder rapportage op te leggen. Deze zijn niet gebaseerd op 
één van de kaders (Kaderbesluit, Besluit Heelkunde, SCHERP, Kwaliteitskader). Aan deze 
adviezen kan geen rapportageverplichting worden gekoppeld. 

 
Een advies aan de RGS naar aanleiding van een visitatie of evaluatiebezoek kan de volgende gevolgen 
hebben: 
- Voortzetting van het regulier toezicht al dan niet in combinatie met het advies tot rapportage 

verplichting aan de opleider voor één of meerdere specifieke onderwerpen. 
- Voortzetting van het regulier toezicht met één of meer nadere evaluatiebezoeken. 
- Instellen van intensief toezicht. 
 
A.3. Kwaliteitsvisitatie en Instellingsvisitatie 
Ten aanzien van de erkenning voor opleiding is in het Kaderbesluit het volgende artikel opgesteld met 
betrekking tot de kwaliteitsvisitatie: 
 
Art. F.10. over erkenning opleidingsinrichting: 
- zij draagt zorg voor deelname van de leden van de opleidingsgroep aan de kwaliteitsvisitatie van de 

betreffende wetenschappelijke medisch specialisten vereniging volgens de systematiek van die 
wetenschappelijke vereniging. 

 
Een instellingsvisitatie RGS richt zich op dat deel van de erkenning dat geldt voor alle medisch 
specialistische vervolgopleidingen binnen een instelling. Een instelling kan hier vrijwillig aan 
deelnemen. Meer informatie is te vinden op de site van de RGS: https://www.knmg.nl/opleiding-
herregistratie-carriere/opleiders-en-opleidingsinrichtingen/procedure-
erkenning/instellingsvisitaties.htm  

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/opleiders-en-opleidingsinrichtingen/procedure-erkenning/instellingsvisitaties.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/opleiders-en-opleidingsinrichtingen/procedure-erkenning/instellingsvisitaties.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/opleiders-en-opleidingsinrichtingen/procedure-erkenning/instellingsvisitaties.htm
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B. PROCEDURE TEN AANZIEN VAN VISITATIE OPLEIDING HEELKUNDE  
 
B.1. Algemene informatie 
 
De visitatie of het evaluatiebezoek van de opleiding heelkunde wordt op last van de RGS verricht 
door de PVC van het Concilium Chirurgicum. De opleiders van bestaande erkenningen ontvangen 
acht maanden voor de expiratiedatum van hun opleiding bericht van de RGS, waarin zij worden 
verzocht de erkenning opnieuw aan te vragen door middel van de erkenningsaanvraag, waaruit kan 
worden opgemaakt of zij aan de eisen van het Kaderbesluit en het Besluit Heelkunde voldoen. 
 
De erkenningsaanvraag dient uiterlijk zes maanden vóór de expiratiedatum in het bezit te zijn van de 
RGS. Ruim twee maanden daarna voert de visitatiecommissie ad hoc op verzoek van de RGS de 
visitatie uit. Gezien de vrij krappe planning verdient het de voorkeur om op het moment dat de RGS de 
opleider verzoekt de erkenningsaanvraag in te vullen, hij tevens begint met het verzamelen van de 
gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van het visitatierapport. In dat geval heeft de opleider een 
aantal maanden de tijd het visitatierapport samen te stellen.  
 
Op aangeven van de RGS benoemt de PVC een visitatiecommissie ad hoc voor de werkelijke 
visitatie. Gewoonlijk geschiedt dit door de secretaris van de PVC. De commissie bestaat meestal uit 
drie leden van de PVC en een vertegenwoordiger van de VAGH. In de visitatiecommissie ad hoc 
kunnen geen personen zitting hebben die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de te visiteren 
opleidingsinrichting, dan wel werkzaam zijn in dezelfde regio. Als regel is de voorzitter een opleider 
heelkunde.  
 
Nadat het visitatieverslag is opgemaakt, licht de secretaris van de visitatiecommissie ad hoc de 
visitatie en het conceptadvies toe in de vergadering van de PVC. Na discussie wordt het definitieve 
advies vastgesteld en samen met het visitatieverslag voorgelegd aan de RGS. Na voorbereiding door 
de uitvoeringscommissie van de RGS, worden het visitatieverslag en het advies in de plenaire 
vergadering van de RGS besproken in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de NVvH. Na 
besluitvorming in de RGS wordt bericht gezonden aan de betreffende opleider en aan de raad van 
bestuur van het ziekenhuis. De PVC ontvangt een kopie van dit bericht. 
 

Tijdlijn 1e en hernieuwde erkenningen 
 

Jaarlijks NVVH visitaties plannen op basis van expiratiedata 
D - 32+ aanvraag 1e erkenning RGS verzenden erkenningsaanvraag aan opleider 
D - 24 (uiterlijk na 8 weken) Opleider inzenden ingevulde aanvraag aan RGS 
D - 22 (uiterlijk na 2 weken) RGS erkenningsaanvraag naar PVC 
D - 20 (uiterlijk na 2 weken) PVC melding samenstelling VC aan aanvragers + RGS 
D - 16 (uiterlijk na 4 weken) LC oordeel  LC over aangevraagde differentiaties 
D - 14 (uiterlijk na 2 weken) VC uitvoeren visitatie 
D - 12 (uiterlijk na 2 weken) VC gespreksverslag visitatie naar gesprekspartners 
D - 12 (uiterlijk na 3 dagen) VC ontvangst reactie gesprekspartners op 

gespreksverslag 
D - 8 (uiterlijk na 2 weken) VC na bespreking in de PVC visitatieverslag naar RGS 
D - 0 (uiterlijk na 8 weken) RGS (voorgenomen) besluit pleno of mandaat secretaris 

D = datum expiratie erkenning   D - x: termijn in weken 
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B.2. Instructies voor de opleider en opleidingsinstelling 
 

a. Een eerste visitatie vindt plaats naar aanleiding van een daartoe strekkend gedocumenteerd 
verzoek van de beoogd opleider en de raad van bestuur van de instelling tezamen, dat aan de 
secretaris van de RGS wordt gericht (erkenning@fed.knmg.nl). Op het moment van aanvraag 
dient er een samenwerkingsovereenkomst te zijn met een universitair medisch centrum. De 
verdere procedure verloopt zoals bij de bestaande erkenningen. 

b. Indien een erkenning als (plaatsvervangend) opleider en opleidingsinrichting moet worden 
verlengd (hernieuwde erkenning), geschiedt de visitatie op aanwijzing en in opdracht van de 
RGS. 

c. In de bijlage HEELKUNDE van de erkenningsaanvraag dient te worden vermeld voor welke duur, 
en welke opleidingsonderdelen / differentiaties erkenning wordt aangevraagd (Zie B.6). 

d. De secretaris van de PVC stelt bij monde van de medewerker van PVC heelkunde in overleg met 
de (beoogd) opleider een visitatiedatum vast. 

e. Uiterlijk zes weken voor dat de visitatie plaatsvindt, deelt de secretaris van de PVC de namen van 
de visitatoren mee aan de (beoogd) opleider en de RGS.  

f. Mochten de medisch specialist(en) van de opleidingsinrichting bezwaar hebben tegen de 
samenstelling van de visitatiecommissie, dan wordt dit kenbaar gemaakt aan de RGS. In 
voorkomende gevallen handelt de secretaris van de RGS naar bevinden. 

