Reglement voor de erkenning en visitatie van
opleidingsafdelingen in enkelvoudige differentiaties (ED’s)
Geldig per 1-1-2013 - Concilium Medicinae Internae- commissie VAD

Visitatie van de opleidingsafdeling in de ED.
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Visitaties van opleidingsafdelingen in een ED lopen parallel aan de reguliere RGS-visitaties van
de opleiding Interne Geneeskunde, en vinden plaats vanaf twaalf maanden voor de reguliere
visitatie. De hoofdopleider Interne geneeskunde stelt de opleiders in de ED in kennis van de
verwachte datum van de RGS-visitatie en dezen nemen hierover contact op met hun Sectie.
Voor de Intensive Care wordt een uitzondering gemaakt voor wat betreft de maximale tijdsduur van twaalf
maanden vanwege de andere moederspecialismen. Voor de RGS-visitatie wordt gebruik gemaakt van het
laatste visitatierapport van de ED Intensive Care, ongeacht de periode die verstreken is. De visitatie van het
ED Intensive Care ressorteert onder de GIC.
Indien de opleiding Interne geneeskunde voor een kortere termijn dan vijf jaar erkend is, vindt
parallel een papieren visitatie van de ED plaats.
In de zomer worden alle visitaties voor de differentiaties gepland voor het volgende jaar.
(dus zomer 2015 planning van visitaties die in 2016 op de agenda staan)
In overleg met hoofdvisitator/voorzitter van de sectie worden data afgesproken waarna contact
wordt opgenomen met het ziekenhuis.
De Secties stellen een visitatiecommissie ad hoc in, die bestaat uit twee leden van de betreffende
Sectie, een conciliumlid en een lid van de juniorenvereniging van de Sectie.
Secties zorgen ervoor dat leden van de Sectie een visitatietraining gevolgd hebben, voordat zij
gaan visiteren. De PVC ziet toe op de training van deze leden.
September/oktober worden de formulieren naar de opleider differentiatie gestuurd.
Vier weken voorafgaand aan de visitatie zendt de opleider in de ED het ingevulde visitatieformulier met
gevraagde bijlagen per e-mail aan het NIV-bureau. Een kopie ervan stelt hij/zij ter hand aan de
hoofdopleider Interne Geneeskunde.
Het NIV-bureau verstuurt per e-mail de visitatieformulieren aan de leden van de visitatiecommissie ad hoc
en coördineert verder zo nodig de visitatie.
De visitatiecommissie ad hoc beoordeelt zowel de medische als de niet-medische competenties. Zij visiteert
zowel de ED als de samengestelde differentiatie-onderdelen, die onder de betreffende Sectie ressorteren.
Zij beoordeelt niet de keuze-stages.
Wanneer een onderdeel van een ED of een samengestelde differentiatie wordt gevolgd in een geaffilieerde
niet-academische kliniek participeren de AIOS en de perifere opleider van het betreffende onderdeel in de
visitatie.
Voor de visitatie van een ED wordt gebruik gemaakt van een aangepast visitatierapport, zoals dat in gebruik
is voor de RGS-visitatie van de gehele opleiding. Belangrijk is dat het rapport eindigt met conclusies
(erkenning ja/nee; duur van de erkenning; voorwaarden, zwaarwegende adviezen (met verplichting tot
rapportage binnen1-2 jaar), aanbevelingen).
Na de visitatie wordt het verslag opgesteld. Na maximaal vijf weken wordt het visitatierapport naar het NIVbureau gemaild. Hier wordt het visitatierapport zonder de conclusie, adviezen en aanbevelingen naar de
opleider ED gemaild voor feitelijke onjuistheden. Hij/zij heeft één week de tijd om te reageren.
Eventuele wijzigingen worden met de visitatoren gecommuniceerd.
Het visitatierapport van de ED wordt binnen zes weken na de visitatie verzonden naar de PVC, die het
vervolgens binnen een maand bespreekt.
