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Voorwoord

In dit document leest u onze visie op de opleiding tot medisch specialist binnen de Onderwijs- en 
Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR NO). We spiegelen belangrijke veranderingen in het 
zorglandschap én in onze regio aan onze praktijk. We gebruikten natuurlijk een aantal belangrijke 
documenten: het ‘Visiedocument, Medisch Specialist 2025’ (FMS), het ‘Hoofdlijnenakkoord medisch 
specialistische zorg, 2019 – 2022’ (VWS) en ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ (Commissie 
Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen). 

Deze visie is geschreven voor iedereen die is betrokken bij de opleidingen tot medisch specialist: 
aiossen, aniossen, opleiders en overige leden van de opleidingsgroepen, leerhuismanagers, decanen, 
onderwijskundigen, coördinatoren en Raden van Bestuur.
Al deze betrokkenen willen we inspireren om samen de opleidingen tot medisch specialist verder te 
optimaliseren. Zodat we ook in de nabije toekomst onze patiënten de best mogelijke zorg kunnen bieden. 
Immers, dat is onze ambitie: 

‘Wij willen de best passende zorg voor onze patiënt realiseren en daarom hebben we de ambitie om de 
toekomstig medisch specialist de best passende opleiding te bieden.’ 
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Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 schetst onze ambitie voor de komende vier jaar en de kernwaarden waarop deze ambitie 
stoelt. In hoofdstuk 2 leest u onze visie op de omgeving waarin deze ambitie gestalte moet krijgen.

Hoofdstuk 3 vormt het hart van deze nota. We beschrijven de zes thema’s die relevant zijn voor de 
toekomst van de opleiding tot medisch specialist. We doen dat volgens een vast stramien. Allereerst 
beschrijven we de relevantie van het thema. Daarna formuleren we de doelstellingen voor 2025. In een 
persoonlijk schetsje leest u vervolgens hoe dat in de komende jaren uit kan pakken. Het zijn fictieve 
schetsen! Personen en instellingen kozen we willekeurig. En ten slotte formuleren we een aantal 
onderzoekende vragen. Die vragen zijn bedoeld om de uitwerking van de thema’s richting te geven. We 
hopen ze in de loop van tijd te kunnen beantwoorden.

Deze zes thema’s vormen gedeeltelijk een overlap met huidige activiteiten en ontwikkelingen binnen onze 
OOR. Dit is logisch, want reflectie, aanpassen en vernieuwen doen we niet eens per vijf jaar, maar continu.

Tot slot wensen wij je veel lees- en opleidingsplezier!
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Instellingen binnen de OOR NO

De volgende instellingen maken deel uit van de OOR NO:

Accare, Deventer Ziekenhuis, Dimence, GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Isala, Lentis, Martini Ziekenhuis, 
Mediant, Medisch Centrum Leeuwarden, Medisch Spectrum Twente, Revalidatie Friesland, Roessingh, 
Tjongerschans, Treant, UMCG, Vogellanden, ZGT

Deze notitie werd vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg op 28 november 2019. April 2021 werd de notitie licht 
herzien
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Hoofdstuk 1 
Zorgen voor de zorg van de toekomst 

De volgende stap 
Wij zijn noorderlingen. Een nuchtere instelling kenmerkt ons. “Nait soez’n moar doun”, luidt een Groningse 
gezegde: laat je acties maar voor je spreken. We vragen ons dan ook regelmatig af: klopt het wat we 
doen? Dit geldt voor de inhoud van de zorg, dat geldt ook voor onze manier van opleiden. Die manier moet 
aansluiten op alle ontwikkelingen en passen bij wie we zijn en waar we voor staan. Daarin zijn al mooie 
stappen gezet; nu oriënteren we ons om volgende stappen te zetten. Daarover gaat dit visiedocument. 

Stel, jij1 bent de patiënt 
Gezondheid is ons grootste goed. Dat merk je pas écht, als je zelf klachten hebt en je professionele hulp 
van anderen nodig hebt. Die anderen zijn onze artsen en andere zorgprofessionals. Ze zijn onmisbaar. Nu 
en in de toekomst.  

Onze ambitie 
Wij omschrijven onze ambitie als volgt:

“In de OOR NO hebben we in alle fases van je opleiding en loopbaan oog en oor voor je. Of je nu coassistent, 
anios, aios of praktiserend medisch specialist bent, of je nu in een algemeen ziekenhuis werkt of in een instelling 
voor geestelijke gezondheidszorg of revalidatie, door onze aandacht en begeleiding ben je in staat om gedurende 
je loopbaan de juiste keuzes te maken en te blijven groeien als professional. Zo werken we samen aan een veilige 
en veelzijdige werk-leer-omgeving.” 