g. Ongeveer acht weken voor de geplande visitatiedatum verstuurt de opleidingskliniek het 
visitatierapport inclusief de “verdiepingsdocumenten” als digitaal bestand (bij voorkeur in PDF 
formaat, zie B.3) naar het bureau van de NVvH door deze te uploaden in Compusense/Exata. 
Deze deadline komt (meestal) niet overeen met de uiterste inleverdatum van de 
erkenningsaanvraag bij de RGS. 

h. Zo spoedig mogelijk daarna stelt de voorzitter van de visitatiecommissie ad hoc in overleg met de 
(beoogd) opleider het dagprogramma voor de visitatie vast. 

i. De opleider zorgt dat de raad van bestuur van de opleidingsinrichting, de overige leden van de 
opleidingsgroep, de aios en de overige bij de opleiding betrokken personen van het 
dagprogramma op de hoogte zijn. De opleider stelt hen in de gelegenheid de erkenningsaanvraag  
en het visitatierapport in te zien. 

j. Na ontvangst van het visitatierapport verzoekt de visitatiecommissie ad hoc de opleider 
desgewenst om aanvullende informatie. 

 
 
  

mailto:erkenning@fed.knmg.nl
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B.3. Inhoud visitatierapport en ander informatiemateriaal t.b.v. de visitatie 
 
Onderstaande informatie dient zo compact mogelijk te zijn samengebracht in een handzaam 
visitatierapport, waarin alle relevante gegevens makkelijk zijn terug te vinden. Het rapport dient 
digitaal aangeleverd te worden in Compusense/Exata.  
 
00 Titel  D Verrichtingen (indeling Lijst 2006 of 2014) 
01 Voorwoord  D01 Totaal aantal verrichtingen kliniek 
02 Correspondentie RGS (vorige visitatie, 
rapportage, etc.) 

 D02 Verrichtingen aios / vooropl IN dienst 

03 Erkenningsaanvraag hernieuwde erkenning   D03 Verrichtingen aios / vooropl UIT dienst 
04 Erkenningsaanvraag bijlage heelkunde    
05 Bijlagen horend bij de erkenningsaanvraag   E Aanvraag differentiaties 
   Egic Differentiatie Gastro-intestinale chirurgie 
A Bewaking kwaliteit opleidingen   Ekin Differentiatie Kinderchirurgie 
A01 Resultaten kwaliteitsmeting Drect   Ecbk Module Chirurgie bij Kinderen 
A02 Resultaten kwaliteitsmeting SetQ / EFFECT op 
afd.nivo* 

  Elon Differentiatie Longchirurgie 

A03 Aanbevelingen uit de proefvisitatie / interne 
audit * 

  Eonc Differentiatie Chirurgische oncologie 

A04 Aanbevelingen uit de (vorige) kwaliteitsvisitatie 
A05 Formulier dienstbelasting aios 

  Etra Differentiatie Traumachirurgie 

   Evaa Differentiatie Vaatchirurgie 
B Lijst van publicatie AIOS*    
    
C. Introductie nieuwe A(N)IOS *    
C01 Programma algemene introductie *    
C02 SEH inwerkprogramma *   

 
* =  optioneel – deze documenten moeten wel ter inzage liggen, wanneer ze niet in het rapport zijn 
opgenomen. 
 
Meer informatie: 
https://heelkunde.nl/themas/thema?dossierid=688137&title=Erkenning%252bopleiding  
 
Op verzoek van de visitatiecommissie ad hoc zijn tijdens de visitatie tenminste de volgende 
bescheiden in te zien: 
a. Portfolio van de individuele aios** 
b. Individueel opleidingsplan van iedere aios** 
c. Lijst handboeken bibliotheek 
d. Protocollenboek 

** Artikel 3.2. Voorbereiding evaluatiebezoek. Beleidsregels RGS 2021 
Tijdens het bezoek aan individuele opleidingen wordt aan een aantal aiossen gevraagd het portfolio in 
te zien 
Mede omdat het portfolio eigendom is van de aios en het persoonlijke gegevens bevat, is het aan de 
(plv) opleider en de visitatiecommissie om er vertrouwelijk mee om te gaan. Het gaat om een controle 
op hoofdlijnen; de inzage betreft de structuur en de procedurele aspecten van het portfolio. Er wordt 
gekeken of het portfolio voldoet aan de vereisten van het Kaderbesluit CGS en het opleidingsplan 

https://heelkunde.nl/themas/thema?dossierid=688137&title=Erkenning%252bopleiding
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SCHERP (bijvoorbeeld het aantal KPB’s, CAT’s, en kennistoetsen). De visitatiecommissie mag het 
portfolio niet inhoudelijk beoordelen, immers inhoudelijke en persoonlijke aspecten vallen onder de 
privacybescherming. (Beleidsregels RGS 2021, artikel 2, toelichting) 
 
B.4. Tussentijdse uitbreiding van de erkenning 
 
Het kan voorkomen dat een kliniek ten tijde van de visitatie door omstandigheden niet voor erkenning 
van een differentiatie in aanmerking komt. Wanneer de kliniek na het toekennen van de erkenning 
voor de basisopleiding toch nog de erkenning voor een extra differentiatie wil aanvragen, gelden de 
volgende regels en werkwijze. 
 
Proces 
De volgende werkwijze is door het Concilium Chirurgicum vastgesteld op 20 april 2015 na overleg 
met de RGS: 

1. De kliniek dient een hernieuwde erkenningsaanvraag in bij de RGS met een tussentijdse 
uitbreiding van de opleidingsbevoegdheid voor de betreffende differentiatie(s). Dit kan alleen 
wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan: 

a. De basisopleiding is voor 5 jaar toegekend; 
b. De expiratiedatum is meer dan anderhalf jaar verwijderd van de aanvraagdatum; 
c. De erkenningsdatum is meer dan een jaar geleden; 
d. Erkenning van dit onderdeel (differentiatie) kan maximaal voor de duur van de 

basisopleiding verleend worden 
2. De aanvraag wordt via de RGS aan de secretaris van de PVC ter beoordeling voorgelegd. 
3. De secretaris van de PVC beoordeelt in samenspraak met de vertegenwoordiger van het 

betreffend subspecialisme in de PVC of kan worden volstaan met een papieren visitatie (zie 
3a), of dat een visitatie op locatie nodig is (zie 3b).  

• Let op, wanneer de visitatie op locatie is, kan enkel gekeken worden naar de aanvraag voor de 
uitbreiding. Wanneer er andere zaken tijdens deze visitatie geconcludeerd worden, kunnen deze 
niet aan de bestaande erkenning worden toegevoegd. 

a. Een papieren visitatie houdt in dat de secretaris van de PVC in samenspraak met 
de gemandateerd vertegenwoordiger van de subvereniging beoordeeld of een 
uitbreiding van de erkenning akkoord is. Bij akkoord zal dit aan de RGS worden 
gerapporteerd zonder tussenkomst van de PVC. 

b. Ten behoeve van een beperkte visitatie op locatie stelt de secretaris van de PVC 
een beoordelingscommissie in bestaande uit: 

i. de vertegenwoordiger van het betreffend subspecialisme in de PVC, 
ii. één visitator uit de visitatiecommissie ad hoc van de betreffende kliniek, en 
iii. één nieuwe visitator. 

