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Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2022 en voorstel verdeling extra instroom 2022
Geachte heer, mevrouw,
Graag bieden wij u hierbij aan het Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2022, dat door de Kamer Psychiatrie en BOLS
is vastgesteld. Wij sturen u dit Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2022 toe om u te informeren over het
voorgenomen tijdpad Toewijzing Psychiatrie 2022, onder voorbehoud van goedkeuring door VWS.
Meerjarige afspraak voor verdeling van instroom psychiatrie over de regio’s
Vorig jaar heeft de Kamer Psychiatrie op 12 maart 2019 voor Toewijzing 2022 en 2023 een voorlopige verdeling
van instroom psychiatrie vastgesteld, op basis van een akkoord dat van opleidingsregio’s hiervoor is verkregen.
In april 2020 heef het Capaciteitsorgaan (C.O.) een bijgesteld advies “Instroom medische en tandheelkundige
beroepen” afgegeven. In dit advies wordt voor de instroom psychiatrie uitgegaan van een bandbreedte tussen
176 en 194 aios. VWS heeft inmiddels een reactie op het nieuwe Capaciteitsplan 2021-2024 gegeven in

een brief aan de Tweede Kamer dd. 24 december 2020. In deze reactie gaat VWS vooralsnog uit van de
onderkant van de bandbreedte van de C.O. raming 2021-2024 (zijnde de instroom aantallen in 2021), plus
5 plaatsen voor psychiatrie vanwege herziening van de Generieke Module Acute Psychiatrie.
In het voorjaar zal VWS nader bezien in hoeverre er financiële ruimte is voor een instroom boven deze
onderkant van de bandbreedte van het C.O. Capaciteitsplan 2021-2024 plus de 5 extra instroomplaatsen.
Verdelingsvoorstel voor 5 extra instroomplaatsen psychiatrie over de regio’s (voorstel A)
In de bijlage bij deze brief en bijgevoegd antwoordformulier treft u aan een voorstel van de Kamer
Psychiatrie voor verdeling van de 5 extra instroomplaatsen voor Toewijzing 2022 conform het
Toewijzingsmodel Psychiatrie en rekening houdend met afrondingsverschillen (voorstel A).
Het gaat hier om de verdeling van de 5 extra instroomplaatsen psychiatrie voor Toewijzing 2022, bovenop
de reeds gemaakte afspraken voor Toewijzing psychiatrie 2021-2023.
Hierbij vragen wij uw akkoord met deze verdeling van de 5 extra instroomplaatsen over de regio’s voor
Toewijzing 2022, dan wel een andere zienswijze hiervoor in te dienen (zie Toewijzingsprotocol Psychiatrie
2022, pagina 6, paragraaf 2 “Inbrengen nieuw voorstel door opleidingsregio’s”).
Verdeling eventuele extra instroom psychiatrie bovenop reeds toegekende 5 extra plaatsen (voorstel B)
In de loop van 2021 zal meer duidelijkheid komen in hoeverre ruimte is voor extra instroom psychiatrie,
bovenop de reeds toegekende 5 extra instroomplaatsen. Omdat dit onzeker is, evenals het moment
waarop meer duidelijkheid hierover komt, zal de NVvP/Kamer Psychiatrie in afstemming met VWS de
gewenste extra instroom psychiatrie bovenop de reeds toegekende 5 extra plaatsen vaststellen (naar
verwachting omstreeks maart 2021).
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Met het oog op de tijdsplanning van het toewijzingsproces psychiatrie, vragen we u hierbij tevens uw
akkoord voor de verdeling van eventuele nog extra toe te kennen instroomplaatsen psychiatrie, bovenop
de genoemde 5 extra plaatsen (voorstel B) op basis van dezelfde systematiek als voorgaande (conform het
Toewijzingsmodel Psychiatrie en rekening houdend met afrondingsverschillen) of dat vanuit de regio’s
een alternatief verdelingsvoorstel hiervoor wordt ingediend (zie Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2022,
pagina 6, paragraaf 2 “Inbrengen nieuw voorstel door opleidingsregio’s”).
Gelegenheid om uw reactie op het voorstel te geven voor 22 februari 2021
Graag verzoeken wij u hierbij om bovengenoemde voorstellen voor de verdeling van extra instroom en bijlagen
door te sturen naar de bestuurders en opleiders binnen uw opleidingsregio en dit met hen te bespreken.
Tevens willen we de voorzitters van het bestuurdersoverleg van de opleidingsregio’s verzoeken om vóór 22
februari 2021 middels bijgevoegd antwoordformulier uw akkoord te geven op de toewijzingsvoorstellen dan
wel een ander voorstel in te dienen dat met 1 of meerdere andere regio(‘s) is overeengekomen.
Graag ontvangen wij uw reactie -voorzien van een handtekening- vóór 22 februari 2021 per email op
info@stichtingbols.nl.
Vaststellen verdelingsvoorstel over de regio’s voor Toewijzing 2022
De Kamer Psychiatrie stelt het toewijzingsvoorstel over de opleidingsregio’s vast op 11 maart 2021.
Hierbij gaat het om verdelingsvoorstel A (5 extra instroomplaatsen) plus eventueel verdelingsvoorstel B (een
surplus bovenop 5 extra instroomplaatsen), indien dit wenselijk is en financiële ruimte hiervoor beschikbaar is.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Dr. H.J.L. Brackel
Voorzitter Stichting BOLS

Bijlagen:
- Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2022 (onder voorbehoud van goedkeuring door VWS)
- Format Voorstel verdeling extra instroom psychiatrie over de regio’s, eigen zienswijze en/of akkoord
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BIJLAGE I: Voorstel verdeling 5 extra plaatsen psychiatrie toewijzing 2022
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Tabel 1: Meerjarenafspraak Toewijzing 2022-2023 en voorstel verdeling extra instroom psychiatrie 2022
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Toelichting tabel
In kolom 2-3 is de meerjarige afspraak toewijzing psychiatrie aan regio’s 2021-2023 opgenomen.
Daarnaast is voor Toewijzing 2022 de verdeling van de extra instroom van 5 aios voor Toewijzing 2022
weergegeven. De totale instroom psychiatrie voor Toewijzing 2022 betref daarmee 181 instroomplaatsen.
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