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Voorwoord

Op 6 oktober 2008 werd op aangeven van het Centraal College van de Tandheelkundig
Specialisten (CCTS) een themamiddag over het competentiegericht opleiden van
de tandheelkundig specialisten georganiseerd. De uitkomst van die middag was om,
in navolging van de medisch specialisten, de tandheelkundige specialistenopleiding
competentiegericht te gaan inrichten.
Op 9 maart 2009 werd door het CCTS de Commissie Kaderstelling Herziening
Tandheelkundig Specialisten ingesteld met als opdracht de kaders te formuleren
waarbinnen de competentiegerichte herziening van de specialistenopleidingen moet
plaatsvinden. De samenstelling van de commissie was als volgt: prof.dr. L.G.M. de Bont
(voorzitter), mw.prof.dr. A.M. Kuijpers-Jagtman, dr. J.P.M. Fennis en drs. S.O. Engelsma,
Mr. M.M. Kraayeveld (secretaris) en mw.drs. C. den Rooyen (adviseur).
Op 5 oktober heeft het CCTS de voorstellen van de commissie kaderstelling
overgenomen en het Consilium Chirurgicum Oris van de Nederlandse Vereniging voor
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie alsook het Consilium van de Vereniging
voor Orthodontisten verzocht om een opleidingsplan MKA-chirurgie resp. orthodontie
te gaan uitwerken en daarbij de kaders te volgen die het CCTS tijdens haar vergadering
op 5 oktober 2009 heeft vastgesteld. Beide verenigingen hebben een ontwikkelgroep
ingesteld die vanaf eind 2009 beiden voortvarend aan de slag zijn gegaan om een
competentiegericht curriculum tot stand te brengen.
Het nu voorliggende voorstel geeft invulling aan het verzoek van het CCTS. Het is de
uitwerking van een gemoderniseerd, competentiegericht curriculum, geheel in lijn
met het Kaderbesluit van de medisch specialisten, dat een bijdrage zal leveren om het
opleidingsniveau op een hoger plan te brengen. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van
opleidingsplannen van diverse wetenschappelijke verenigingen medisch specialismen
alsook van de ervaringen opgedaan door opleiders medisch specialisten bij het tot stand
brengen van de modernisering van de medische vervolgopleidingen*.
Dit voorstel is tot stand gekomen dankzij een constructief samenwerken van de leden
van de ontwikkelgroep, de bijdragen van de universitaire opleiders, perifere opleiders,
plaatsvervangend opleiders en individuele leden van opleidingsgroepen alsook
het Consilium Chirurgicum Oris, het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en het Bestuur van de Sectie Specialisten
van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

*	waaronder ENTER van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en heelkunde van
het Hoofd-Halsgebied en POWER van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
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De door de ontwikkelgroep geproduceerde documenten zijn steeds voorgelegd
aan bovengenoemde participanten ter verbetering van de bediscussiëring. Een
belangrijk nevendoel daarbij was allen die betrokken zijn bij de modernisering van het
opleidingsplan MKA-chirurgie erbij te betrekken en stapsgewijs te betrekken bij het
toegroeien naar het moment van implementatie van het nieuwe opleidingsplan MKAchirurgie. Ter stimulering van het proces werd 3 maal, telkens in december te Ermelo,
een conferentie belegd waarvoor allen die betrokken zijn bij de specialistenopleiding
MKA-chirurgie, inclusief aios, werden uitgenodigd.