De beoordelingscommissie rapporteert in de PVC vergadering over haar bevindingen, 
waarna de RGS een besluit neemt of de opleidingsbevoegdheid van de kliniek kan 
worden uitgebreid met het differentiatie onderdeel. 
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B.5. Instructies voor de visitatiecommissie ad hoc 
 

a. Aan de leden van de visitatiecommissie ad hoc worden 8 weken voor de beoogde visitatiedatum 
ter informatie voor de visitatie door het Bureau van de NVvH ter beschikking gesteld: 
- De erkenningsaanvraag RGS inclusief alle bijlagen 
- Van de vorige visitatie: verslag visitatiecommissie ad hoc, advies PVC en besluit RGS 
- Eventuele tussentijdse rapportages, en andere correspondentie met de RGS 
- Het van de opleider ontvangen visitatierapport, inclusief de “verdiepingsdocumenten” (zie B.3 

en B.6) 
- Het visitatiewerkdocument 
- Een blanco visitatieverslag 

b. Het verdient aanbeveling kort na ontvangst het visitatierapport te beoordelen ten aanzien van de 
vraag of het rapport conform de voorschriften is opgesteld, en of het rapport volledig is onder 
meer ten aanzien van cijfers betreffende patiënten aantallen en operatieve verrichtingen.  
- Als in het rapport onvolledigheden worden geconstateerd, die naar de mening van de 

visitatiecommissie ad hoc weliswaar een objectieve en adequate beoordeling bij visitatie 
zouden bemoeilijken, maar die binnen enkele dagen te corrigeren zijn, zal de voorzitter van 
de visitatiecommissie ad hoc daartoe overleggen met de (beoogd) opleider.  

- Als in het rapport zodanige tekortkomingen worden geconstateerd, dat zij na onderling beraad 
van mening zijn dat een objectief oordeel op basis van de verstrekte gegevens niet mogelijk 
is, zal de voorzitter van de visitatiecommissie ad hoc na overleg met de secretaris van de 
PVC en onder vermelding van de geconstateerde tekortkomingen aan de (beoogd)opleider 
mededelen, dat de geplande visitatie op die datum geen doorgang kan vinden. De secretaris 
van de PVC zal dit vervolgens mededelen aan de secretaris van de RGS en zo mogelijk een 
nieuwe visitatiedatum afspreken. 

c. Ongeveer vier weken voor de visitatie wordt door het bureau NVVH een gezamenlijk telefonisch 
overleg georganiseerd. Daarbij komen o.a. aan de orde: per visitator de belangrijkste 
bevindingen, noodzaak aanvullende documentatie, dagindeling incl. gesprekspartners, en 
afstemming over het vooroverleg op de avond voorafgaand aan de visitatie. 

d. Na goedkeuring van het visitatierapport door de leden van de visitatiecommissie ad hoc en na 
eerste toetsing door de leescommissies van de subverenigingen, wordt door de voorzitter in 
overleg met de (beoogd)opleider een definitieve agenda voor de visitatie opgesteld.  

e. Op de avond voorafgaand aan de visitatie heeft de visitatiecommissie ad hoc een vooroverleg in 
een naburig hotel van de te visiteren kliniek of wordt er overlegd via videoconferencing. Op deze 
locatie kan worden overnacht wanneer gewenst door de visitatoren. De reden voor dit overleg is 
dat met name bij gecombineerde visitaties, en bij visitatie van meerdere locaties de tijd op de dag 
van de visitatie beperkt is, waardoor een goede voorbereiding essentieel is. Dit overleg is alleen 
van nut wanneer alle visitatoren aanwezig zijn. 

f. Tijdens de visitatie vormt de visitatiecommissie ad hoc haar oordeel door middel van bij voorkeur 
fysieke gesprekken met in ieder geval de (beoogd)opleider, de plaatsvervangend opleider, de 
opleidingsgroep, de raad van bestuur, de voorzitter van de medische staf of het stafconvent, alle 
in opleiding zijnde aios en bij voorkeur ook de voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie 
(COC enkel wanneer er geen instellingscertificaat is afgegeven aan de te visiteren instelling), 
door het doen van waarnemingen ter plaatse, alsmede door het inzien van voor de opleiding van 
belang zijnde gegevens (zoals ziektegeschiedenissen, ontslagbrieven en aios). Wanneer een 
fysiek gesprek medisch niet verantwoord is, kan gebruik worden gemaakt van videoconferencing. 
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g. Met ‘alle aios’ wordt bedoeld de op dat moment onder supervisie van de te erkennen opleider in 
de te erkennen opleidingsinrichting in opleiding zijnde (werkzame) aios.  

h. De visitatie wordt verricht aan de hand van het visitatiewerkdocument van de RGS . 
i. Aan het einde van de visitatie voert de visitatiecommissie een afsluitend gesprek met de beoogde 

opleider/opleidingsgroep, waarbij ook de aios zijn vertegenwoordigd. Er vindt een terugkoppeling 
plaats over de bevindingen en eventuele punten van kritiek, maar interpretaties of conclusies 
worden niet door de visitatiecommissie gegeven. De beoogde opleider en opleidingsgroep 
hebben de gelegenheid op de zakelijke informatie te reageren. Hiervan dient in het 
visitatieverslag melding te worden gemaakt. Echter, zij kunnen geen rechten ontlenen aan het 
besprokene. 

j. Het verslag van de visitatie wordt opgemaakt volgens een vast format dat wordt verstrekt door de 
RGS. Het wordt in concept opgesteld door de secretaris van de visitatiecommissie ad hoc en voor 
commentaar naar de overige leden gestuurd. Dit proces neemt niet meer dan twee weken tijd in 
beslag. 

k. Voorafgaande aan de vaststelling worden de gespreksverslagen namens voornoemde secretaris 
door de medewerker van de PVC verstuurd naar de betrokken contactpersonen. Deze krijgen vijf 
werkdagen de tijd het verslag op feitelijke (on)juistheden te controleren. 

l. Na vaststelling van het visitatieverslag wordt dit zo spoedig mogelijk in digitale vorm gezonden 
aan de medewerker van de PVC. 

m. De datum waarop de visitatie besproken wordt op de vergadering van de PVC, wordt in principe 
op het zelfde moment bepaald als de visitatiedatum, en ruim tevoren medegedeeld aan de 
visitatiecommissie ad hoc door de medewerker van de PVC. Bij de bespreking zijn tenminste 
twee leden van de visitatiecommissie ad hoc, en de vertegenwoordigers van de subverenigingen 
aanwezig. 

n. In de vergadering van de PVC geeft de secretaris van de visitatiecommissie ad hoc een 
toelichting. Het is van belang dat het bespreken van het visitatierapport de toebemeten tijd van 20 
minuten niet te boven gaat. Daarbij dienen de volgende elementen aan bod te komen:  
- Gegevens ziekenhuis, aantal chirurgen en aios  
- De bij de vorige visitatie gestelde voorwaarden, zwaarwegende adviezen en rapportage 
- Essentiële punten uit overleg met chirurgen 
- Essentiële punten uit overleg met aios 
- Aanvullende bevindingen uit overleg (COC), staf, RvB, en andere geledingen uit het 

ziekenhuis 
- M.b.t. het operatietableau, het aanbod en de toetsing van de key procedures 
- Samenvatting en eventuele knelpunten van de aangevraagde differentiatie onderdelen 
- Voorgestelde adviezen onderverdeeld in voorwaarden, zwaarwegende adviezen en 

aanbevelingen, onder aanhaling van de relevante artikelen van het Kaderbesluit, het besluit 
Heelkunde, en het opleidingsplan SCHERP.  

