
Beste aios klinische geriatrie, 
 
De COVID-pandemie en hieraan verbonden beperkende maatregelen hebben grote impact op de 
zorg en de opleidingsmogelijkheden in de Nederlandse ziekenhuizen. Werk, werkomgeving en 
opleidingsactiviteiten zijn voor vele aios klinische geriatrie tijdelijk en essentieel gewijzigd. Het is de 
verwachting dat beperkingen en aanpassingen ook de komende periode (deels) zullen voortduren.  
Graag gaan we in deze brief op zaken in die voor aios klinische geriatrie relevant zijn. Doel is om, voor 
zover mogelijk, duidelijkheid en zekerheid te bieden en voortgang van jouw opleiding zo veel 
mogelijk te faciliteren. 

- De LOAG-dagen van maart en april 2020 zijn geannuleerd. De werkgroep LOAG vraagt de 

LOAG-organisatoren van de gemiste LOAG-dagen de kern weer te geven en maakt een 

handreiking voor de lokale opleiders hoe aios de gemiste LOAG-dagen kunnen behalen. 

Leerdoelen en (beperkte) opdrachten worden hierin vermeld. Doel is om de items in het lokale 

onderwijs aan bod te laten komen voor de aios die deze LOAG-dagen hebben gemist. De lokale 

opleider bepaalt vervolgens of de LOAG gehaald is en geeft dit door aan het NVKG bureau. 

NVKG bureau voegt deze informatie toe aan je portfolio, incl. mededeling ‘alternatieve 

opdracht i.v.m. COVID-19’. 

In verband met de onzekerheid over wat ons allen de komende maanden te wachten 
staat, heeft het COVID crisisteam opleiding (waarin Thea Heil namens de jNVKG zitting in 
heeft) besloten om ook de jNVKG LOAG van 12 juni a.s. te annuleren. De jNVKG kijkt naar de 
mogelijkheid om dan op een later moment in juni wel een digitale bijeenkomst te organiseren. 
De precieze uitwerking hiervan zal later volgen.  

 

- De COVID-zorg in je kliniek biedt ook mogelijkheden om kennis en vaardigheden te verwerven 

of verdiepen. Zie onze tips hierover in de handreiking “behalen leerdoelen in pandemie”. 

 

- De RGS heeft aangegeven zich billijk en redelijk op te stellen en willen zo flexibel mogelijk zijn. 

Worden leerdoelen niet gehaald dan is het advies om dit met je opleider te bespreken. 

Oplossingen zullen vaak maatwerk zijn, maatwerk dat in overleg tussen aios en opleider vorm 

gegeven wordt. RGS heeft aangegeven deze werkwijze te willen faciliteren. Wij verwachten 

dus geen ‘formele problemen’ bij de uitvoering.  

Zie ook: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/medische-

vervolgopleidingen/downloads-faq.htm  

 

- In de meeste OOR’s is voor de maand april vastgelegd dat aios niet switchen van 

opleidingsinstelling. Opleidingsregio’s hebben voor mei (voor zover nu bekend) nog geen 

algemeen beleid ontwikkeld. Tot nu toe is steeds vastgesteld dat beperken van de overgang 

naar een andere opleidingsinstelling een algemene regel is waarvan op individuele basis kan 

worden afgeweken. Voor zover bekend leidde deze beleidslijn tot nu toe niet tot problemen. 

Mocht dit wel zo zijn dan vragen we je deze ook kenbaar te maken via de jNVKG 

(jnvkg@nvkg.nl). 

 

- Opleidingsvisitaties zijn door RGS opgeschort tot 1 september. 

 

Verder is het goed om te weten dat we momenteel nagaan (o.a. bij FMS, OOR’s) of er digitale 
leeromgeving/platforms beschikbaar zijn die behulpzaam kunnen zijn om landelijk onderwijs te 
ondersteunen. Wordt dit concreet dan word je hierover nader geïnformeerd. 
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In hectische tijden is het belangrijk goed voor jezelf en elkaar te zorgen. Peer support kan hierbij 
essentieel zijn. Je wordt mogelijk op andere afdelingen ingezet, moet nieuwe dingen leren in hele 
korte tijd, hebt te maken met patiënten die enorm ziek zijn en waarvan een deel komt te overlijden. 
Dit zijn heftige zaken die we niet moeten onderschatten. Wij roepen je daarom op nauw contact te 
houden met jouw collega’s, je opleider of een ander teamlid. Zorg dat je weet hoe peer support 
lokaal is geregeld en dat er debriefings zijn na de dienst in jouw instelling en maak hier gebruik van. 
In een korte rondgang langs ziekenhuizen lijkt peer support lokaal goed beschikbaar. Is er bij jou of 
naaste collega’s aanvullend behoefte aan peer support dan vragen we dat te melden via 
jnvkg@nvkg.nl.  

Wij menen dat we zo aandacht hebben voor de voortgang van de opleiding, belangen van de aios 
alsook voor de zorg tijdens de bijzondere situatie van een pandemie die bij uitstel kwetsbare 
ouderen treft. Samen kunnen we het aan. 
 
Ps. Zie ook de NVKG website voor informatie ‘Opleiding aios klinische geriatrie’.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
dr. Huub Maas,      Thea Heil 
Voorzitter Concilium Geriatricum   voorzitter jNVKG 
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