1 Hier wordt de lezer bedoeld
2  Vanaf hier geldt dat overal waar je in dit visiedocument ‘aios’ leest, dit ook gelezen kan worden als ‘anios’, waarbij aios – afhankelijk 

van de bewuste zin – ook als meervoud gelezen kan worden.

“Wij willen binnen de OOR NO de best 
passende zorg voor onze patiënt realiseren en 
daarom hebben we de ambitie om jou, aios, 
als toekomstig medisch specialist de best 
passende opleiding te bieden. 

Opleiden doen we met een koel hoofd en een 
warm hart voor de zorg. Samen met jou als 
gelijkwaardig partner willen we anticiperen 
op het veranderende zorglandschap. We 
investeren in de zorg die nodig is voor de 
toekomst. Daarbij hebben we elkaar nodig. 
Daarom bieden we je een thuis in onze mooie 
regio. Een regio voor talenten, een regio waar je 
het beste uit jezelf kunt halen.” 
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Onze kernwaarden 
Hieronder lees je onze kernwaarden als het gaat om opleiden. Ze geven richting aan en zijn de toetssteen 
voor ons handelen.

1. ‘Leren doen we een leven lang’ 
Ieder initiatief binnen onze opleiding is erop gericht je verder te helpen ontwikkelen tijdens je loopbaan. 
Dit stopt nooit, omdat we steeds met nieuwe uitdagingen geconfronteerd worden. Door deze 
uitdagingen aan te gaan blijven we leren. 

2. ‘Opleiden doen we persoonsgericht’ 
We zien iedere aios, iedere patiënt en iedere opleider als individu. We hebben oog voor ieders 
persoonlijke wensen, omgeving en mogelijkheden. Dit ervaren zij in ons gedrag, in de leeromgeving en in 
de opleidingsprocessen.

3. ‘Samen zijn we beter dan alleen’ 
Samen met collega professionals willen we opleiden op een hoger niveau brengen, anticiperend op en 
passend bij de steeds sneller gaande ontwikkelingen in de zorg. Samen pakken we aan. Samen pakken 
we door.

4. ‘We kijken vooruit en zijn innovatief’ 
Door doorlopend te anticiperen, ontwikkelen en vernieuwen blijven we een opleiding bieden, die op de 
toekomst voorbereidt.
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5. ‘We leren met en van elkaar in een veilig opleidingsklimaat’
Het opleidingsbeleid maken we samen via korte lijnen en op basis van gelijkwaardigheid tussen opleiders 
en aios. We leren met en van elkaar in een veilig opleidingsklimaat. Voortdurend. 

6. ‘Opleiden in opleidingsvaardigheden van dokters wordt verzorgd door dokters’
 In de OOR NO vinden we het vanzelfsprekend dat opleiden in opleidingsvaardigheden van dokters wordt 
verzorgd door dokters. Iedere medisch specialist in de OOR NO volgt regelmatig bij- en nascholing om 
zijn of haar opleidingsvaardigheden op peil te houden.
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Hoofdstuk 2 
Ontwikkelingen en context

Willen we de best passende zorg en de best passende opleiding realiseren, dan moeten we rekening hou-
den met de ontwikkelingen in de zorg. Daarbij horen ook de demografische ontwikkelingen in onze regio.

Ontwikkelingen in het zorglandschap 
Doordat we steeds ouder worden stijgt en verandert de zorgvraag. Ook de complexiteit en de kosten 
ervan nemen toe. We zien een toename van het aantal patiënten met chronische ziekten, multimorbi-
diteit en polyfarmacie. We zien dat steeds meer zorg bij de patiënt thuis of in de directe woonomgeving 
gegeven wordt. Dit vraagt om artsen die generalist zijn en het gehele gezondheidsplaatje van de patiënt 
kunnen overzien. 
We zien echter ook een toename van complexe specifieke orgaanziekten. Dat vraagt om (super)specialis-
ten. Door die toenemende (deel)specialisaties dreigt fragmentatie van zorg en een verlies van overzicht 
over de gehele patiënt en diens kwaliteit van leven. De regie over eigen leven van patiënten komt hiermee 
onder druk te staan. 

In de huidige gezondheidszorg ligt de focus nog erg op ziekte en behandeling. Dat strookt niet met de 
nieuwe visie op gezondheid. In die visie is gezondheid niet de afwezigheid van ziekte. In die nieuwe visie 
staan eigen regie, functionaliteit, veerkracht en zingeving centraal. Toch ligt in de studie geneeskunde 
en de vervolgopleidingen de nadruk nog op herkenning en behandeling van ziekte en is er relatief weinig 
aandacht voor preventie en verandering van leefstijl.

Ten slotte: de mogelijkheden van technologie groeien snel. Wij willen in onze regio al die nieuwe mogelijk-
heden optimaal benutten. 
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De arts van de toekomst moet toegerust zijn om op deze veranderingen in te spelen en voor zichzelf en 
haar of zijn patiënten hier een weg in te vinden. Dit vraagt om aanpassingen in de initiële opleidingen én 
in de vervolgopleidingen. 