o. De PVC stelt na discussie het definitieve advies vast, dat samen met het visitatieverslag wordt 
voorgelegd aan de RGS.  

p. Formeel is het visitatieverslag eigendom van de RGS, en worden noch de inhoud van het 
visitatieverslag, noch delen van het visitatierapport, noch het oordeel van de PVC ter kennis 
gebracht aan anderen, zolang de RGS geen beslissing heeft genomen. 

q. Na voorbereiding door de uitvoeringscommissie van de RGS, wordt per mandaat of na 
bespreking in de plenaire vergadering van de RGS in aanwezigheid van de vertegenwoordiger 
van de NVvH een besluit genomen.  
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r. De RGS bericht hierna de betreffende opleider en de raad van bestuur van het ziekenhuis over 
het (voorgenomen) besluit. De PVC ontvangt een kopie van dit bericht. 

 
B.6. Taakverdeling visitatoren, routing visitatieverslag en tijdsbesteding 
 
Voorzitter 
Voor visitatie 
a. Stelt in overleg met de (beoogd) opleider en een afgevaardigde van de commissie 

kwaliteitsvisitatie de agenda voor de visitatie vast 
b. Beoordeelt of het visitatierapport rapport volledig is en conform de voorschriften 
c. Beoordeelt het visitatierapport rapport inhoudelijk 
d. Organiseert een telefonisch vooroverleg met de overige leden vd ad hoc cie 
e. Stemt af met leescommissies 
f. verzoekt de opleider desgewenst om aanvullende informatie 
 
Visitatiedag 
g. Maakt taakverdeling zodat de gesprekstijd voor de opleidings- en kwaliteitsvisitatie goed verdeeld 

is 
h. Leidt de gesprekken 
 
Na visitatie 
i. Geeft commentaar op concept visitatieverslag 
j. Geeft een terugkoppeling aan de leescommissie 
k. Geeft toelichting in de PVC vergadering 
 
Secretaris 
Voor visitatie 
a. Beoordeelt of het visitatierapport rapport volledig is en conform de voorschriften 
b. Beoordeelt het visitatierapport rapport inhoudelijk 
 
Visitatiedag 
c. Bewaakt of alle benodigde informatie is uitgevraagd 
d. Controleert wie de gesprekspartners zijn 
e. Controleert aanvullende documenten op aanwezigheid en inhoud 
 
Na visitatie 
f. Redigeert de gespreksverslagen alvorens verzending naar gesprekpartners 
g. Maakt het eindverslag van de visitatie (incl regelgeving) volgens RGS- format en stuurt het 

concept voor commentaar naar de overige leden gestuurd.  
h. Verstuurt het visitatieverslag naar de medewerker van de PVC. 
i. Licht het verslag toe in de PVC vergadering. 
j. Beantwoord de vragen die de RGS heeft n.a.v. het visitatieverslag (is hierin contactpersoon) 
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Lid 
Voor visitatie 
a. Beoordeelt of het visitatierapport rapport volledig is en conform de voorschriften 
b. Beoordeelt het visitatierapport rapport inhoudelijk 
 
Visitatiedag 
Participeert in de gesprekken en de rondleiding 
 
Na visitatie 
c. Geeft commentaar op concept visitatieverslag 
d. Geeft toelichting in de PVC vergadering 
 
Opstellen visitatieverslag – routing 
Bij de secretaris ligt de taak om het visitatieverslag op te stellen. Hierbij moet de volgende routing 
worden aangehouden: 
1. Opstellen gespreksverslagen door de notulist 
2. Secretaris verwerkt/redigeert de gespreksverslagen 
3. Notulist stuurt gespreksverslagen voor controle aan gesprekspartners 
4. Secretaris stelt verslag samen volgens het format RGS (inclusief conclusies en regelgeving) 
5. Verslag wordt ter controle aan visitatiecommissie ad hoc voorgelegd, die binnen 3 dagen het 

verslag moeten accorderen dan wel wijzigingen moeten doorgeven 
6. Commentaar wordt aan de secretaris voorgelegd, waarbij de secretaris het verslag definitief 

vaststelt voor bespreking in de PVC 
 
Tijdsbesteding en vergoeding visitatoren 
Uit bovenstaand blijkt dat de rol die een visitator vervult verschillende tijdsinvesteringen vraagt, en 
globaal gezien tot de onderstaande verdeling leidt: 

- Voorzitter 20 uur (1 dag voorbereiding, 1 dag visiteren, 4 uur nawerk) 
- Secretaris 20 uur (4  uur voorbereiding, 1 dag visiteren, 1 dag nawerk) 
- Lid 14 uur (4 uur voorbereiding, 1 dag visiteren, 2 uur nawerk) 

Het totaalbedrag dat de NVVH als vacatiegeld beschikbaar stelt wordt naar rato aan de visitatoren 
uitgekeerd. 
 
B.7. Instructies bij de erkenningsaanvraag voor de differentiatie onderdelen 
 
Algemeen 
Voor het beoordelen van de erkenningsaanvragen van de verschillende differentiaties heeft de PVC 
in samenspraak met de subverenigingen leescommissies (LC’s) ingesteld die aanvraag voorafgaand 
aan de visitatie mede beoordelen op basis van de door de kliniek verstrekte lokaal opleidingsplan 
(https://heelkunde.nl/themas/thema?dossierid=688137&title=Erkenning%252bopleiding, doorklikken 
naar ‘erkenning differentiaties’). De leden van de LC’s, die tot hetzelfde deelspecialisme behoren als 
de aanvrager van het differentiatie onderdeel, hebben een belangrijke rol aangezien zij op 
specialisme specifieke punten bij uitstek deskundig zijn. Nadat de fysieke visitatie heeft 
plaatsgevonden komt de visitatiecommissie ad hoc in nauw overleg met de LC tot haar oordeel over 
de erkenning en verbindt daaraan eventueel voorwaarden en zwaarwegende adviezen. Dit besluit 
over betreffend differentiatie onderdeel wordt tezamen met de overige aangevraagde 
opleidingsonderdelen in de PVC besproken en vervolgens aan de RGS voorgelegd. 

https://heelkunde.nl/themas/thema?dossierid=688137&title=Erkenning%252bopleiding
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Aanleveren stukken t.b.v. erkenning differentiaties 
De kliniek vult voor eigen gebruik een Go/no Go formulier in voor de differentiaties waar erkenning 
voor wordt aangevraagd. Deze geeft duidelijkheid inzake de kans van slagen bij het aanvragen van 
een differentiatie.  

Het go/no go formulier hoeft niet voorafgaand aan de visitatie te worden aangeleverd bij het 
bureau/visitatiecommissie ad hoc.  