Professor dr. L.G.M. de Bont
Voorzitter van de Ontwikkelgroep

Ontwikkelgroep opleidingsplan Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Prof. dr. A.G. Becking
Prof. dr. S.J. Bergé
Prof. dr. L.G.M. de Bont (voorzitter)
Dr. J.P.M. Fennis
Dr. P.F.M. Gielkens
Mw. dr. M.E.L. Nienhuijs
Mw. drs. K.H.E. Verbruggen
Mw. drs. C. den Rooyen (adviseur)
Werkwijze
De Ontwikkelgroep heeft alle concepten van delen van het nieuwe opleidingsplan
steeds ter toetsing voorgelegd aan alle opleiders, waarna dankbaar gebruik werd
gemaakt van alle correcties en wijzigingsvoorstellen. Vervolgens werden klankbordadviesgroepen geraadpleegd om de voorstellen breed ter discussie te stellen. De
hoeveelheid respons bleek steeds aanzienlijk te zijn en vele wijzigingsvoorstellen
bleken echte verbetervoorstellen te zijn. Een bijkomend voordeel van deze uitgebreide
consultatierondes was dat er een breed draagvlak werd gecreëerd voor het nieuwe
opleidingsplan bij allen die betrokken zijn bij de specialistenopleiding MKA-chirurgie. Dit
kwam ook tot uiting bij de werkconferenties die voor dezelfde doelgroep jaarlijks werden
georganiseerd, waarbij de opkomst steeds opvallend goed was.
Klankbord-adviesgroepen
Klein
Deze groep bestaat uit perifere opleiders, plaatsvervangend opleiders,
opleidingsgroepen universiteitsklinieken en voorzitter en secretaris van het consilium.
Groot
Deze groep bestaat uit CCTS (MKA-chirurgen), universitaire en perifere opleiders,
leden Consilium Chirurgicum Oris, alle stafleden van universitaire en perifere
opleidingsklinieken, 7 aios (uit iedere opleidingskliniek een aios) en bestuur NVMKA
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Leeswijzer
Het voorliggend opleidingsplan ‘HOOFDZAAK’ vormt vanaf het moment van uitgave
voor alle opleidingsziekenhuizen het uitgangspunt voor de medische vervolgopleiding
tot MKA-chirurg. Het nieuwe opleidingsplan vervangt het kerncurriculum
Specialistenopleiding Mondziekten en Kaakchirurgie, alsook de verrichtingenlijst.
De formele regelgeving is vastgelegd in het Besluit Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie 2013 van het CTS, waarin staat dat het Besluit 2013 in werking treedt
op 1 januari 2013.
Om het opleidingsplan toegankelijk te maken, is gekozen voor een relatief korte
omschrijving van de kernelementen van de opleiding. Als lezer krijgt u een overzicht van
de kaders en inhoud van de opleiding. Waar in dit document hij staat dient dit gelezen te
worden als hij/zij.
In de bijlagen zijn de documenten opgenomen waarmee de aios, opleider en
opleidingsgroep daadwerkelijk aan de slag zullen gaan: de themakaarten en documenten
voor portfolio en feedbackinstrumenten.

Gehanteerde afkortingen
aios

assistent in opleiding voor het specialisme Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie

CanMEDS

Canadian Medical Education Directives for Specialists

CAT

Critically Appraised Topic

CCO

Consilium Chirurgicum Oris

CCTS

Centraal College Tandheelkundig Specialisten, per 1/7/2011 CTS
geheten

CTS

College Tandheelkundige Specialismen zoals ingesteld op grond van
de Regeling NMT

DOO

Discipline overstijgend onderwijs

EBM

Evidenced Based Medicine

IOP

Individueel opleidingsplan

KBS

Kenmerkende BeroepsSituaties

KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschap tot bevordering der
Geneeskunst

KPF

Korte Praktijk Feedback

NMT

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NVMKA

Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie

OSATS

Objective Strutured Assessment of Technical Skills

RTS

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen

SRC

Specialistenregistratiecommissie, per 1/7/2011 RTS geheten
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1
1.1

Opdracht en kaders
Opdracht
In 2009 heeft het Centraal College Tandheelkundig Specialisten (CCTS) het Consilium
Chirurgicum Oris (CCO) van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaaken Aangezichtschirurgie verzocht om een ontwikkelgroep in te stellen om een
opleidingsplan te ontwikkelen conform de gestelde kaders. De opdracht aan de
ontwikkelgroep is als volgt geformuleerd: “Het te ontwikkelen opleidingsplan zal
voldoen aan de volgende eisen:
Het formuleren van een opleidingsplan Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie,
competentiegericht met als uitgangspunt het Kaderbesluit Centraal College Medisch
Specialisten 2011, conform het document “Draaiboek en tijdpak voor het ontwikkelen van het
opleidingsplan MKA-chirurgie, C. den Rooyen en conform het formele CCTS besluit
d.d. 5/10/09”.