Wordt het rapport niet geaccordeerd door de PVC, dan overlegt de secretaris van de PVC met de voorzitter
van de visitatiecommissie ad hoc over eventuele wijzigingen. Bij verschil van inzicht prevaleert het oordeel
van de PVC.
Nadat het rapport door de PVC is vastgesteld, wordt de brief (ondertekend door de voorzitter sectie en
voorzitter concilium) en het visitatierapport door de secretaris verzonden naar
- de opleider van de ED
- de hoofdopleider Interne Geneeskunde van de instelling
- de voorzitter van de Sectie.
- Een kopie wordt gearchiveerd door het NIV-bureau.
De visitatiecommissie wordt vervolgens gedechargeerd door de PVC.
Bij de voorbereiding van de RGS-visitatie wordt het visitatierapport van de ED toegevoegd aan de
visitatiestukken door het secretariaat van de PVC.

De tussentijdse aanvraag tot erkenning van de opleiding in een ED
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De hoofdopleider Interne Geneeskunde vraagt erkenning van het differentiatie onderdeel
(DO; vroeger: aandachtsgebied) aan bij de RGS. Deze vraagt de Plenaire Visitatie
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Commissie (PVC) van de NIV om advies.
Na ontvangst van de adviesaanvraag van de RGS vraagt de PVC van de NIV de Sectie
van de betreffende ED om advies.
Tegelijkertijd met 1. stuurt de hoofdopleider Interne Geneeskunde tezamen met de
beoogde opleider in de ED een kopie van de aanvraag naar de Sectie.
De Sectie beoordeelt de aanvraag op grond van de opleidingseisen en op grond van een
gesprek met A(N)IOS, die het DO volgen of gevolgd hebben. Dit kan retrograad (de
Sectie spreekt met ANIOS die het DO gevolgd hebben; of antegraad (de Sectie laat de
opleiding in het DO starten en spreekt uiterlijk na 3 maanden na de aanvang met AIOS
die aangevangen zijn met de opleiding in het DO). In het laatste geval houdt de PVC van
het NIV de adviesaanvraag van de RGS aan tot dit gesprek heeft plaatsgevonden en de
Sectie haar advies aan de PVC geformuleerd heeft.
Nadat de PVC het advies van de Sectie ontvangen heeft, adviseert zij de RGS.
Voor een blijvende erkenning is een regelmatige bezetting van de opleiding in de ED
vereist (50% van de tijd of eens in de twee jaar een volledig jaar bezet door een AIOS).
De opleider in een ED dient vijf jaar te zijn geregistreerd in het Verenigingsregister van de
ED. Voor een plaatsvervangend opleider gelden dezelfde eisen. Het opleiderschap voor een ED kan niet
worden gecombineerd met erkenning als hoofdopleider Interne Geneeskunde.
Bij tussentijdse wijziging in het opleiderschap dient een nieuwe aanvraag tot erkenning te
worden ingediend bij de hoofdopleider. Na goedkeuring beoordeelt de Sectie de aanvraag, waarna de PVC
het eindoordeel verleent vervolgens erkenning op grond van de volgende criteria: de nieuwe opleider dient: 5
jaar geregistreerd te zijn als internist en 5 jaar geregistreerd te zijn in de ED. Tevens dient de opleider 5
jaar deel uit te maken van een opleidingsgroep. Voorts dient de opleider aantoonbaar aan
docentprofessionalisering te hebben gedaan en actief betrokken te zijn bij de PDCA cyclus van de
opleiding.
De opleider ED hoeft niet gepromoveerd te zijn.

Uitvoeringsreglement visitatie differentiaties binnen de Interne Geneeskunde
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“Buiten grenzen” van de visitaties worden bepaald door het Kaderbesluit en het besluit Interne
Geneeskunde.
De enkelvoudige en meervoudige differentiaties (jaar 5 en 6) zijn onderdeel van de opleiding Interne
Geneeskunde.
Uitvoering van de visitaties van de enkelvoudige en meervoudige differentiatie wordt door de PVC aan een
ad hoc commissie gedelegeerd bestaande uit vertegenwoordigers van de sectie; de differentiatie intensive
care ressorteert onder de GIC (gemeenschappelijke intensivisten commissie).