Voor het aanvragen van een differentiatie moet het Lokaal Opleidingsplan (LOP) aan een aantal 
generieke eisen welke gelden voor alle differentiaties. Daarnaast moet er per differentiatie een apart 
hoofdstuk in het LOP worden opgenomen, waarvoor de eisen zijn beschreven in het document 
‘Opsomming generieke en speciele deel LOP t.b.v. differentiaties’, welke terug te vinden is op de site 
van de NVvH onder het Thema Opleiding Heelkunde > Erkenning opleiding > Erkenning 
differentiaties.  
-  
Het proces van aanvraag tot beoordeling 
Stap 1.  Wanneer een opleidingskliniek een erkenning voor een differentiatie wenst aan te vragen vult 

de opleidingsgroep eerst een Go / No Go formulier in. 
Stap 2.  Dit kan de opleider ruim voor het invullen van de erkenningsaanvraag BIJLAGE HEELKUNDE 

reeds doen. 
a. Geeft het formulier op basis van de antwoorden een No Go aan voor de betreffende 

differentiatie, dan is het niet zinvol om de differentiatie aan te vragen.  
b. Bestaat er volgens het formulier twijfel over het afgeven van een Go, dan wordt het ingevulde 

formulier via het bureau van de NVvH voorgelegd aan de LC van de betreffende 
subvereniging.  

c. Geeft het formulier of de LC, in geval van twijfel alsnog, een Go dan kan erkenning voor het 
differentiatie onderdeel bij de RGS worden aangevraagd, het lokaal opleidingsplan met daarin 
de beschrijvingen voor de aangevraagde differentiaties worden bij de stukken van het 
visitatierapport gevoegd. De betreffende stukken dienen voor de deadline digitaal te worden 
ingeleverd bij het bureau van de NVvH. 

Stap 3.  Uiterlijk 2 weken vóór de visitatiedatum zijn de aanvragen  beoordeeld door de LC van de 
betreffende subvereniging en voorzien van een advies.  

a. Bij een positief advies formuleert zij de erkenning, eventueel met extra vragen aan de 
visitatiecommissie ad hoc.  

b. Bestaat er dermate twijfel over het opleidingsklimaat dan kan de samenstelling van de 
visitatiecommissie ad hoc worden uitgebreid of aangepast met betreffend deelspecialisme.  

c. Wordt er reeds op grond van de aangeleverde documentatie een negatief advies gegeven, 
dan geeft de LC hiervoor gegronde redenen op die door de visitatiecommissie ad hoc in het 
visitatieverslag worden opgenomen.  

Stap 4.  Tijdens de visitatie worden de differentiaties n.a.v. de adviezen van de LC’s beoordeeld op 
locatie. Het opleidingsklimaat voor de differentiaties wordt nagegaan en de aanvullende 
vragen van de LC’s worden uitgevraagd door de visitatiecommissie ad hoc.  

a. Blijkt dat de kliniek niet voldoet aan de opleidingseisen (voor de differentiatie), dan wordt de 
erkenning voor de differentiatie niet verleend en de LC en het bestuur van de subvereniging 
wordt hiervan op de hoogte gesteld.  
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b. Bestaat er twijfel of het opleidingsklimaat voldoet aan de eisen voor het aanbieden van de 
differentiatie, dan wordt dit aan de LC teruggekoppeld en per situatie bekeken of de 
differentiatie wordt erkend of niet.  

c. Voldoet de kliniek aan de eisen voor het aanbieden van de differentiatie (overeenkomstig met 
het advies van de LC), dan wordt erkenning voor de differentiatie verleend (evt. met 
aanvullende voorwaarden, zwaarwegende adviezen of aanbevelingen) en dit wordt 
teruggekoppeld aan de LC en het bestuur van de subvereniging.  

d. Bij discrepantie tussen het advies van de LC en de visitatiecommissie ad hoc zal een overleg 
met deze partijen, het Moderamen van de PVC en het bestuur van de subvereniging worden 
belegd.  

Stap 5.  Het resultaat van de visitatie wordt besproken in de PVC in aanwezigheid van de 
visitatiecommissie ad hoc en vertegenwoordigers van de subverenigingen. Op kleine punten 
kunnen de adviezen nog worden bijgesteld alvorens deze aan de RGS worden voorgelegd.  

Stap 6.  De kliniek ontvangt van de RGS het besluit over de duur en inhoud van de verleende 
erkenning. 
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C. ONDERWIJS & BESPREKINGEN - AANDACHTSPUNTEN 
 
C.1. Onderwijs 
 

Cursorisch onderwijs 
(Lokaal) 

Het lokaal onderwijs wordt wekelijks 1 uur (of een equivalent daarvan) 
gegeven in aanwezigheid van minimaal één chirurgisch staflid. Bij 
voorkeur zijn er meerdere stafleden aanwezig, zodat een brede discussie 
kan plaatsvinden. Het onderwijs wordt verzorgd door alle aios en door alle 
leden van de opleidingsgroep, waarmee een actieve participatie van de 
opleiders is geborgd. KB: C.6.1.h 

Cursorisch onderwijs 
(Landelijk of regionaal) 

De aios volgt ten minste tien dagen per opleidingsjaar cursorisch 
onderwijs dat gericht is op de algemene competenties (KB: F.3.2.d), en op 
de specifieke onderdelen zoals vastgelegd in het besluit heelkunde (BH: 
B.5) en in SCHERP.  

Refereerbijeenkomst 
(Lokaal) 

Er dienen lokale refereerbijeenkomsten gehouden te worden, waarbij in 
beginsel alle leden van het betreffend deelgebied aanwezig zijn. De 
betrokkenheid van de (lokale) opleidingsgroep is hierbij groter dan bij het 
regionaal refereren. KB: F.13.a 
Op de refereerbijeenkomsten komen onderwerpen uitgebreider aan bod 
en kan ook experimenteel / basaal onderzoek gerefereerd worden, terwijl 
een CAT bespreking alleen klinische topics betreft. 

Refereerbijeenkomst 
(Regionaal) 

Het houden van regionale bijeenkomsten is geen formele eis. Het kan 
slechts ten dele de lokale bijeenkomst vervangen, omdat die niet alleen 
een doel heeft voor de aios maar ook vormend is voor de (lokale) 
opleidingsgroep. 
In de regio wordt de frequentie bepaald, maar  richtinggevend is 2 
refereerbijeenkomsten per jaar. 

CAT bespreking Deze bespreking wordt regelmatig gehouden, zodat elke aios per jaar 
minimaal 1 CAT maakt met voordracht. KB: F.3.2.b en SCHERP 
De CAT bespreking is geen vervanging van de lokale refereerbijeenkomst, 
maar kan daarvan wel deel uitmaken. 
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C.2. Besprekingen 
 
Generaal dagelijks rapport Een (vast) moment op de dag waarin de opleidingsgroep en aios 

operationele en actuele aspecten van patiëntenzorg (dienstoverdracht) 
bespreken, evenals opleidingszaken die betrekking hebben op de 
bedrijfsvoering (dagprogramma, supervisie toewijzing ed). KB: F.3.2.e 
Bij meerdere locaties wordt gebruik gemaakt van videoconferencing. 

