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Onze referentie Uw referentie Datum 

BOLS/23/HD/23  17 januari 2022 

Onderwerp   

Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2023 en voorstel verdeling extra instroom 2023 

 
Geachte heer, mevrouw, 

Graag bieden wij u hierbij aan het Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2023, dat door de Kamer Psychiatrie is 
vastgesteld. Wij sturen u dit Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2023 toe om u te informeren over het 
voorgenomen tijdpad Toewijzing Psychiatrie 2023, onder voorbehoud van goedkeuring door VWS. 
 
Meerjarige afspraak voor een voorlopige verdeling van instroom psychiatrie over de regio’s 
Op 9 januari 2020 heeft de Kamer Psychiatrie de concept toewijzing psychiatrie voor 2021 vastgesteld en 
de ambitie uitgesproken voor vaststelling van concept toewijzing 2022 en 2023, onder voorbehoud van 
het BOLS-besluit voor een 3-jarige toewijzing voor de Medisch Specialismen eind 2020.  
Het voornemen van de Kamer Psychiatrie is om -in aansluiting op de 3-jarige capaciteitsraming van het 
Capaciteitsorgaan- over te gaan op een toewijzing voor 3 jaar op het moment dat BOLS hiertoe besluit en 
dit met VWS is afgestemd (Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2021, 2022 en 2023). Hierop vooruitlopend is 
binnen de Kamer Psychiatrie reeds een voorstel uitgewerkt en is van de opleidingsregio’s akkoord 
verkregen voor een voorlopige 3-jarige toewijzing voor de Toewijzingsjaren 2021, 2022 en 2023.  
Voor deze 3-jarige toewijzing zijn de instroomaantallen conform Toewijzing 2021 gehanteerd.  
 
Landelijk instroomkader Psychiatrie 2023 
Voor de landelijke instroom Psychiatrie 2023 vormt de C.O. raming 2019 het uitgangspunt, plus 5 extra 
plaatsen psychiatrie die door VWS vanwege de GMAP beschikbaar zijn gesteld. Omdat de landelijke 
instroom psychiatrie voor 2023 afwijkt van de gehanteerde instroomaantallen bij de voorlopige 
meerjaren-afspraak 2021-2023, zal deze aangepast moeten worden voor de nieuwe instroomaantallen. 
De Kamer Psychiatrie heeft besloten hierbij dezelfde systematiek te hanteren als bij de voorlopige 
meerjaren-afspraak 2021-2023 en rekening te houden met alle afrondingsverschillen in deze periode. 
 
Gelegenheid om uw reactie te geven op het voorstel toewijzing psychiatrie 2023 aan de regio’s 
Bijgaand treft u aan een voorstel voor de verdeling van de nieuwe instroomaantallen psychiatrie 2023 
over de regio’s. Wij verzoeken u om dit voorstel 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. 
Als voorzitter van het bestuurdersoverleg van de opleidingsregio dient u vóór 14 maart 2022  per mail 
akkoord te gaan met het voorstel dan wel in overleg met 1 of meerdere andere regio’s een nieuw voorstel 
in te dienen middels het antwoordformulier (zie voor toelichting het formulier en toewijzingsprotocol).  
De Kamer Psychiatrie stelt het toewijzingsvoorstel over de opleidingsregio’s op  24 maart 2022 vast.  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Dr. H.M. Dijstelbloem 
Voorzitter Stichting BOLS 
 

Aan de voorzitters van het bestuurdersoverleg van de 
opleidingsregio’s psychiatrie 
 
Cc  Coördinatoren opleidingsregio’s psychiatrie  
      OOR-coördinatoren medische vervolgopleidingen 
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Bijlage I: Voorstel toewijzing instroom psychiatrie 2023 aan de opleidingsregio’s 
 
Meerjarige afspraak voor verdeling van de landelijke instroom psychiatrie 
Het voornemen van de Kamer Psychiatrie is om -in aansluiting op de 3-jarige capaciteitsraming van het 
Capaciteitsorgaan- over te gaan op een toewijzing voor 3 jaar op het moment dat BOLS hiertoe besluit en 
dit met VWS is afgestemd (Toewijzingsprotocol Psychiatrie 2021, 2022 en 2023). Hierop vooruitlopend is 
binnen de Kamer Psychiatrie reeds een voorstel uitgewerkt en is van de opleidingsregio’s akkoord 
verkregen voor een voorlopige 3-jarige toewijzing voor de Toewijzingsjaren 2021, 2022 en 2023. 
 
Landelijk instroomkader Psychiatrie 2023 
Omdat de landelijke instroom psychiatrie voor 2023 (totaal 181 instroomplaatsen) afwijkt van de 
instroomaantallen bij de voorlopige meerjaren-afspraak 2021-2023 (totaal 176 instroomplaatsen), zal 
deze voorlopige toewijzing psychiatrie 2023 aangepast moeten worden aan de nieuwe instroomaantallen.  
De Kamer Psychiatrie heeft besloten hierbij dezelfde systematiek te hanteren als bij de voorlopige 
meerjaren-afspraak 2021-2023 en rekening te houden met alle afrondingsverschillen in deze periode. 
 
Tabel 1: Toewijzing psychiatrie 2021 en 2022 en voorstel toewijzing psychiatrie 2023 aan de opleidingsregio’s 

GGZ TW2021, 
N=137  

TW 2022 
N=141  

TW2023, 
N=137 (3-jr 
afspraak) 

TW 2023 
4 extra 

instroom 

TW 2023 
N=141 

(137+4)  
Groningen 23 24 23 0 23 
Nijmegen 15 14 14 1 15 
Utrecht 17 18 17 1 18 
AMC/VUmc 21 22 21 0 21 
Leiden 13 14 14 0 14 
Rotterdam 21 21 21 1 22 
Brbnt/Limb 27 28 27 1 28 
Totaal GGZ  137 141 137 4 141 

        
Ziekenhuizen TW2021, 

N=39 
TW 2022 

N=40  
TW2023, 

N=39 (3-jr 
afspraak) 

TW 2023 
1 extra 

instroom 

TW 2023 
N=40 

(39+1) 
Groningen 6 6 7 0 7 
Nijmegen 4 5 4 0 4 
Utrecht 5 6 5 0 5 
AMC/VUmc 7 7 7 0 7 
Leiden 4 4 4 0 4 
Rotterdam 6 6 6 0 6 
Brbnt/Limb 7 6 6 1 7 
Totaal ZHN 39 40 39 1 40 

 
Noot: Vanwege 1 extra instroomplek psychiatrie voor ziekenhuizen bij Toewijzing 2022 (totaal 1 extra plek voor 
ziekenhuizen en 4 extra plekken voor GGZ) is toen de extra instroomplek voor ziekenhuizen aan OOR Utrecht 
toegekend. Vanwege 1 extra instroomplek psychiatrie voor ziekenhuizen bij Toewijzing 2023 (totaal 1 extra 
plek voor ziekenhuizen en 4 extra plekken voor GGZ) wordt nu de extra instroomplek voor ziekenhuizen aan 
OOR Brabant/Limburg toegekend. Het afrondingverschil bij Toewijzing 2023 voor ziekenhuizen komt toe aan 
OOR Groningen. 