De sectie van elke differentiatie maakt zelf een selectie van haar visitatoren.
De keuzestages in de eerste 4 jaar van de opleiding binnen een differentiatie worden niet beoordeeld in de
visitatie van de enkelvoudige differentiatie.
Eindverantwoordelijkheid van de visitatie van de opleiding interne geneeskunde, inclusief de visitatie van
de differentiaties, ligt bij de visitatiecommissie (interne geneeskunde) ad hoc namens de RGS.
De visitatierapporten van de differentiaties interne geneeskunde binnen een opleidingsinrichting zullen bij
de visitatiedocumenten van de betreffende opleiding interne geneeskunde worden gevoegd. Het is ter
beoordeling van de visitatiecommissie ad hoc om te besluiten welke punten hieruit weer aan de orde zullen
worden gesteld tijdens de visitatie van de opleiding interne geneeskunde. In principe zullen deze punten
alleen de voorwaarden betreffen. Het is niet de bedoeling dat tijdens deze visitatie de overige gegeven
adviezen en aanbevelingen worden (her)beoordeeld. De visitatierapporten van de differentiatie worden niet
naar de RGS gestuurd.
Elke visitator is onafhankelijk, zonder last of ruggespraak.
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De visitatie van de differentiatie vindt plaats vanaf 12 maanden voor de visitatie van de opleiding
interne geneeskunde. Voor de differentiatie Intensive Care wordt vanwege het grote aantal
participerende specialismen een tijdsduur van maximaal 24 maanden tussen de laatste visitatie
van de differentiatie en de visitatie van de opleiding interne geneeskunde toegestaan.
Voor de visitatie van de differentiaties wordt gebruik gemaakt van een gespecificeerd
visitatierapport wat overeenkomt met het door de RGS gebruikte visitatierapport.
De enkelvoudige en het daartoe behorende onderdeel van de meervoudige differentiatie worden
in dezelfde visitatie gevisiteerd.
Indien een gedeelte van de enkelvoudige of meervoudige differentiatie in een geaffilieerde nietacademische kliniek wordt gevolgd participeren een AIOS en de opleider uit de geaffilieerde
kliniek in de visitatie.
Tijdens de visitatie van de differentiatie wordt de differentiatie-specifieke uitwerking van de

competenties beoordeeld, alsmede de invulling van de algemene competenties uit het
opleidingsplan interne geneeskunde welke aan de laatste twee jaar zijn toebedeeld.
6. De visitatiecommissie van de differentiatie bestaat uit twee leden van de sectie, een conciliumlid
en een lid van de JNIV, cq. lid JNIV die de opleiding volgt in de betreffende differentiatie.
7. Alle sectieleden die visiteren moeten minimaal een (korte) visitatietraining van de hebben
gevolgd. Deze visitatietraining wordt door het concilium i.o.m. de RGS vormgegeven. Het
secretariaat van de PVC zal hiervan een register bijhouden. De voorzitters van de secties nemen
uit hoofde van hun lidmaatschap van de PVC deel aan visitatietraining van de RGS.
8. Het visitatierapport van de differentiatie wordt binnen 6-8 weken naar de PVC gezonden.
9. Het visitatierapport van de differentiatie wordt besproken in de PVC. Wordt het verslag niet
geaccordeerd door de PVC, dan wordt overlegd met de voorzitter van de visitatiecommissie van de
differentiatie over de voorgestelde wijzigingen. Bij verschil van inzicht prevaleert het oordeel van de PVC.
Zowel de voorzitter van de PVC als de voorzitter van de Sectie tekenen gezamenlijk voor de brief met
conclusies. Nadat het rapport door de PVC is vastgesteld, gaat het naar de opleider van de gevisiteerde
differentiatie, de universitaire opleider, de voorzitter van de Sectie en naar het secretariaat van de PVC.
10. De visitatiecommissie wordt gedechargeerd door de PVC. Bij de voorbereiding van de visitatie
van de gehele opleiding wordt het rapport toegevoegd aan de visitatiestukken.
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