Indicatiebespreking Het doel van de indicatiebespreking is borging van de kwaliteit en 
veiligheid van de patiëntenzorg, de inzet daarvan als leermiddel voor de 
opleiding en intercollegiale toetsing. KB: F.3.2.e, SCHERP. 
Aangezien er meerdere werkbare varianten mogelijk zijn, volgen hieronder 
enkele handvatten voor de opleiders en visitatoren. 

i. Bij een plenaire indicatiebespreking dient van elk deelgebied 
minimaal een staflid aanwezig te zijn en alle (beschikbare) aios. 

ii. Indien de indicatiebespreking per deelgebied wordt gehouden, zijn 
alle betrokken stafleden en aios aanwezig. 

iii. Niet alle te opereren patiënten hoeven besproken te worden. 

iv. In het kader van de kwaliteit en veiligheid behoren de indicaties, 
die door een aios op de polikliniek zijn gesteld, altijd door een 
staflid gecontroleerd te zijn. 

v. De indicatiebespreking dient als opleidingsmoment, waarbij aan de 
hand van één of meerdere casus de indicatiestelling, operatie, 
alternatieven en risico's beargumenteerd worden besproken. 

vi. De betrokkenheid van de aios afhankelijk is van het opleidingsjaar: 
denk aan de presentatie van patiënten, zo mogelijk voorzittersrol 
bij de bespreking (KPB, EPA) 

vii. De betrokkenheid van de aios behoort inzichtelijk te zijn. 

Complicatie bespreking Naast de melding van complicaties dienen er ten minste 4 maal per jaar 
(thematische) complicatiebesprekingen te zijn, zodat verbeteracties 
kunnen worden ingesteld. KB: F.13.b 

Necrologie bespreking Deze bespreking valt onder kwaliteitsbesprekingen (niet onder cursorisch 
onderwijs) en is als zodanig vereist voor de opleiding.  

Protocol bespreking Ook de protocolbespreking valt onder kwaliteitsbesprekingen, en niet 
onder het cursorisch onderwijs. Protocollen dienen up-to-date en altijd 
beschikbaar te zijn.  

Research bespreking Deze bespreking valt niet onder het cursorisch onderwijs.  
Het is vereist met het oog op de wetenschappelijke vorming van de aios. 
Niet alleen de (plaatsvervangend) opleider, maar ook de leden van de 
opleidingsgroep zijn wetenschappelijk actief en hebben wetenschappelijke 
interesse. KB: F.13.c  
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Opleidingsvergadering Is een gestructureerd moment waarop uitsluitend opleidingsproblemen in 
een overleg tussen aios en opleiders aan de orde komen. De vergadering 
wordt minimaal 4 maal per jaar gehouden. In beginsel is de gehele 
opleidingsgroep aanwezig. De opleidingsvergadering heeft als nadrukkelijk 
oogmerk de kwaliteit van de opleiding te bevorderen. Kwaliteitskader 
cluster 2, hoofdstuk 2 Kwaliteitszorg 
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D. REGELGEVING 
 

D.1. KADERBESLUIT CGS 13 maart 2019 
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D.2: BESLUIT HEELKUNDE 13 januari 2021 

(inwerkintreding 1 juli 2021)  
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D.3. OVERZICHT VAN VOORWAARDEN, ZWAARWEGENDE ADVIEZEN EN 
AANBEVELINGEN 
met relevante regelgeving voor visitaties opleiding Heelkunde, naar onderwerp 
 
Laatst gewijzigd 24 maart 2021 
 
Dit overzicht is alleen bedoeld als hulpmiddel bij de visitatie van opleidingen Heelkunde. Het is dus 
nadrukkelijk geen vervanging van het Kaderbesluit en Besluit Heelkunde maar kan gebruikt worden 
om de bijpassende regelgeving te vinden. Vanaf 2021 worden er geen voorwaarden, zwaarwegende 
adviezen en aanbevelingen meer gegeven, maar is er enkel nog sprake van adviezen. Deze kunnen 
zonder rapportage (staat gelijk aan de aanbevelingen) of met rapportage (staat gelijk aan de 
voorwaarden en zwaarwegende adviezen) worden gegeven. 
 

Afdelingswerk 
• Participatie van de aios binnen de dagelijkse organisatie van de afdeling te bevorderen,  
• Aandacht houden voor de rol van de aios op de verpleegafdeling,  
 zodat hij kan voldoen aan de eindtermen die genoemd worden in het opleidingsplan. 
KB-CGS, art. F.13.a De leden van de opleidingsgroep hebben gezamenlijk een dusdanig takenpakket 
dat de in het lokale of regionale opleidingsplan beschreven leerdoelen kunnen worden behaald. 
 
• Optimaliseren van supervisie op de afdeling 
KB-CGS, art. F.13.f De leden van de opleidingsgroep waarborgen dat op elk moment dat een aios in 
de opleidingsinstelling aanwezig is, ten minste een lid van de opleidingsgroep beschikbaar is voor de 
aios. 
 
• De klinische patiëntenzorg zodanig organiseren dat de aios zorgdraagt voor de continuïteit van de 

patiëntenzorg 
KB-CGS, art. F.13.a De leden van de opleidingsgroep hebben gezamenlijk een dusdanig takenpakket 
dat de in het lokale of regionale opleidingsplan beschreven leerdoelen kunnen worden behaald. 
 

Attendence  
• De aanwezigheid van de chirurgische staf tijdens de chirurgische ochtend / middagoverdracht moet 

worden verbeterd 
KB-CGS, art. F.13b De leden van de opleidingsgroep houden in het kader van onderlinge toetsing 
besprekingen over complicaties of kwaliteit van de opleiding van de zorg, waaraan in beginsel alle 
leden van de opleidingsgroep deelnemen. 
 
• De attendence van de chirurgische staf tijdens de indicatiebespreking 
KB-CGS, art. F.13b De leden van de opleidingsgroep houden in het kader van onderlinge toetsing 
besprekingen over complicaties of kwaliteit van de opleiding van de zorg, waaraan in beginsel alle 
leden van de opleidingsgroep deelnemen. 
• Zorgdragen voor voldoende aanwezigheid van staf en aios bij het onderwijs 
KB-CGS, art. F.13.a De leden van de opleidingsgroep hebben gezamenlijk een dusdanig takenpakket 
dat de in het lokale of regionale opleidingsplan beschreven leerdoelen kunnen worden behaald. 
En 
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KB-CGS, art. F.3.2.d De aios volgt gedurende ten minste tien dagen per opleidingsjaar cursorisch 
onderwijs dat gericht is op het verwerven en behouden van de door het CGS vastgestelde 
competenties, bedoeld in dit besluit, het betreffende specifieke besluit of het LOP. 
 

Besprekingen, heelkunde, interdisciplinair algemeen 
• Verbeteren onderwijskundige aspecten van de probleembesprekingen 
• Zorgen dat er voldoende momenten worden gecreëerd en benut voor de kritische bespreking van 

de (dagelijkse) patiëntenzorg 
KB-CGS, art. F.13b De leden van de opleidingsgroep houden in het kader van onderlinge toetsing 
besprekingen over complicaties of kwaliteit van de opleiding van de zorg, waaraan in beginsel alle 
leden van de opleidingsgroep deelnemen. 
• Instellen van een thematische complicatiebespreking 
KB-CGS, art. F.13b De leden van de opleidingsgroep houden in het kader van onderlinge toetsing 
besprekingen over complicaties of kwaliteit van de opleiding van de zorg, waaraan in beginsel alle 
leden van de opleidingsgroep deelnemen. 

