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Inrichting geboortezorg 

Inrichting Opleiding 



De zwangere? 

De Opleiding? 



Opleiden is vooruitzien 

 

 
Taakopdracht commissie 
• Visie document inrichting medische 

vervolgopleidingen toekomst 
• Plan van aanpak over de aanbevelingen en 

implementatie  



Deelvragen  

 

1. Analyse ontwikkelingen zorg 

 

2. Verhouding ontwikkeling tot opleiding 

 

3. Specialisme overstijgende aanbevelingen 

 

 



1. ANALYSE ONTWIKKELINGEN 

• Subspecialist 

– Experts in aandachtsgebied binnen specialisme 

– Vervagen grenzen tussen aanpalende subspecialismen 

• Specialist Generalist 

– Breed onderlegde professional 

– Regie over behandeling en aansluiting alle 

zorgverleners (inclusief public health) 

 



ANALYSE ONTWIKKELINGEN 



Ontwikkeling generalist versus 
superspecialist 

 

 



Veranderende Rol Specialist 

Meer aandacht voor  

 Generalistisch Netwerk 

 Technologische Ontwikkelingen  

 Maatschappelijke en context bekwaamheden 



Adaptief vermogen 

Aanpassingsvermogen op veranderingen in zorgvraag 

m.n. inhoudelijk. 

Maar ook flexibiliteit en fysieke mobiliteit. 

 



Complexiteit neemt toe 

Vakinhoudelijke complexiteit  

• subspecialistisch 

• technologisch  

Complexiteit van patiënt in zijn omgeving 

• context 

• multimorbiditeit 

• maatschappelijk 

 

We hebben beiden hard nodig:  

subspecialisten en generalisten. 



2. Hoe doen we het nu in de medische 
 vervolgopleiding ? 
 

• Focus op subspecialisme (inhoud) 

• Focus op subspecialisme (cultuur) 

• Beperkte sturing op behoefte 

• Vervagende grenzen tussen specialismen 

• Opleiding gestuurd vanuit eigen vakgebied 

• Beperkte aansluiting master geneeskunde 

 



 

 



3. Aanbevelingen 
 

• Versterk generalisme maar verwar generalisme niet met 

eenvoudiger of korter opleiden 

• Versterk samenwerking in de opleiding cq. onderzoek 

samenvoegen subspecialismen 

• Verbeter capaciteitsraming binnen de specialismen 

• Richt opleidingen in op het ontwikkelen van adaptief 

vermogen van de aios 

 

 



Verkenning van concept visie document 

– Raad Opleiding 

– Wetenschappelijke Verenigingen 

– NFU en STZ/NVZ 

– Huisartsen en public health 

– Patiënten platform 

 



Voorzichtig?! 

• Bachelor-Master Geneeskunde 

– Aansluiting en behoefte 

• Voeg medische vervolgopleidingen samen 

– Beperk aantal 

• Definieer opleiding subspecialismen 

– Voeg samen 




