Publicatie aios
Publicatie:
De aios AVG heeft tijdens de opleiding minimaal eenmaal gepubliceerd in een relevant vaktijdschrift
over een onderwerp gerelateerd aan het vakgebied Geneeskunde voor mensen met verstandelijke
beperkingen.
Leerdoelen:
De leerdoelen zijn gebaseerd op de competenties Kennis en wetenschap en Maatschappelijk
handelen uit het competentieprofiel van de AVG.

De arts voor verstandelijk gehandicapten is in staat om een bijdrage te leveren aan
wetenschappelijke onderbouwing van het vak, aan de ontwikkeling van richtlijnen en standaarden en
aan het integreren van algemene medische inzichten en populatie specifieke kenmerken.
De aios:
1. is in staat om een bijdrage te leveren aan dataverzameling en wetenschappelijke
onderbouwing van het vak.
2. deelt kennis en ervaring actief met beroepsgenoten en andere zorgverleners, middels onder
andere onderwijs, voorlichting en publicatie.
De arts voor verstandelijk gehandicapten is in staat om een bijdrage te leveren aan
maatschappelijke discussies betreffende mensen met een verstandelijke beperking. Hij/zij bewaakt en
bevordert de kwaliteit van de medische zorg voor deze doelgroep.

Opties:
1.
het schrijven van een casereport over een interessante casus uit de praktijk (bijvoorbeeld de
casus die wordt ingebracht in het ochtendprogramma van de 2e leerfase).
2.
het schrijven van een verslag over een best-practice.
3.
het schrijven van een artikel naar aanleiding van een onderwerp uit de keuzelijn.
4.
het schrijven van een artikel over het syndroom van het lunchreferaat.
5.
het schrijven van een artikel naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek (pas op tijdpad!).
6.
het vervaardigen en presenteren van een poster op een internationaal congres of een groot
nationaal wetenschapscongres.
7.
een (internationaal) artikel naar aanleiding van het leeronderzoek. De ervaring leert dat
publicatie in een internationaal tijdschrift over dit onderwerp lang duurt. Daarom geldt alleen
voor dit punt dat indienen van het artikel bij het internationaal tijdschrift volstaat. Voorwaarde
is dan wel dat het om een Engelstalig artikel gaat.
8.
elk ander product dat voldoet aan onderstaande criteria.
Uitzondering die niet meetellen voor de publicatieverplichting:
1.
het publiceren van de reguliere producten van het lunchreferaat (samenvatting, health-watch,
folder), wel het vertalen van dit materiaal naar een artikel.
Praktische uitvoering en tijdpad:
Het onderwijs in het schrijven van een artikel en case-report en het maken van een poster is
onderdeel van de module wetenschappelijke vorming. De wetenschapsdocenten zijn beschikbaar voor
inhoudelijke en procedurele ondersteuning als het gaat om een (internationaal) artikel over het
leeronderzoek, één van de AVG-docenten is beschikbaar voor ondersteuning bij keuze voor één van
de overige opties .
De voortgang wordt besproken door de studiebegeleider in de voortgangsgesprekken.
In de regel duurt een acceptatieproces bij een (internationaal) wetenschappelijk tijdschrift 6-9
maanden. Alleen bij het TAVG gaat het vaak sneller. Dat betekent dat de aios in jaar 2 met het
schrijven van een publicatie dient te beginnen.
Voor het afronden van het onderdeel publicatie zendt de aios een (digitale) kopie van de publicatie,
dan wel een bewijsstuk dat de publicatie is ingediend (submitted) bij de redactie van het tijdschrift,
naar het secretariaat van de AVG opleiding.
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Criteria en definities:
1. Relevant vaktijdschrift
Medische Nederlandstalige tijdschriften in bredere zin (bv MC, NTVG), (academische) vaktijdschriften
op het gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (bv TAVG, NTZ, Markant
Kenniskatern).
Niet: Markant, Klik, lokale of regionale tijdschriften, tijdschriften van de zorgorganisatie, publicatie op
website.
Buitenlandse medische vak tijdschriften (bv JIDR en JPPID) en Engelstalige algemene medische
tijdschriften zijn uiteraard ook toegestaan, mits het een aan VG geneeskunde gerelateerd onderwerp
betreft.
2. Internationaal congres of een groot nationaal wetenschapscongres
Een congres van academisch niveau waarbij een abstract moet worden ingediend, dat getoetst wordt
door een wetenschappelijke commissie. Het abstract wordt daarbij gepubliceerd in een (al dan niet
digitaal) abstractboek.
3. Onderwerp
Het onderwerp dient betrekking te hebben op het vakgebied Geneeskunde voor mensen met
verstandelijke beperkingen, maar kan zowel fundamenteel of toegepast onderzoek betreffen, casereports, beleidsontwikkeling, medisch-ethische beschouwingen, best practices, ed.
Niet:
- verslagen van onderdelen van de opleiding, korte congresverslagen ed.
- publicaties gericht op lekenpubliek.
4. Auteurschap
In principe 1e auteur. Tweede auteurschap kan bij uitzondering acceptabel zijn mits aantoonbaar een
substantiële bijdrage aan de uiteindelijke publicatie geleverd is.
Voor het leeronderzoek en de poster geldt vaak een gelijke bijdrage van meerdere aiossen. Bij het
indienen van het artikel/abstract bij het tijdschrift/congres kan dit aangegeven worden. Dan geldt dus
1e auteurschap voor meerdere aiossen.
5. Publicatiedatum
De publicatie dient verschenen of geaccepteerd te zijn tussen begin en einde van de opleiding.
Uitzonderingen:
 Publicatie tijdens agnioschap in afwachting van opleidingsplek of tijdens
promotietraject, welke voldoet aan de criteria.
 Engelstalig artikel over het leeronderzoek (indienen voor het einde van de opleiding
volstaat)
6. Kwaliteitscriteria
Acceptatie door de redactie van het betreffende tijdschrift of congres.
7. Omvang
Conform de criteria van het betreffende tijdschrift of congres.
8. Ondersteuning
Tijdens de wetenschapscursus zal onderwijs gegeven worden in het schrijven van een case-report en
het schrijven van een artikel. Bij een wetenschappelijke publicatie is de afdeling onderzoek GVG
bereid te ondersteunen. Ook kan een beroep gedaan worden op de stafleden van het
onderwijsinstituut.
9. Hardheidclausule
In situaties waarin het bovenstaande niet voorziet zal het hoofd van het opleidingsinstituut een
gemotiveerde beslissing nemen.
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