Centrale Opleidingscommissie 
• De centrale opleidingscommissie moet functioneren conform de regelgeving. 
KB-CGS, art. F.12 Eisen COC 
 

Cursorisch Onderwijs, verplichte cursussen 
• De leden van de opleidingsgroep dragen zorg voor uitbreiding van het lokaal cursorisch onderwijs 

zodat dit naar structuur, opzet, inhoud en uitvoering aan de vereisten voldoet. 
KB-CGS, art. F.13.a De leden van de opleidingsgroep hebben gezamenlijk een dusdanig takenpakket 
dat de in het lokale of regionale opleidingsplan beschreven leerdoelen kunnen worden behaald. 

t.b.v. 
KB-CGS, art. B.2.1. De opleiding is gericht op het bereiken van de door het CGS vastgestelde 
specialisme-gebonden competenties als bedoeld in het betreffende LOP. 
 
 

Differentiaties 
• Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de differentiaties 
KB-CGS, art. C.6.c. de instellingen in het samenwerkingsverband hebben een 
samenwerkingsovereenkomst en een bijbehorend regionaal opleidingsplan, waarbij de overeenkomst 
of het regionaal opleidingsplan ten minste de afspraken over elke locatie, de inhoud en duur van de 
verschillende onderdelen van de opleiding en over de onderlinge verhouding van de instellingen in 
het samenwerkingsverband beschrijft. 
 
• Verduidelijken wie binnen de opleidersgroep verantwoordelijk is voor de differentiatie naast de 

opleider heelkunde 
BH-CGS, art. C.2.b.ii. de leden van de opleidingsgroep van een instelling die het onderdeel 
heelkunde differentiatie, bedoeld in artikel B.2., eerste lid, onder b. wil verzorgen, voldoen aan de 
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volgende eisen: i. ten minste één van de leden van de opleidingsgroep houdt zich in belangrijke mate 
met de betreffende differentiatie bezig; 
 
• Instellen van een gedifferentieerde polikliniek 
BH-CGS, art. C.5.d.i er is een poliklinisch spreekuur voor patiënten met aandoeningen van de 
betreffende differentiatie; 
 
• Aios in staat stellen de eindtermen te halen 
BH-CGS, art. C.5.d.iv. er is een zodanig kwantitatief en kwalitatief aanbod van patiënten met 
aandoeningen van de betreffende differentiatie, dat de aios de vereiste operatieve ervaring kan 
verwerven zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheid voor de overige aios om ervaring te 
verwerven op het gebied van de algemeen heelkundige fractie van de betreffende differentiatie. 
 

Individueel opleidingsplan 
• De aios en de opleider stellen een individueel opleidingsplan op  
KB-CGS, art. B.6.3. Het individueel opleidingsplan bevat een opleidingsschema met de structuur van 
de opleiding, een overzicht van de begin- en einddatum, de volgorde en de locatie van elk onderdeel 
van de opleiding op individueel niveau. 
 

Lokaal opleidingsplan (instellingsopleidingsplan) 
• Opstellen van een lokaal opleidingsplan dat aan de eisen voldoet. 
• Opstellen van een gestructureerd programma voor de differentiatiejaren. 
KB-CGS, art. C.7.3. In aanvulling op het eerste lid geldt voor de beoogd opleider tevens dat deze in 
aansluiting op het LOP een instellingsopleidingsplan heeft opgesteld dat de koppeling beschrijft 
tussen leerdoel, opleidingsactiviteit, toets en bekwaamheidsniveau van de opleiding of het 
betreffende onderdeel daarvan.; 
 

Modelinstructie 
• Verzorgen modelinstructie voor de aios heelkunde 
KB-CGS, art. F.3.1. In aanvulling op art. B.13, eerste lid, voldoet de aios aan de algemene 
verplichting zich te houden aan de instructieregeling die de betreffende opleidingsinstelling op grond 
van de modelinstructie heeft opgesteld. 
 

Operaties (verrichtingen en zwaarteklassen en administratie) 
• Het op orde brengen van het operatietableau van de aios t.b.v. ingrepen in de hogere 

zwaarteklassen conform de opleidingseis 
• Het door eerste en tweedejaars aios verrichte operaties dient te voldoen zodat aan de 

opleidingseisen voldaan kan worden 
• Aandacht houden voor voldoende verrichtingen voor jongerejaars om de competentie te behalen  
• De aios dienen in de gelegenheid te worden gesteld voldoende verrichtingen te doen om de 

competenties te behalen   
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KB-CGS F.13.a. De leden van de opleidingsgroep hebben gezamenlijk een dusdanig takenpakket dat 
de in het lokale of regionale opleidingsplan beschreven leerdoelen kunnen worden behaald; 
 
• Het aanbod van operaties in het differentiatie dient evenwichtig verdeeld te zijn over typen en 

zwaarteklassen 
BH-CGS, art. C.5.d.iv. voor het differentieel gedeelte is er een zodanig kwantitatief en kwalitatief 
aanbod van patiënten met aandoeningen van de betreffende differentiatie, dat de aios de vereiste 
operatieve ervaring kan verwerven zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheid voor de overige 
aios om ervaring te verwerven op het gebied van de algemeen heelkundige fractie van de betreffende 
differentiatie. 
KB-CGS F.13.a. De leden van de opleidingsgroep hebben gezamenlijk een dusdanig takenpakket dat 
de in het lokale of regionale opleidingsplan beschreven leerdoelen kunnen worden behaald 
• Overzicht houden van alle ingrepen die in de opleiding worden verricht 
• Adequate registratie van operatieve ingrepen 
KB-CGS C.4.1.a. de instelling beschikt over adequate voorzieningen voor de registratie, 
documentatie en archivering van de gegevens die tezamen het medisch dossier van de patiënt 
vormen, alsmede over adequate procedures om de betreffende gegevens te allen tijde binnen een 
redelijke termijn beschikbaar te stellen; 
 
• De aios dient als eerste operateur op het OK-programma vermeld te worden 
BH-CGS, art. C.4.1.h. de instelling draagt er zorg voor dat de aios die als eerste operateur optreedt, 
als zodanig op het operatieprogramma wordt vermeld. 
 
• De aios dient in staat gesteld te worden tot het verrichten van acute operaties ook buiten 

kantooruren. 
BH-CGS, art. B.3.2.iv De opleiding ten aanzien van het onderdeel heelkunde algemeen, bedoeld in 
artikel B.2, eerste lid, onder a, omvat o.a. weekend/avonddienst (mogelijk) alleen in huis; 
 

Opleiding en opleidingsklimaat algemeen 
• Het opleidingsklimaat dient verbeterd te worden 
KB-CGS, art. F.12.1.a.vii. De COC heeft tot taak o.a. het bewaken, handhaven en bevorderen van 
een gunstig en veilig opleidingsklimaat en de kwaliteit van de in de opleidingsinstelling aanwezige 
opleidingen conform dit besluit, het betreffende specifieke besluit en het betreffende kwaliteitskader, 
bedoel in artikel C.9; 
 
• De opleidersgroep organiseert de werkzaamheden zodanig dat er niet onnodig 

opleidingsmomenten verloren gaan. 
• Het tijdstip van de verschillende opleidingsmomenten zo inplannen dat deze niet interveniëren 

met andere opleidingsmomenten 
KB-CGS F.13.a. De leden van de opleidingsgroep hebben gezamenlijk een dusdanig takenpakket dat 
de in het lokale of regionale opleidingsplan beschreven leerdoelen kunnen worden behaald 
 