1.2 Kaders
		
Dit opleidingsplan bestaat uit een aantal hoofdstukken waarin bouwstenen voor het
totale plan staan uitgewerkt. De bouwstenen vormen een samenhang die hieronder kort
wordt toegelicht.
Het opleidingsplan begint met een beschrijving van het profiel van het specialisme
MKA-chirurgie. Dit profiel is de basis voor het competentieprofiel van de MKA-chirurg
(Bijlage 1). Deze competenties zijn geconcretiseerd en uitgewerkt in thema’s (Bijlage
2). De thema’s vormen daarmee de inhoud c.q kern van de opleiding (hoofdstuk 3).
De thema’s zijn gekozen op basis van de kernactiviteiten van de MKA-chirurg. Per
thema zijn een aantal kenmerkende beroepssituaties gekozen die leidend kunnen
zijn bij het feedback geven aan aios. Hoe de opleiding gestructureerd kan worden en
welke opleidingsactiviteiten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van thema’s en
competenties wordt in dit hoofdstuk aangegeven. Het cursorisch onderwijs maakt hier
deel van uit.
Per thema is vastgelegd hoe aan de hand van Kenmerkende Beroepssituaties (KBS)
feedback wordt gegeven middels een Korte Praktijk Feedback (KPF) en welke
vaardigheden en verrichtingen er worden gerealiseerd en hoe er middels een KPF
of ‘’Objective Strutured Assessment of Technical Skills” (OSATS) feedback wordt
verkregen. Het portfolio dient als middel waarin een en ander wordt gedocumenteerd
en wat als onderlegger wordt gebruikt bij de verschillende voortgangs- en
beoordelingsgesprekken. Om het geheel inzichtelijk te maken is een feedback- en
toetsmatrix opgenomen en een overzicht wat en wanneer in het portfolio moet zitten
(hoofdstuk 4).
Het opleidingsplan sluit af met een hoofdstuk over kwaliteitszorg en de implementatie
van het opleidingsplan (hoofdstuk 5).
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Het opleidingsplan volgt hiermee op hoofdlijnen het “huisje van Heineman” (fig. 1) . Dit
huisje heeft voor alle medische vervolgopleidingen als referentiekader gediend bij de
ontwikkeling van de opleidingsplannen.

Figuur 1. Het huisje als model voor de modernisering (bron: publicatie CBOG).

1.3

Samenhang
De samenstelling van het opleidingsplan is naar voorbeeld van opleidingsplannen
medisch specialisten waaraan toegevoegd het portfolio en diverse evaluatieformulieren.
De opbouw is als volgt: eerst vindt u een algemeen landelijk deel, gevolgd door een
lokaal deel, dat door de diverse opleiders persoonlijk vorm gegeven kan worden. Het
portfolio is een individueel aios document dat door iedere aios zelf wordt bijgehouden
binnen het voorgeschreven format.
De samenhang tussen het Besluit MKA-chirurgie, het lokaal opleidingsplan en het
portfolio vindt u in figuur 2. Hierin is tevens aangegeven hoe de structurering is bij zowel
NMT als KNMG en welke gremia daarbij betrokken zijn.
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Kaderbesluit 2011
Specifiek besluit

