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FAQ Invloed COVID-19 op opleiding
De meest gestelde vragen over de invloed van COVID-19 op de opleiding
Q: Welke geluiden heeft DJS met name gehoord over de invloed van COVID-19 op de
opleiding?
A: Aios maken zich tijdens de COVID-19 crisis duidelijk het meest zorgen over hun opleiding.
Het gaat dan met name om de opleidingsduur, het niet kunnen deelnemen aan verplichte
cursussen en de gevolgen van verminderde exposure op de opleiding.
Q: Hoe wordt omgegaan met het inhalen van gemiste verplichte onderdelen van de
opleiding?
A: Of gemiste verplichte onderdelen ingehaald moeten worden, is ter beoordeling van
opleider en aios samen. Indien noodzakelijk moet dit gefaciliteerd worden, zo nodig met
verlenging van de opleidingsduur boven nominaal. De RGS heeft bevestigd dat dit mogelijk is
en het advies van de opleider gevolgd zal worden. Wij achten het zeer onwenselijk als
opleiders generiek verplichte onderdelen aftekenen. Dit moet altijd in samenspraak met jou
gaan. Bekijk om het gesprek hierover aan te gaan met je opleider onze ‘Leidraad voor aios;
Tips voor het gesprek met je opleider over de invloed van COVID-19 op jouw opleiding’.
Q: Hoe wordt omgegaan met de opleidingsduur?
A: In principe blijft je opleidingsduur hetzelfde. Tenzij er verplichte onderdelen, stages, aantal
verrichtingen etc. zijn gemist die je niet meer kan inhalen tijdens je opleiding, dan is
verlenging mogelijk en noodzakelijk. Een verkorting die al was afgesproken, hoeft niet
zomaar ingetrokken te worden. Het is heel belangrijk om zelf te kijken wat het beste is voor
jouw opleiding en daar het gesprek over aan te gaan. Bekijk hiervoor ook onze ‘Leidraad’.
Q: Hoe wordt omgegaan met de differentiatiefase (verdieping/profilering)?
A: Aios moeten de mogelijkheid houden de differentiatiefase volledig te volgen. Het is goed
om te weten dat dit in de Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten ook zo is
besproken en wordt uitgedragen. Belangrijk is dat jij en je opleider samen bespreken hoe hier
het maximale uit te halen. Roostering (bijvoorbeeld voor diensten) en problemen in de
bedrijfsvoering mogen hierin geen rol spelen. Je kan ook voor dit gesprek onze ‘Leidraad’
gebruiken.
Q: Wat te doen met de (landelijke) toetsen die niet door gaan?
A: In de acute situatie zijn (landelijke) toetsen uitgesteld. Hier heeft DJS ook voor gepleit,
omdat aios niet optimaal de tijd hadden zich voor te bereiden. Inmiddels wordt de toetsing
weer langzaam gestart. Ga met je opleider na welke toetsen jij moet inhalen en of daar al
een inhaalmoment voor gepland staat.
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Er zijn aios die nog één verplichte toets moeten maken voordat zij medisch specialist worden.
Hierover zijn nog geen landelijke afspraken gemaakt. DJS vindt dat alles in het werk gesteld
moet worden om deze toetsen te vervroegen voor degene voor wie dit nodig is. Indien dit niet
mogelijk is, moet worden gekeken of deze toets bijvoorbeeld ook in het eerste jaar werkzaam
als medisch specialist kan worden afgerond. Indien er landelijke afspraken worden gemaakt,
houden wij je daarvan op de hoogte.
Q: Wat te doen bij een gemiste, maar geen verplichte, stage?
A: Ons advies is om ook hierover het gesprek met je opleider aan te gaan. Je kan hiervoor
onze ‘Leidraad’ gebruiken. Komt er nog een moment in je opleiding dat je dit wel kan
inhalen? Of kan je de competenties die je hier zou opdoen tijdens een andere stage leren?
Verlenging op basis van niet verplichte onderdelen is zeer waarschijnlijk niet mogelijk.
Q: Hoe wordt omgegaan met een eventuele tweede COVID-19 golf en de invloed daarvan
op de opleiding?
A: De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat er een tweede golf komt. Er is inmiddels een
standpunt van de Federatie Medische Specialisten (FMS) naar het Landelijk Netwerk Acute
Zorg (LNAZ) en alle voorzitters van de Centrale Opleidingscommissies (COC) gestuurd. Hierin
wordt gepleit voorbereidingen te treffen om ervoor te zorgen dat aios hun opleiding zo goed
mogelijk kunnen voortzetten en pas indien het echt niet anders kan, ingezet zullen worden. In
aanvulling hierop heeft DJS een standpunt gepubliceerd. Wij vinden dat aios betrokken
moeten worden in de concrete plannen in hun ziekenhuis om ervoor te zorgen dat de
opleiding gewaarborgd blijft.
Q: Wat kan ik verwachten van DJS in deze periode?
A: DJS ondersteunt je met raad en daad. Wij vertegenwoordigen jullie op landelijk niveau en
behartigen jullie belangen voor o.a. de opleiding tot medisch specialist. Daarnaast helpen we
je met individuele problemen. Wij houden je op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen
via onze website. Ook reiken wij je handvatten aan zoals bijvoorbeeld onze leidraad om je te
helpen zelf het gesprek met je opleider te kunnen voeren. En willen we onze mening en
belangen duidelijk laten horen, zoals in het standpunt over een mogelijke tweede golf.
Q: Waar kan ik terecht als ik er met mijn opleider of in mijn ziekenhuis niet uit kom?
A: Als je vragen hebt of hulp nodig hebt, of juist suggesties over hoe wij je nog beter kunnen
vertegenwoordigen of helpen; schroom niet om ons te contacten! Dat kan via het DJS
meldpunt via onze website of via info@dejongespecialist.nl. Op werkdagen zijn we ook
telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via 088 1344 122.