Demografische aspecten 
De Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR NO) bestaat uit de vier provincies 
Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. De regio is uitgestrekt en (de provinciehoofdsteden 
uitgezonderd) dunbevolkt. Bovendien neemt de bevolking in onze regio in omvang af, vooral in Oost-
Groningen. Veel jongeren vertrekken. Daarmee stijgt de gemiddelde leeftijd en neemt de zorgvraag per 
inwoner toe. Veel inwoners in onze regio hebben een lage sociaaleconomische status. Dit brengt een 
grotere kans op laaggeletterdheid met zich mee.  En daarmee een ongezonde leefstijl en een slechtere 
gezondheid.

Het is een uitdaging om de vacatures voor artsen en specialisten in de OOR NO in te vullen. Dit heeft 
ook te maken met het perspectief op een baan voor de partner. In onze regio zijn nu eenmaal minder 
vacatures voor hoger opgeleiden dan in de Randstad. Vrijwel alle aios bevinden zich in een belangrijke 
fase van hun leven, waarin begin van een carrière en grote veranderingen in de privésfeer parallel lopen. 

Uitdaging
De constante in al het bovenstaande is verandering. Aan ons allen de uitdaging om de medische 
opleidingen in onze OOR zó te organiseren, dat deze blijven aansluiten bij de voortdurende veranderingen 
in de zorg en waar mogelijk een bijdrage levert aan nog betere zorg. Voor de juiste zorg voor de patiënt 
van vandaag én morgen. 
Het lijkt ons goed hier ook te noemen dat binnen onze opleiding tot medisch specialist veel goed gaat en 
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veel bereikt is. Behouden wat goed gaat is daarom ook relevant in de context van dit visiedocument. Niet 
alles hoeft anders. Door het goede te behouden werken we óók aan de toekomst van de opleiding. 

Bovenstaande betekent dat we onze visie op opleiden en de opleidingen zelf regelmatig moeten evalu-
eren en bijstellen op grond van nieuwe ontwikkelingen in de zorg en maatschappij. Dat doen we perma-
nent. Eens in de vijf jaar herijken we deze visie en passen hem zo nodig aan.
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Hoofdstuk 3 
De zes thema’s voor de koers van onze opleiding

Een belangrijk uitgangspunt voor onze regiovisie is het visiedocument van de FMS ‘Medisch specialist 
2025’3. Daarin beschrijft de FMS de volgende ambities: 

   De kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van de patiënt staan voorop, waarbij de patiënt ook verant-
woordelijk is voor eigen gezondheid

   Een intensievere samenwerking tussen patiënt en medisch specialist

   De medisch specialist is vakbekwaam, coach, netwerker, teamspeler en innovator en toont daarbij com-
passie en medemenselijkheid

   De focus verschuift naar werken binnen netwerken, waarbij de zorg uitkomstgestuurd is en deze sturing 
plaatsvindt op basis van normen en waarden die bijdragen aan een maatschappelijke waardecreatie

Deze ambities lees je terug in de zes thema’s, die met elkaar de nieuwe koers van onze opleiding vormen. De 
thema’s zijn allemaal even belangrijk en kunnen qua opleiden zeker niet los van elkaar gezien worden.

1. Positieve gezondheid: vooruitkijken naar wat wel kan brengt ons verder

2. Transparante kwaliteit: aantoonbare kwaliteit staat buiten kijf

3. Groei & ontwikkeling: je leert een leven lang en wij lopen met je mee

4. Regionalisering: samen is meer dan de som der delen 

5. Netwerkleren: samen werken en leren in interne en externe netwerken 

6. Waardegedreven & doelmatig: zinnig en zuinig

3 Zie rapport “de medisch specialist van 2025”
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De beschrijving van elk thema kent dezelfde opbouw, namelijk: 

    Relevantie van het thema voor de opleiding

    Doelstellingen die formuleren wat er in 2025 is vormgegeven, c.q. gerealiseerd is met betrekking tot dit 
thema

    Een inspirerend toekomstbeeld, waar personen en genoemde ziekenhuizen fictief en willekeurig 
gekozen zijn 

    Enkele onderzoekende vragen om de uitwerking van de thema’s richting te geven en te ondersteunen. 
In de loop van tijd zullen we ze beantwoorden. 
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1.  Positieve Gezondheid 
‘vooruit kijken naar wat wel kan brengt ons verder’

Relevantie 
We willen optimale zorg realiseren. Het is dus belangrijk dat we een helder zicht hebben op wat we gezamenlijk - als 
burgers - verstaan onder ‘gezondheid’. Gezondheid is meer dan het ontbreken van ziekte en wordt steeds meer gezien 
als “het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en soci-
ale uitdagingen van het leven.”  In deze definitie staan meedoen, veerkracht en zelfregie centraal. Het betekent een 
verschuiving van het biomedisch naar het bio-psychosociaal model. Daarnaast worden door toename van multimor-
biditeit en chronische aandoeningen, gezondheidsbevordering en preventie van ziekte steeds belangrijker. Positieve 
gezondheid, leefstijlgeneeskunde, gezondheidsbevordering en primaire preventie verdienen dan ook een prominente-
re plaats in onze medische (vervolg) opleidingen. 