• Verbeteren eenheid van beleid van de opleidingsgroep 
KB-CGS F.13.d zij nemen deel aan de kwaliteitscyclus, bedoeld in artikel C.3, eerste lid, onder g; 
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Overdracht / Generaal dagelijks rapport 
• Optimaliseren generaal patiëntenoverdracht/rapport t.b.v. opleiding 
KB-CGS, art. F.3.2.e. de aios neemt deel aan patiëntenbesprekingen, klinische conferenties en 
refereerbijeenkomsten en in overleg met de opleider, ook aan besprekingen of bijeenkomsten die in 
een andere opleidingsinstelling plaatsvinden dan waar deze wordt opgeleid 
 

Polikliniek 
• Op de polikliniek rekening houden met expositie van de aios aan complexe pathologie 
• De aios moeten in staat gesteld worden ook de meer complexe patiënten als nieuwe patiënt op 

de polikliniek te zien 
BH-CGS, art. C.5.d.iv. voor het differentieel gedeelte is er een zodanig kwantitatief en kwalitatief 
aanbod van patiënten met aandoeningen van de betreffende differentiatie, dat de aios de vereiste 
operatieve ervaring kan verwerven zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheid voor de overige 
aios om ervaring te verwerven op het gebied van de algemeen heelkundige fractie van de betreffende 
differentiatie. 
 

Portfolio 
• De opleider dient er op toe te zien dat de aios een portfolio bijhouden dat voldoet aan de 

opleidingseisen 
• Betere structuur en compleetheid portfolio 
KB-CGS, art. B.13.2.c De aios houdt een portfolio bij overeenkomstig het LOP en het betreffende 
instituuts- of instellingsopleidingsplan. 
 

Samenwerkingsovereenkomst 
• Zorgdragen voor één of meer samenwerkingsovereenkomsten met één of meer 

opleidingsinrichtingen waar aios delen van de opleiding heelkunde volgen  
KB-CGS, art. C.5.d. de samenwerkingsovereenkomst tussen de beoogde opleidingsinstelling en de 
andere instellingen in de bestuurlijke opleidingseenheid beschrijft ten minste de afspraken over elke 
locatie, de inhoud en duur van de verschillende onderdelen van de opleiding. 
Of 
BH-CGS art. C.4.1.i. de instelling beschikt over een samenwerkingsovereenkomst die voldoet aan de 
volgende eisen: 
 

SEH en IC-stage 
• De opleider en de opleidingsinrichting dragen er zorg voor een opleidingsonderdeel 

spoedeisende hulp geneeskunde in te stellen dat voldoet aan de eisen. 
KB-CGS, art. C.3.1.b. de instelling borgt dat de opleider of diens plaatsvervanger en de aiossen 
kunnen voldoen aan dit besluit, het betreffende specifieke besluit, het LOP en andere hierop 
gebaseerde opleidingsplannen; 
Of 
BH-CGS B.2.2.a. Het onderdeel heelkunde algemeen, genoemd in het eerste lid, onder a., bestaat uit 
een onderdeel spoedeisende hulp geneeskunde (SEH); 
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• Instellen van een IC-stage 
BH-CGS B.2.2.b. Het onderdeel heelkunde algemeen, genoemd in het eerste lid, onder a., bestaat uit 
een onderdeel intensive care (ICU). 
 

Supervisie 
• De opleidingsgroep draagt er zorg voor dat de werkzaamheden op de polikliniek zodanig 

georganiseerd zijn dat adequate supervisie aan de aios gegeven kan worden. 
KB-CGS, art. F.13.f. De opleidingsgroep waarborgt dat op elk moment dat een aios in de 
opleidingsinstelling aanwezig is, ten minste een lid van de opleidingsgroep beschikbaar is voor de 
aios; 
 
• Meer structurele supervisie van eerstejaars aios door stafleden bij eerste ervaringen als operateur 
KB-CGS, art. F.6.1.. De opleider ziet er op toe dat de voortgangsgesprekken, bedoeld in artikel F.5, 
eerste lid, onder a, worden georganiseerd en tijdig plaatsvinden waarbij het aantal en de frequentie 
van de voortgangsgesprekken als volgt zijn:  
a. in het eerste opleidingsjaar ten minste een per kwartaal;  
b. in het tweede en derde opleidingsjaar ten minste een per half jaar;  
c. in de opleidingsjaren daarna tot het einde van de opleiding ten minste één per opleidingsjaar, 
waarbij een voortgangsgesprek ten minste drie maanden voor het einde van elk opleidingsjaar wordt 
gehouden; 
 

Vergaderingen 
• De vergaderingen tussen de aios en opleidingsgroep worden conform de opleidingseisen 

gehouden en genotuleerd 
KB-CGS, art. F.12.1.a.ix. De COC heeft tot taak desgewenst kennis te nemen van de notulen van de 
opleidingsvergaderingen tussen de betreffende opleiders en aiossen; 
 

Werkruimte aios 
• Realiseren van een werkkamer voor de aios op de verpleegafdeling 
• Uitbreiden van de werkruimte en faciliteiten voor de aios 
KB-CGS, art. C.3.1.d. De opleidingsinrichting beschikt over voldoende instrumentarium, ruimten en 
andere faciliteiten om een goede opleiding voor het desbetreffende medische specialisme te kunnen 
waarborgen; 
 

Werktijden en werkbelasting 
• Werktijden dienen conform het arbeidstijdenbesluit te zijn 
KB-CGS art. B.13.2.b. Op de aios is tijdens de opleiding de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 
van de betreffende opleidingsinrichting van toepassing. 
 
• De leden van de opleidingsgroep dragen zorg voor een zodanige balans, c.q. het verbeteren van 

de balans tussen de opleiding en de bedrijfsvoering dat geen opleidingsmomenten verloren gaan 
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KB-CGS art. F.13.a zij hebben gezamenlijk een dusdanig takenpakket dat de in het lokale of 
regionale opleidingsplan beschreven leerdoelen kunnen worden behaald;; 
 

Wetenschappelijk onderzoek 
• De opleider(sgroep) stimuleert aios te participeren in klinisch wetenschappelijk onderzoek c.q. 

onderzoek te initiëren 
• Erop toezien dat de aios worden begeleid bij het wetenschappelijk werk 
KB-CGS, art. B.2.2.d.iv. De specialist bevordert de deskundigheid van studenten, aios, collegae, 
patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg; 
Of 
KB-CGS, art. B.2.2.d.ii. De specialist bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke 
vakkennis; 
 
• De aios draagt er aantoonbaar zorg voor dat hij/zij in voldoende mate wetenschappelijk werk 

verricht 
KB-CCMS, art. F.3.2.b. de aios houdt tijdens de opleiding ten minste eenmaal een wetenschappelijke 
voordracht of presenteert een poster of publiceert ten minste een artikel in een wetenschappelijk 
tijdschrift of medisch vakblad of schrijft een dissertatie 
 
• Het wetenschappelijk onderzoek dient volgens de opleidingseisen uitgevoerd te worden 
BH-CGS, art. B.3.1.vii De opleiding omvat ten aanzien van algemeen het thema wetenschap; 
 
• De wetenschappelijke activiteiten van de opleidingsgroep en de aios moeten uitgebreid worden 
KB-CGS, art. F.13.c zij zijn wetenschappelijk actief. 
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