Een voorbeeld van versnelling;
Opleiding Interne Geneeskunde

Handreiking Individualisering (versnelling) van de Opleiding Interne
Geneeskunde
Richtlijn Consilium
Algemene afspraken:









Duur van de opleiding is afgestemd op de leercurve van de aios.
Kwaliteit van de toekomstig medisch specialist, en daarmee samenhangend patiëntveiligheid
staat altijd voorop; doelmatigheid is meegenomen.
Het bepalen van het competentieniveau en de eventuele verkorting is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de opleider en de leden van de opleidingsgroep.
Bespreek de mogelijkheid van versnelling vooraf met de aios, want hij/zij moet zich ook
bekwaam voelen.
Aios komt voor versnelling in aanmerking bij voldoende groei in alle competenties
(doel:reflectieve professional met een ‘leven lang leren’ attitude).
Borgen dat leerdoelen medisch handelen van stages die niet (meer) doorlopen worden behaald
kunnen worden in het landelijke-, regionale- en/of lokale onderwijs.
Bij opleiding in deeltijd wordt de duur van stage niet meer vanzelfsprekend verlengd, mits de
stage voortgang resp. groei in competenties van de aios dit toestaat.
Verkortingen kunnen altijd worden teruggedraaid wanneer volgens de aios of opleider blijkt dat
de gestelde leerdoelen niet in het afgesproken tijdsbestek kunnen worden verwezenlijkt.

Eerder verworven competenties (EVC)



Vast te stellen bij start opleiding
Genoemde aantallen in maanden betreffen maximaal voor te stellen verkortingen

ANIOS periode
Interne geneeskunde
 Opleidingskliniek
maximaal 12 maanden korting jaar 1 interne geneeskunde afhankelijk van oordeel
opleidingsteam
 Niet-opleidingskliniek
6 maanden korting; na 3 en 6 maanden beoordelen of met facultatieve of verplichte stages jaar
2-4 aanvang kan worden gemaakt.
SEH
4-6 maanden korting op facultatieve stage acute geneeskunde of jaar 1 interne geneeskunde
IC
4-6 maanden korting op verplichte IC stage Cardiologie/Longziekten
4-6 maanden korting op facultatieve stages Snijdende discipline or andere niet-‘internoide’ vakken
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Verkorting afhankelijk van uitgevoerde activiteiten
Schakeljaar
6 maanden korting (max?); na 3 en 6 maanden beoordelen of met facultatieve of verplichte stages
jaar 2-4 een aanvang kan worden gemaakt.
Onderzoek
3-6 maanden korting op differentiatie (in afstemming met opleider van differentiatie) in geval van
puur basaal onderzoek.
3-6 maanden korting indien klinisch onderzoek (inclusief uitvoeren van poliklinische
werkzaamheden) gelijkelijk te verdelen over de basisopleiding (polikliniekstage) en de differentiatie.

Sneller verworven competenties (SVC)
 Vast te stellen door opleider alwaar AIOS werkzaam is – communiceren met hoofdopleider
jaar 1 interne geneeskunde: te bepalen tijdens voortgangsgesprek 3 en 6 maanden
jaar 2-4 tijdens de voortgangsgesprekken
jaar 5-6 tijdens de voortgangsgesprekken

Verdeling korting UMC- Affiliatiekliniek
50%-50% verdeling qua huidige opleidingsschema

Intentie in 2022 een verkorting te realiseren van 7 maanden: 4 maanden Affiliatiekliniek
en 3 maanden UMC.

Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van
project Realisatie Individualisering Opleidingsduur
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