4 Machteld Huber (1951), huisarts en onderzoeker, grondlegger van het gedachtegoed rond ‘Positieve Gezondheid’ (www.iph.nl)

Doelstelling: binnen onze opleiding krijgen de begrippen positieve gezondheid, gezondheidsbevordering en preventie 
van ziekte ruim aandacht. De taal die we spreken en de vaardigheden die aios ontwikkelen om hun patiënten te bege-
leiden: ze ondersteunen het gedachtegoed van positieve gezondheid. Motiverende gespreksvoering (in wat de patiënt 
nog wél kan en wat de patiënt wil voorkomen) is hierbij een belangrijke ontwikkelde gespreksvaardigheid van de aios.

Mentaal 
welbevinden

Dagelijks
functioneren

Sociaal Maatsch.
Participeren

Zingeving

Kwaliteit van leven

Lichaamsfuncties
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Een toekomstbeeld

“In het netwerk ‘Salland United’ ben ik vanavond gastspreker. Dit netwerk bestaat al sinds 2018. Het is een 
samenwerkingsverband tussen het Deventer Ziekenhuis, Dimence (de regionale GGZ-instelling), huisartsen, de 
preferente zorgverzekeraar, twee thuiszorgorganisaties en de gemeente als vertegenwoordiging van de burgers. In 
het netwerk ontwikkelen we een regionale aanpak voor bevordering van positieve gezondheid en gezond gedrag. 
Er zijn al veel mooie initiatieven zoals een nieuwe samenwerking tussen gebiedsteams en wijkverpleegkundigen, 
waarbij vroege signalering en preventie de uitgangspunten zijn. Ook in mijn opleiding tot huisarts heeft positieve 
gezondheid inmiddels een belangrijke plek verworven. Als we onszelf meer verantwoordelijk voelen voor onze 
gezondheid, daardoor andere keuzes maken en langer gezond blijven, dragen we bij aan levensgeluk en kunnen we 
en passant ook nog zorgkosten besparen. In mijn promotie- onderzoek heb ik bestudeerd hoe zorgprofessionals 
een gezonde leefstijl kunnen bevorderen. Vanavond neem ik de deelnemers mee met behulp van een Virtual Rea-
lity Game. Het schetst wat een positieve mindset met je gevoel (van autonomie) doet en hoe dit gezonder gedrag 
kan bevorderen. Vervolgens nemen we de lopende initiatieven onder de loep. We focussen ons vooral op hoe we de 
effecten van positieve gezondheid in de communicatie richting burgers meer kunnen benadrukken.”
2021, aios, promovendus ‘positieve gezondheid’ UMCG – 35 jaar

Onderzoekende vragen

   Welke initiatieven zijn er binnen de opleiding gaande omtrent het thema positieve gezondheid?

   In hoeverre krijgen aspecten rondom positieve gezondheid aandacht in het lokale opleidingsplan?

   Op welke wijze dienen aios én opleiders vaardig te zijn in het beoefenen van positieve gezondheidszorg?

   Wat doet de wetenschappelijke vereniging met het thema positieve gezondheid in regionale of landelijke 
overlegvormen en -verbanden?
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2. Transparante kwaliteit 
‘aantoonbare kwaliteit staat buiten kijf’

Relevantie 
Wanneer we optimale zorg willen realiseren is een goede opleiding tot medisch specialist een belangrijke 
voorwaarde. Externe visitaties dragen hieraan bij. Denk aan de instellingsvisitatie en de voorgenomen 
visitatie van regionale medische vervolgopleidingen. Toch is het in eerste instantie vooral aan onszelf 
om aantoonbaar een goede opleiding en goede begeleiding te realiseren. Een opleiding waarin iedereen 
zijn of haar verantwoordelijkheid neemt in woord en daad: opleiders, leden van de opleidingsgroep, aios, 
ondersteuners en bestuurders. Als opleiders en supervisoren het goede voorbeeld geven en een passend 
rolmodel zijn, zullen de professionals van morgen optimale zorg als norm zien en zich ernaar gedragen. 
Daarom monitoren we OOR-breed de kwaliteit van elke medische vervolgopleiding in de regio, en stre-
ven naar voortdurende transparantie en verbetering van de vorm en inhoud van de opleiding. De centrale 
opleidingscommissies in de regio houden toezicht op deze rolmodelfunctie. 

