
 
Afspraken beoordeling bekwaamheidsniveau aios geriatrie 2021 
 
Achtergrond 
Om de bekwaamheid van aios geriatrie meer vergelijkbaar te beoordelen hebben de 

Clustervertegenwoordigers en een vertegenwoordigers van de aiossen onderstaande afspraken 

geformuleerd. Tijdens de vergadering van het Concilium van 29 november 2021 zijn deze afspraken 

vastgesteld. Verzoek aan de opleiders is deze afspraken te implementeren en in oktober 2022 in de 

Clusters te evalueren zodat deze in de COOC-vergadering van 28 november 2022 besproken kunnen 

worden. De aiossen worden geadviseerd bij vragen hierover in gesprek te gaan met hun opleider.  

Tussentijds kunnen hierover eventuele wensen of knelpunten gemaild worden aan info@nvkg.nl 

 
Uitgangspunten/vragen  
- EPA verklaringen en toepassing hiervan 
- Niet-patiëntgebonden EPA’s – hoe implementeer je deze, is hier een handleiding voor nodig?  
1. Je moet bepalen wat de onderlinge inhoudelijke samenhang is tussen (sommige) EPA’s en of 

je daardoor er meerdere tegelijk op 4 zou moeten zetten. 
2. Je zou onderling moeten afspreken wanneer je kan spreken over ‘zelfstandig’ hetgeen niet 

betekent dat een aios geen vragen meer kan/mag stellen; dat doen medisch specialisten 
onderling immers ook nog steeds. 

3. Als je voor een EPA zou kunnen zeggen: hier heeft een aios voor de GGZ niveau 4 behaald 
maar nog niet voor het ziekenhuis zou dit in de omschrijving erbij moeten dat deze EPA pas 
op 4 kan als dit in setting A en B op dit niveau zit. 

 
Afspraken beoordeling bekwaamheid aios geriatrie: 
a. Verondersteld wordt dat de meeste aios pas in het laatste opleidingsjaar de niet-

patiëntgebonden EPA’s (10-12) op niveau 4 kunnen afronden; 
b. Verondersteld wordt dat een gepromoveerde aios, die andere aios begeleidt op het gebied van 

Wetenschap, voor de EPA wetenschap bekwaamheidsniveau 5 kan behalen; 
c. Binnen opleidingsonderdeel Ouderenpsychiatrie kan alleen EPA 8 Probleemgedrag op 

bekwaamheidsniveau 4 beoordeeld en afgerond worden. Voor de andere EPA’s geldt dat deze 
ook binnen de opleidingsonderdelen somatische geriatrie minimaal op niveau 4 afgerond 
moeten worden; 

d. Als een aios binnen een eerdere stage somatische klinische geriatrie voor een specifieke EPA 
minimaal op niveau 4 beoordeeld  is, neemt in principe de volgende opleider van opvolgende 
opleidingsinstellingen somatische geriatrie dit oordeel over. Wel wordt bij start van de nieuwe 
stage door aios en opleider samen gecheckt of de nieuwe opleidingsinstelling andere specifieke 
kenmerken heeft waarin ook beoordeeld moet worden of de aios binnen die opleidingsinstelling 
die EPA ook op niveau 4 beheerst of dat hiervoor nog een specifieke leerdoel en/of supervisie 
nodig danwel gewenst is; 

e. Voorafgaand aan de supervisiestage moet de aios bij voorkeur alle patiëntgebonden-EPA’s 
op niveau 4 hebben behaald; uitzonderingen moeten goed besproken worden met de 
aios/groep; 

f. Om een EPA op niveau 4 vast te stellen, moeten alle daarbij behorende subEPA’s op niveau 4 
beoordeeld te zijn; 

g. De opleidingsgroep stelt in de Oordeel OpleidingsGroep (OOG)-bespreking vast of de aios voor 
een specifieke EPA niveau 4 behaald heeft of de opleider motiveert dit; 
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h. Als een aios in eerdere opleidingsjaren alle EPA’s op minimaal niveau 4 kan afronden, moet 
verkorting van de opleiding overwogen worden; 

i. De aios hoeft niet alle EPA’s op bekwaamheidsniveau 5 te beheersen aan het eind van de 
opleiding. De aios en opleider bespreken bij welke EPA’s niveau 5 wordt nagestreefd; supervisie 
stage met zelfstandige supervisie is zeer wenselijk. Het is niet zo dat een supervisie stage altijd 
leidt tot EPA niveau 5. Dit wordt per aios en per EPA bekeken.  

 

Volledigheidshalve informatie uit EIK: 
j. In het lokale opleidingsplan wordt o.a. beschreven welke (onderdelen van) EPA’s per stage tot 

op welk bekwaamheidsniveau door aios ontwikkeld kunnen worden en welke 
opleidingsactiviteiten daarvoor nodig zijn en welke specifieke kenmerken de opleidingsplek 
daarvoor biedt1; 

k. De aios kan zich op 5 bekwaamheidsniveaus ontwikkelen2. Uitgangspunt is dat aan het eind 
van de opleiding de aios alle EPA’s minimaal op niveau 4 beheerst. In het LOP3 is per EPA 
aangegeven op welk moment van de opleiding verwacht wordt dat de aios niveau 4 behaalt; 

l. De aios bespreekt met de opleider per EPA welke leerdoelen en welke opleidingsactiviteiten 
passen bij het ontwikkelen van het juiste kwaliteitsniveau en hoe dit getoetst wordt. Dit wordt 
door de aios vastgelegd in het individueel opleidingsplan (IOP). In het eportfolio worden de 
verklaring van bekwaamheid per EPA vastgelegd.4 

 

 
Deze afspraken zijn geformuleerd door onderstaande personen en vastgesteld in vergadering 
Concilium 29-11-2021 
Clustervertegenwoordigers + 1 aios (uit CG/COOC) 
Cluster Midden  Truuke Kamminga  
Cluster Noord  Elles Huinink 
Cluster West  Jonneke Eikelboom 
Cluster Zuid  Walther Sipers 
Cluster Zuidoost Sarah Robben 
Aios   Evi Peters Rit 
 

 
1 LOP EIK, paragraaf 3.1. 
2  aanscherping LOP EIK, paragraaf 2.4.2. [nog niet formeel door RGS vastgesteld] 
3 LOP EIK, bijlage 1 
4 LOP EIK, paragraaf 2.7.1 


