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Disclosure slide

• Geen



Programma

1. Opening

2. Profielen

3. Landelijk opleidingsplan

4. Regionale ontwikkelingen in OOR ON en ZON

5. Voorbeelden uit de praktijk

6. Discussie: revalidatiearts van de toekomst

7. Afsluiting



2. Profielen

Vincent de Groot

Concilium



Uitleg profielen

• Onderwijs

• Wetenschap

• Management



Profielen – kleur bekennen

• Onderwijs

• Wetenschap

• Management



3. Wijzigingen Landelijk 
Opleidingsplan

Vincent de Groot 

Concilium



Aanleiding

Medisch specialist moet meer competenties bezitten dan de competentie 
medisch handelen:

1. Medisch leiderschap

2. Actief bijdragen aan de wetenschap

3. Onderwijs & supervisie verzorgen



Generieke activiteiten

• Basisniveau voor elke generieke 
activiteit

• Profilering op één van de drie 
generieke activiteiten

• Aios kiest zelf een profiel passend bij 
zijn/haar Individueel Opleidingsplan.



Medisch leiderschap: basis

• Persoonlijk
• time-management, werk/privébalans, persoonlijke ontwikkeling, etc.

• Team en/of organisatie
• overleggen op afdelingsniveau, effectief vergaderen, financiering van zorg, eigen rol binnen een 

team, verbeterplan, kwaliteitsproject, etc.

• Relatie collega-specialisten
• versterking rol van de revalidatiearts in externe overleggen, zet vak op de kaart.

• Rol in maatschappij
• verantwoorde besteding middelen, contacten patiëntverenigingen, inzicht in gevolgen 

landelijke ontwikkelingen, etc.



Wetenschap: basis

• Kennis over wetenschappelijke onderzoeksmethoden
• scholingscursus

• Vertaalt wetenschappelijke kennis naar de spreekkamer
• past o.a. richtlijnen toe of wijkt daar gemotiveerd vanaf

• Presenteert een CAT
• minimaal 2 per jaar

• Kan artikel kritisch lezen en bediscussiëren
• bv door deelname Journal Club

• Draagt bij aan lopend onderzoek binnen de instelling
• bv. includeren van patiënten



Onderwijs en supervisie verzorgen: basis

• Draagt bij aan deskundigheidsbevordering van paramedici, 
verpleegkundigen, studenten, coassistenten, aios, collegae

• kennisoverdracht en scholing

• Ontwerpt en organiseert enkele onderwijsactiviteiten

• Voert leeractiviteiten uit
• bv. aan verpleegkundigen, paramedici, coassistenten

• Begeleidt enkele coassistenten en jongerejaars a(n)ios



Profiel

• Verplichte profielopdracht op één van de drie generieke activiteiten

• Conform ‘Kaderbesluit CGS’ 10% van de opleidingstijd beschikbaar.

• Verlenging tot maximaal 6 maanden door 3 maanden verdiepingstijd toe te 
voegen (indien wens aios, in overleg opleider)

• Inzet tijd aaneengesloten of verdeeld
• bv. 3 maanden aansluitend of 1 dag in de week gedurende een bepaalde periode
• Voorkeur einde van de opleiding



Eindtermen en activiteiten profiel

• Wetenschappelijke 
voordracht,

• Wetenschappelijke poster,

• Artikel in wetenschappelijk 
tijdschrift of medisch 
vakblad, of

• Schrijft dissertatie

• Plan van aanpak goedgekeurd door de 
opleider

• Uitvoering en analyse van een kwalitatief 
of kwantitatief wetenschappelijk 
onderzoek

• Schrijft een eindrapport op universitair 
niveau op basis van de profielopdracht of 
onderzoek

• Presenteert onderzoeksresultaten



Ter inspiratie

Medisch leiderschap • Loopt mee met management of bestuur
• Neemt actief deel aan landelijk commissiewerk
• Krijgt inzicht in financiën in de instelling en zorg (bijv. door deelname aan onderhandelingsoverleg)
• Aanvullende cursussen

• Projectmatig werken / lean
• Management van zorg
• Financieel management van zorg

Actief bijdragen aan de wetenschap • Neemt deel aan researchbesprekingen
• Onderwijst de methodiek van evidenced based practice
• Begeleidt onderzoeksstage master student geneeskunde of stage HBO paramedisch
• Schrijft een subsidieaanvraag
• Aanvullende cursussen

• BROK-cursus
• Cursus EBM/EBP
• Wetenschappelijk schrijven

Onderwijs & supervisie verzorgen • Geeft onderwijs in onderwijsblokken binnen HBO- en/of geneeskundecurriculum
• Verbetert het regionale/ lokale opleidingsplan revalidatiegeneeskunde
• Stelt het stagebeleid van aios en coassistenten bij
• Neemt actief deel aan landelijk commissiewerk
• Aanvullende cursussen

• Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)
• MMV-congres / NVMO congres / AMEE congress



4a. Profielen in regio Oost 
Nederland

Ilse van Nes

Concilium



3. Profielen in regio Oost 
Nederland

Ilse van Nes

Concilium



Vernieuwing regionale opleiding

BASIS



Verdieping

• Kinderrevalidatie

• Orthopedische revalidatie

• Neurologische revalidatie

• Ziekenhuisrevalidatie



Profielen

• Management & innovatie

• Opleiding & onderwijs

• Wetenschap



specialisatie
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Praktisch

• Motivatiebrief
• Verdieping

• Profiel

• Bespreking in regionale opleidersvergadering

• Terugkoppeling aan aios via opleider

• 60 werkdagen

• Verspreid of geclusterd

• Persoonlijk opleidingsplan op profiel

• 1 regionale opleider verantwoordelijk per profiel



Start 2018

• Profielkeuze van 10 aios

• 3 aios afgerond, 1 uit elk profiel

Profiel Aantal aios

Onderwijs 4

Wetenschap 4

Management 2



Aanbevelingen

• Denk regionaal!