Doelstelling: binnen onze opleiding verschuift de focus van werken met kwaliteitscycli naar werken aan 
transparantie van aantoonbare kwaliteit. Dit doen we steeds meer in gezamenlijkheid, binnen en buiten 
de eigen opleiding en opleidingsziekenhuis. 

PDCAAct

Check

Do

Plan
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Een toekomstbeeld

“Kwaliteit uit zich bij ons vanzelfsprekend in allerlei initiatieven. Met name die vanzelfsprekendheid herken ik niet vanuit 
mijn eigen opleidingstijd, terwijl dit nog niet eens zolang is geleden. Alle data die we verzamelen over de veiligheid van 
het leerklimaat en over de opleidingsvaardigheden van alle supervisoren delen we in de regio met elkaar en met de 
aios. De data geven ons een waardevolle input voor de gesprekken over de kwaliteit van de opleidingen. Dat zijn niet 
altijd gemakkelijke gesprekken. Maar wel erg nuttig! Hierdoor leren we van de afdelingen waar het uitstekend geregeld 
is, en ontstaan er initiatieven voor afdelingen waar er ruimte is voor verbetering. Zo leren we met en van elkaar. In de 
PDCA-verbetercyclus van iedere opleiding zien we de verbeteracties terug. We houden elkaar scherp. Morgen heb ik 
kwartaal-intervisie en ik kijk er naar uit. We zijn daarmee begonnen omdat er binnen ons ziekenhuis behoefte groei-
de om met elkaar te onderzoeken wat ‘kwaliteit’ voor ons als specialist en supervisor betekent. Het zijn waardevolle 
bijeenkomsten waarbij reflectie op eigen handelen centraal staat.”
2020, Internist, 42 jaar. Opleider en procesbegeleider intervisie – Treant  

Onderzoekende vragen

   Hoe wordt ‘kwaliteit’ gedefinieerd in de opleidingsplannen?

   Hoe is de PDCA-cyclus ingebed in de eigen opleiding en in het totale opleidingsproces binnen het 
ziekenhuis?

   Wat wordt gedeeld aan uitkomsten aangaande de eigen opleiding, metingen en verbeterplannen zowel in 
het huis als in de OOR?

   Hoe wordt geleerd van elkaar binnen de opleiding en binnen het opleidingsziekenhuis?

   Hoe en wanneer staat kwaliteit van de opleiding op de agenda in de gesprekken met de Raad van Bestuur?

   Hoe verhoudt zich kwaliteit van opleiden tot kwaliteit van de opleiders en hoe wordt hier mee om gegaan?

   Hoe werken we toe naar aantoonbare en transparante kwaliteit in de regio?
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3. Groei & Ontwikkeling 
‘je leert een leven lang & wij lopen met je mee’

Relevantie 
Om optimale zorg te realiseren is het noodzakelijk dat zorgprofessionals in hun werkzame leven blijven 
leren en zich blijven ontwikkelen. Daarom ondersteunen we als OOR NO alle betrokken professionals in 
elke fase van hun opleiding en loopbaan in een veilige omgeving. Passend bij ieders ambities en talenten. Je 
wordt als arts niet alleen opgeleid in de medische inhoud van je vakgebied, maar ook in organisatorische en 
maatschappelijke thema’s.

In de opleiding tot medisch specialist kan de aios daarom kiezen uit een van de vier verschillende profielen:

   onderwijs & opleiden

   bestuur & management

   wetenschap & onderzoek

   ICT & innovatie

Zo realiseren we voor iedere aios een individuele opleiding, gericht op persoonlijke groei. Dit vergt van de 
opleiding, de opleider en de aios flexibiliteit. 
Wanneer we tijdens de opleiding persoonlijke groei en ontwikkeling belangrijk vinden, kan het niet anders 
dan dat we ook zorgen voor de opleiders zelf. Hun welzijn en hun opleidersvaardigheden, worden mede 
bepaald door de faciliteiten en randvoorwaarden die onze OOR en het opleidingsziekenhuis bieden.

