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Uitgangspunten werk- en studiebelasting aios AVG 

 
Werkbelasting:  
In het eerste jaar heeft de aios bij een voltijdaanstelling zorg voor  ongeveer 100 eigen patiënten. 
De aios verleent directe en niet-directe algemene en doelgroep specifieke medische zorg1, is 
primair medisch verantwoordelijk voor deze patiëntenpopulatie en hij fungeert als eerste 
aanspreekpunt voor collega’s, begeleiders en vertegenwoordigers. De AVG-opleider houdt de 
supervisie over de aios en draagt de eindverantwoordelijkheid. Daarnaast mag van de aios worden 
verwacht dat hij niet-cliëntgebonden medische zorg levert. In het takenpakket is voldoende 
variatie opgenomen zodat alle KBS aan de orde kunnen komen. 
(Voor nadere definities van algemene en doelgroep specifieke zorg: zie het Zorgaanbod van de AVG.) 
 
De samenstelling van de patiëntenpopulatie is gevarieerd, alle leeftijden, verschillende zorgvragen. 
Patiënten met zeer complexe zorgvragen horen niet tot het takenpakket van de aios in het eerste 
jaar. In principe levert de aios in het eerste jaar alleen medische zorg ten behoeve van patiënten 
met een indicatie voor verblijf én behandeling.  Indien er kinderen in het takenpakker zitten dan gaat 
het alleen om kinderen met eenvoudige zorgvragen. 
 
In het derde jaar van de opleiding levert de aios opnieuw de directe en niet-directe algemene en 
doelgroep specifieke zorg voor ongeveer 100 patiënten. Bij voorkeur zijn dit deels andere patiënten 
dan in het eerste jaar. Ook kinderen en patiënten met complexe zorgvragen horen bij deze 
populatie. Daarnaast  wordt de aios een à twee dagdelen per week belast met (externe) doelgroep- 
specifieke geneeskundige taken ten behoeve van patiënten zonder indicatie voor verblijf én 
behandeling.  
Hieronder valt bijvoorbeeld de zorg voor kinderen. Om alle aandachtspunten binnen de KBS "zorg 
voor kinderen en jeugdigen" te kunnen behalen is het van belang dat de aios voldoende kinderen 
ziet. Dit kan op een KDC, expertisecentrum of polikliniek. Bij voorkeur ziet de aios zowel patiënten 
op het KDC als op de polikliniek. 
Als deze laatste taken ruim boven de twee dagdelen per week betreft, zal het genoemde aantal van 
100 voor de patiëntenzorg naar rato lager zijn. 
Indien de aios de opleiding in deeltijd volgt zijn bovengenoemde aantallen naar rato. In het 
takenpakket is voldoende variatie opgenomen zodat alle KBS aan de orde kunnen komen. 
 
 
Studiebelasting:  
Indicatief kan er van worden uitgegaan dat de aios gemiddeld 6 uur per week eigen tijd voor de 
opleiding nodig heeft. Studie onder werktijd mag door de opleidingsinstelling worden gefaciliteerd 
maar formeel voorziet de CAO hier niet in. 
 
De volgende activiteiten worden van de aios verwacht, naast een goede voorbereiding van en 
actieve participatie in het onderwijs op tenminste120 onderwijsdagen (zie hoofdstuk 2.1).  
De activiteiten vinden plaats op de onderwijsdag of in de opleidingsinstelling, maar gaan regelmatig 
gepaard met (ruime) zelfstudie thuis. De opleiding kan pas worden afgesloten als alle hieronder 
genoemde onderdelen naar tevredenheid zijn afgerond. 
Voor aios die op grond van de Individualisatie Opleidingsduur een aangepast programma hebben 
kan op onderdelen een vrijstelling gelden. 
 
Jaar 1 
Inleveren video consultvoering (2x) 
Deelname wetenschappelijke vorming inclusief search en CAT toets  
Deelname ABCDE training  
Deelname aan supervisie (zie hoofdstuk 3.1)  
 
 
Jaar 2 
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Casuspresentatie (zie hoofdstuk 3.2.2) 
Literatuurbespreking (zie hoofdstuk 2.1) 
Deelname wetenschappelijke vorming inclusief CAT toets en opzetten en uitvoeren van een 
leeronderzoek (zie hoofdstuk 2.11) 
Presentatie syndroomreferaat (zie hoofdstuk 2.9) 
Casus ethiek inleveren (onderdeel van module ethiek) 
Voldoen aan de publicatie-eis (zie hoofdstuk 2.8), bij voorkeur af te ronden in jaar 2. 
 
 
Jaar 3 
Inleveren video consultvoering (3x) (complex consult, met ouder en/of begeleider en een dito MDO) 
Casuspresentatie (zie hoofdstuk 3.2.2) 
Literatuurbespreking (zie hoofdstuk 2.1) 
Presentatie van het leeronderzoek (zie hoofdstuk 2.11) 
Deelname aan intervisie (zie hoofdstuk 3.1) 
Deelname aan weerbaarheidstraining  
CCE casus uitvoeren en verslag inleveren(zie hoofdstuk 2.7) 
Kwaliteitsproject opzetten, uitvoeren en essay schrijven  en presenteren(zie hoofdstuk 2.10) 
Alle vaardigheden van de checklist vaardigheden afgetekend. 
Voldoen aan de publicatie-eis (zie hoofdstuk 2.8, indien niet afgerond in jaar 2). 
 
 
 
 
 
Laatste aanpassing: juli 2019 
Door: Hanneke Veeren/Marijke Meijer 
 
1 Zorgaanbod van de AVG  http://nvavg.nl/wp-content/uploads/2014/03/Zorgaanbod-van-de-AVG-digitale-versie-website.pdf 