• Benut kansen

• Betrek aios

• Denk los van bedrijfsvoering



4b. Onderwijsprofiel in regio 
Zuid Oost Nederland

Clemens Rommers

Concilium



Onderwijs in de revalidatiegeneeskunde



Groep 3e jr bachelor studenten UM



Hoe willen we de student leren?



Wat willen we de AIOS leren?
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In de basis : keuzeblok revalidatie



In de basis: onderwijs aan coassistenten

• Onderwijs aan studenten geneeskunde

• Onderwijspoli Bachelor 3



In de basis: aandachtsgebieden

• Keuzecoschap in RC of ziekenhuis:

• Begeleiden; interactie

• Feedback geven

• Beoordelen



Verdieping



Verdieping

Bijdragen aan wetenschap



Verdieping



Verdieping

• AIOS maakt keuze uit een van de profielen

• De AIOS maakt een plan en legt dit voor aan de opleider

• Bij onderwijs wordt een programma samengesteld voor de verdieping

• Afspraken over eindresultaat: verslag – voordracht - publicatie



Wat mee te nemen naar volgende week?

• Deelname AIOS aan onderwijs: veel varianten zijn mogelijk

• Geef AIOS de ruimte en begeleiding

• Verdieping: duidelijke doelstellingen en resultaatafspraken

• Onderwijs geven, maken en ontwikkelen is een vaardigheid voor elke 
AIOS en revalidatiearts.



5a. Voorbeeld 1: 
managementstage

Annique Priesterbach

Oud-AIOS OOR ON



• Specialisatiejaar: orthopedische revalidatie + profiel management + buitenlandstage
• Goedkeuring 5 maanden voor aanvang
• Managementstage Tolbrug (JBZ): 1 dag per week, 9 maanden

Aanvraag specialisatiejaar



Stagebeschrijving 

• 'De revalidatiearts met verstand van zaken'
• 2 maanden voor aanvang
• Conform landelijk opleidingsplan BETER in 

beweging
• Stagebegeleider: Annette van Kuijk



Leerdoelen



Inhoud - project

Projectleider inzet ervaringsdeskundigen 
• Projectplan schrijven

• Werkgroep overleggen voorzitten

• Scholingsprogramma ervaringsdeskundigen

• Begeleiding afstudeerprojecten HBO studenten

• Evaluatie



Inhoud - project



Inhoud - overleggen

• Leergesprekken stagebegeleider 1x/3 weken

• Financieel overleg 1x/mnd

• Directeur bedrijfsvoering

• Financial controller

• Beleidsadviseur strategie/ innovatie JBZ

• Bossche Specialisten Coöperatie (BSC)



Inhoud - overig

• Cursussen/boeken

• Leergang Medisch 
Leiderschap MPOWR

• BeleidsdagVRA bestuur

• Meelopen bestuur MRC



Eindproduct/toetsing

• Organisatie Workshop 
Colloquium 2021 met Thieu 
Berkhout (VRA) en Martijn 
Klem (RN) + bestuurders

• KPB Projectplan

• KPB Workshop Colloquium

• 360 graden feedback 





Vragen?



5b. Voorbeeld 2: 
onderwijsstage

Vera van Reuler

Aios Amsterdam UMC



Even voorstellen



Onderwijsstage

Idee Voorstel Uitvoering Evaluatie



Modernisering van het landelijk scholingsprogramma revalidatiegeneeskunde: 
Ontwerpen van een blended themacursus

Onderwijsstage

Idee Voorstel Uitvoering Evaluatie



• Stageplan
• Omschrijving, leerdoelen, literatuur, vaardigheden/competenties, 

beoordelingsinstrumenten, begeleiding

Onderwijsstage

Idee Voorstel Uitvoering Evaluatie



• Stageplan
• Omschrijving

• Ontwerpfase

• Ontwikkelfase

• Implementatiefase

• Meetfase

Onderwijsstage

Idee Voorstel Uitvoering Evaluatie



• Stageplan
• Begeleidingsgroep

• Cursuscoordinator

• Docenten

• Onderwijskundige

• Projectleiders

Onderwijsstage

Idee Voorstel Uitvoering Evaluatie



• Maken digitale leeromgeving

• Ontwerpen scholingsdagen

• Didactische kennis

• Samenwerken, organiseren en communiceren

Onderwijsstage

Idee Voorstel Uitvoering Evaluatie



• Cursus evaluatie

• Eindproduct

• Reflectieverslag

Onderwijsstage

Idee Voorstel Uitvoering Evaluatie



Onderwijsstage



6. Revalidatiearts van de 
toekomst

Vincent de Groot

Aios xx



3. Profielen in regio Oost 
Nederland

Ilse van Nes

Concilium
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