Doelstelling: in de opleiding tot medisch specialist en in het vervolg van de loopbaan is persoonsgerichte 
aandacht en begeleiding vanzelfsprekend en onderdeel van de dagelijkse gang van zaken.
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Een toekomstbeeld

“Gelukkig heb ik het inmiddels weer goed op de rit. Als ik terugkijk is het ook logisch dat het ging wringen. Als jonge 
moeder van een dochter van 2 en de tweede op komst was het anderhalf jaar geleden alleen maar rennen in mijn 
opleiding tot gynaecoloog. Veel diensten, volle dagen, veel overlegmomenten, slecht slapen, dochter van de opvang 
halen... En daarbij een partner die ondergedompeld werd in zijn promotieonderzoek naast zijn beginnende loopbaan 
als internist. Ik voelde mijn passie voor mijn vak weg-ebben. Toen heb ik aan de bel getrokken. Het was goed om met 
hulp van een coach ervoor te kiezen om mijn opleiding parttime te gaan doen. Dan duurt het wel wat langer, maar 
het geeft me meer rust, en ook meer ruimte voor reflectie. Ik ben ervan overtuigd dat ik hiermee een betere specialist 
word. 
Ik heb weer wat lucht. Er is zelfs ruimte om mijn opgedane ervaring en inzichten te delen. Een half jaar heb ik een in-
tervisiegroep gestart voor de doelgroep aios én moeder! Er is veel herkenning! We delen ervaringen en helpen elkaar.”
2021, aios gynaecologie 32 jaar – Medisch Spectrum Twente 

Onderzoekende vragen

   Hoe is de begeleiding van aios geregeld, op elke afdeling, ziekenhuisbreed en binnen de OOR?

   Is er aandacht voor loopbaanbegeleiding en coaching van aios?

   Hoe wordt leiderschap bij aios bevorderd tijdens hun eigen opleiding en ont- wikkelingsmogelijkheden?

   In hoeverre is er aandacht voor ontwikkeling van specialisme overstijgende aandachtsgebieden van aios, 
zoals bijvoorbeeld de genoemde profielen?

   Hoe wordt ervoor gezorgd dat in het opleidingsziekenhuis opleiders bekwaam en comfortabel zijn in hun 
rol als loopbaanbegeleider?
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4. Regionalisering 
‘samen is meer dan de som der delen’

Relevantie 
Voor optimale zorg is het belangrijk dat we de zorg dáár organiseren, waar dit leidt tot de beste kwaliteit. 
Dicht bij huis waar het kan, verder weg waar de behandeling dat vereist. Dat laatste gebeurt steeds vaker. 
Immers, de kosten van zorg stijgen. Daardoor zijn we genoodzaakt om te kiezen waar welke zorg verleend 
wordt. Dit zien we al gebeuren, bijvoorbeeld in de hooggespecialiseerde chirurgie, waar volumenormen 
bepalen dat bepaalde complexe ingrepen slechts in enkele ziekenhuizen worden uitgevoerd. 
Deze tendens heeft gevolgen voor de opleiding. Je kunt het vak alleen maar leren door in meerdere 
ziekenhuizen te werken. De opleiding zal dus minder aan een ziekenhuis gekoppeld zijn, maar 
steeds meer aan het ontwikkeltraject van de aios, passend bij haar of zijn voorkeuren en ambitie. Dit 
vraagt binnen de OOR NO om toenemende regionalisering van opleidingen en om een gezamenlijk 
opleidingsbeleid van alle ziekenhuizen. 

Daarnaast zal de verminderende instroom van aios taakherschikking nodig maken. Opleiders, vakgroepen 
en management denken na over het anders inrichten van de organisatie van de patiëntenzorg en de 
diensten. Aios zullen vooral die dingen blijven doen die leerzaam en belangrijk zijn voor de individuele 
opleiding. De plaats - maar ook het moment - waarop de aios deze taken het beste kan leren heeft 
varieert: in het eigen opleidingsziekenhuis of elders in de regio. Binnen de OOR NO willen we nauw 
samenwerken opdat we aios optimaal ondersteunen in zijn of haar opleiding.

Doelstelling: binnen onze opleidingen ligt de focus op het individuele opleidingsplan van de aios. Zijn 
of haar opleidingsroute is bepalend voor waar de aios werkt en leert. Iedere opleiding anticipeert hier 
adequaat op binnen de regio.
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Een toekomstbeeld

“Sinds 3 jaar heb ik een fijne opleidingsplek psychiatrie in regio OOR NO. Ik studeerde in Rotterdam, en was daar een 
jaar anios. In de Coronatijd besloot ik terug te gaan naar mijn geboortestad Groningen. Ik wilde ruimer wonen en frisse 
lucht. Omdat ik academisch wil werken, begon ik in het UMCG als anios met uitzicht op een opleidingsplek. Bij mijn sol-
licitatie vertelde de opleider wel dat die opleidingsplek misschien elders in het OOR kon worden geëffectueerd. Ze vroeg 
of ik daartoe bereid was. Ze waren daar heel helder over.
In de OOR NO is de aios echt ‘in the lead’ en het nieuwe opleidingsplan ‘De Psychiater’ van 2020 gaf me als aios dan 
ook veel vrijheid om de psychiater te worden die ik wilde zijn. Eigenlijk kon er heel veel als je maar 2 jaar bij een opleider 
bleef en in elke levenscategorie een stage deed. In mijn portfolio ‘Reconcept’ staat nu mijn individuele opleidingsplan 
met een extra stage in de somatiek: de neurologie. De neuroscience ontploft qua nieuwe kennis. Het geeft me echt een 
thrill om met al die nieuwe inzichten uit te zoeken hoe ziekten in het hoofd ontstaan. Ik kan dat ongetwijfeld straks in 
de ambulante ouderenpsychiatrie van GGZ Drenthe ook weer gebruiken. Leuk! 
Trouwens, het is erg plezierig dat de opleiders in zo’n grote opleidingsregio zo goed samenwerken. De jaarlijkse Ha-
vixhorst-dag vond ik heel inspirerend. Net zoals het Beilenonderwijs. We volgen daar elke donderdag met alle aios uit 
de regio de landelijke modules. Ja, ik voel me echt bevoorrecht.”
2023, aios Psychiatrie UCP, straks GGZ Drenthe

Onderzoekende vragen

   Hoe ver is de eigen wetenschappelijke vereniging in het regionaliseren van de opleiding?

   Welke initiatieven worden ondernomen om dit bij de opleidingsgroep en de wetenschappelijke vereniging onder 
de aandacht te brengen?

   Hebben we binnen de regio OOR NO per opleiding inzichtelijk wat in welk ziekenhuis geleerd en ontwikkeld kan 
worden?
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   Welke initiatieven zijn er in de opleidingen en instellingen gaande om samenwerkingsverbanden in de 
regio aan te gaan, met als doel de opleiding flexibel en individueel in te kunnen richten?

   Hoe worden aios gestimuleerd om meer regie te nemen in het vormgeven van hun eigen opleiding?

   Hoe verhouden ‘productie’ en ‘optimale opleiding’ zich tot elkaar binnen de opleidingsgroep? Dwingt dit 
mogelijk tot andere keuzes qua organisatie en opleidingsinrichting?
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5. Netwerkleren 
‘samen werken en leren in interne en externe netwerken’

Relevantie 
Om optimale zorg te realiseren is het noodzakelijk dat de medisch specialist aansluit bij de reis van 
de patiënt. Dat was altijd al zo, maar die reis verandert. Met ‘reis’ bedoelen we het traject dat een 
patiënt doorloopt, vanaf het eerste contact met de huisarts tot en met de nazorg van de behandelend 
specialist. We zien dat de patiënt langer thuis of binnen de eerstelijn blijft. Dat is een gevolg van de 
groeiende aandacht voor meedoen, voor de kwaliteit van leven en voor zingeving. En van de groei van 
technologische innovatie. 
Die andere reis vergt ook een andere organisatie van de zorg. Als we de zorg plannen rond de patiënt – 
deels fysiek, deels digitaal/virtueel – dan betekent dit voor de medisch specialist dat zijn of haar werk 
zich steeds meer afspeelt in multidisciplinaire netwerken. Dat zijn samenwerkingsverbanden waarbij 
professionals intraprofessioneel5 en interprofessioneel6 samen werken en samen leren. In het ziekenhuis, 
tussen verschillende ziekenhuizen en in de keten. Daarbij komt dat je als arts ook nog eens in staat moet 
zijn om als casemanager op te treden.7 Door deze taken in de opleiding in te vlechten, ontwikkelen aios 
vaardigheden die samenwerken en leren van elkaar bevorderen. Bijkomend voordeel: door op deze manier 
samen te werken vergroot je als aios in opleiding tot (super)specialist je generalistische blik
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5 Specialisten van verschillende disciplines
6 Verschillende zorgprofessionals
7 Sinds 2015 kan in het Deventer Ziekenhuis. Het betreft een driejarige kaderopleiding waarin je wordt opgeleid om de casemanager 

te zijn van patiënten die in het ziekenhuis liggen en waar meerdere specialismen bij de zorg betrokken zijn. In de opleiding word je 

begeleid door een multidisciplinair opleidingsteam. Kernwoorden in de opleiding zijn: generalistische zorg, kwaliteit en continuïteit 

van zorg en patiëntveiligheid
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Doelstelling: binnen onze opleidingen wordt leren via verschillende soorten van netwerken gestimuleerd, 
ontwikkeld en geborgd.

Een toekomstbeeld

“Vanmiddag is er een online netwerksessie om te overleggen over een patiënt die ruim een week geleden een 
colonresectie heeft ondergaan. Inmiddels herstelt meneer thuis met de nodige specialistische thuiszorg, vanwege 
de permanente stoma. Als nevendiagnose is er Alzheimer, vroege fase. Echtgenote is tevens mantelzorger. We 
hebben afgesproken dat de wijkverpleegkundige van het technisch thuiszorgteam bij het echtpaar aanwezig is 
om 15.00 uur. Daarna loggen we via onze beveiligde omgeving in: de huisarts, de praktijkondersteuner GGZ, de 
MDL-chirurg en ik. We gaan het hebben over de functionaliteit van de stoma en de wondzorg en natuurlijk over 
het welzijn van meneer én mevrouw. Samen overleggen we vervolgens of we de aanpak moeten bijstellen. Ik 
vind het heel prettig om op deze manier de ziekenhuiszorg en de zorg die thuis nodig is op elkaar af te stemmen. 
Ik heb ook het idee dat het bijdraagt aan inzicht in en begrip voor elkaars werk. Daardoor weten we elkaar ook 
buiten deze sessies sneller te vinden.”
2021, semiarts chirurgie, 25 jaar – Isala

Onderzoekende vragen

   Welke initiatieven worden ontplooid op het gebied van netwerkleren en inter- en intraprofessioneel 
werken en leren? (zowel intern als extern)?

   Hoe verweven we netwerkleren en inter- en intraprofessioneel werken en leren in de opleiding? Of in 
het discipline-overstijgend onderwijs?

   Welke vaardigheden en competenties zijn in dit verband voor aios belangrijk om te ontwikkelen?
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6. Waardegedreven & Doelmatig 
‘zinnig en zuinig’

Relevantie 
Om optimale zorg te realiseren  moet de arts van de toekomst samen met de patiënt en diens naasten 
beslissingen nemen. In dit proces hebben we de patiënt als gelijkwaardige gesprekspartner nodig. Im-
mers: alleen dan kunnen we vaststellen wat ‘optimale zorg’ voor deze patiënt inhoudt. ‘Optimale zorg’ is 
immers niet voor iedereen hetzelfde en heeft te maken met mogelijkheden, eigen context en persoonlijke 
behoefte en waarden.
De specialist dient de patiënt eerlijke informatie te geven over de voor- en nadelen van verschillende op-
ties voor diagnostiek of behandeling. Hij of zij dient transparant te zijn over de kosten van de opties en de 
te verwachten opbrengsten. Niet alles wat kan, moet altijd. We streven naar optimale, waardegedreven 
zorg: zo effectief mogelijk, met aandacht voor de kosten en met zo weinig mogelijk verspilling, en aanslui-
tend bij de wensen, voorkeuren, context en achtergrond van de patiënt. 

Dit betekent voor onze opleidingen dat de aios leert hoe samen te werken met de patiënt en diens naas-
ten. Hoe breng je de wensen en voorkeuren van elke patiënt in kaart en hoe kom je samen met de patiënt 
tot een voor de patiënt optimaal besluit? 

Doelstelling: binnen onze opleiding ontwikkelen aios vaardigheden om samen met de patiënt de – voor 
de patiënt – best passende beslissing te nemen. Hierbij zijn waardevol leven en doelmatigheid belangrij-
ke criteria. Daarnaast is (het verbeteren van de) doelmatigheid van de zorg onderwerp van gesprek in de 
jaargesprekken en binnen de COC’s.
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Een toekomstbeeld

“Het duurde lang om de voor haar beste behandeling te kiezen. Mevrouw wilde haar kinderen daarbij betrekken. 
Twee wonen in Amerika. Zij wilden wel naar Nederland komen, maar doen dat liever wanneer moeder door de 
bijwerkingen van de behandeling straks verzwakt. Dan kunnen zij ook een deel van de zorgtaken op zich nemen. 
We hebben toen een overleg via videoverbinding gearrangeerd, waarbij alle drie de kinderen aanwezig waren. 
Mevrouw en haar zoon bij mij in de spreekkamer, de dochters via de webcam. Iedereen kon elkaar zien, dat was 
prettig. Haar zoon had mij via het digitale dossier van tevoren nog enkele vragen gesteld. Die hebben we doorge-
sproken en ik heb verteld wat de opties waren en welke voor- en nadelen iedere optie had. We hebben besproken 
wat mevrouw belangrijk vond. Omdat ze eerder heftige en belastende bijwerkingen had van de chemotherapie 
hebben we in goed overleg gekozen voor een behandeling met wat meer bestraling en minder chemo. Volgende 
maand komen haar beide dochters om van deze waarschijnlijk laatste zomer samen een fijne tijd te maken.”
2021, Internist oncoloog, 52 jaar – Martini Ziekenhuis

Onderzoekende vragen

   Hoe komt het begrip ‘samen beslissen’ (gedeelde besluitvorming) in het opleiding(splan) aan bod?

   Wat moet de aios leren om samen met de patiënt te kunnen beslissen?

   Hoe wordt in de opleiding aandacht besteed aan doelmatigheid en andere aspecten van het compe-
tentiegebied maatschappelijk handelen?

   Wat delen opleiders in de regio met elkaar qua best practices in het kader van doelmatigheid?
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