Landelijk
opleidingsplan

• CCMS/MSRC

• Wetenschappelijke
vereniging

Landelijk
opleidingsplan

Het besluit
MKA-chirurgie
• CTS/RTS

• NVMKA

Lokaal
opleidingsplan

Portfolio

• Cluster

Lokaal
opleidingsplan
• Cluster

• Opleider en aios

Portfolio
• Opleider en aios

Figuur 2. Samenhang KNMG- en NMT-structurering betreffende opleidingsplan en betrokken gremia

1.4

Landelijk versus lokaal
Dit opleidingsplan biedt ruimte aan de lokale opleiders met betrekking tot
de structurering van de opleiding. Zo kunnen en zullen plaats en omvang van
opleidingsonderdelen per opleiding en mogelijk zelfs per aios variëren. Dit maakt het
plan uitvoerbaar, maar legt tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid bij de opleider
c.q. het opleidingscluster. Variëteit in de opleiding is onvermijdelijk en zelfs wenselijk.
Maar een aantal regels en richtlijnen geldt voor iedere opleiding:
- alle themakaarten komen in de opleiding aan bod
-	er worden ten minste 35 KPF’s en 20 OSATS per jaar per aios gerealiseerd
- er worden ten minste 2 CAT’s per aios per jaar afgenomen
- gesprekken vinden conform de richtlijnen plaats
-	het portfolio van de aios is uitgangspunt voor voortgangsgesprekken en
geschiktheidbeoordelingen.
Binnen het opleidingscluster wordt naar eigen inzicht invulling gegeven aan:
- het indelen van de opleiding in stages
- het koppelen van thema’s aan stages
-	de inzet van verschillende feedback- en beoordelingsinstrumenten op verschillende
momenten
- professionalisering van de opleidingsgroep
Dit resulteert in een lokaal opleidingsplan. Hierin staat de opleiding beschreven waarbij
wordt bewaakt dat de landelijke kaders inhoudelijk vorm worden gegeven. De opleiding
moet voldoen aan de minimumeisen, maar kan de structuur zelf vorm geven, resulterend
in een overzicht per opleidingsjaar, daarbij aangegeven welke thema’s aan de orde komen
en, zo ja, welke stages er zijn, wat de doelen zijn, het te bereiken niveau (zie ook 3.2.1) en
welke toetsing er plaatsvindt. De opleiding kan hierin de couleur locale verwerken.
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2
2.1

De competente MKA-chirurg
Het beroepsprofiel van de MKA-chirurg
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) is het specialisme dat zich
richt op het herkennen, voorkomen en behandelen van aandoeningen op het gebied van
mond, kaken en aangezicht. De MKA-chirurg heeft als vooropleiding zowel de studie
tandheelkunde als geneeskunde en is opgeleid in een erkende opleidingsinrichting
conform de door het College Tandheelkundige Specialismen (CTS)* vastgestelde
opleidingseisen, waarin opgenomen de verrichtingenlijst. De verrichtingenlijst is
gerubriceerd in een aantal thema’s. Het per thema beschreven opleidingsprogramma
is vastgelegd in het kerncurriculum Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, dat is
vastgesteld door het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaaken Aangezichtschirurgie (NVMKA), op aangeven van het Consilium Chirurgicum Oris.
Zodra het Opleidingsplan MKA-chirurgie is goedgekeurd door het Bestuur NVMKA zal
het worden aangeboden aan het CTS ter vaststelling. Vervolgens gaat het CTS het Besluit
MKA-chirurgie herzien, c.q. in overeenstemming brengen met het Opleidingsplan MKAchirurgie.
De MKA-chirurg handelt op basis van anatomische kennis, inzicht in fysiologie
en pathofysiologie van aandoeningen in het MKA-gebied en beschikt over goede
diagnostische en chirurgische vaardigheden. De MKA-chirurg is op de hoogte van de
verschijningsvormen van ziektebeelden in het hoofd-halsgebied en is in staat deze te
diagnosticeren en zelfstandig of in multidisciplinair verband te behandelen.
De MKA-chirurg is in staat om leiding te geven aan een behandelteam dat zich richt op
het verlenen van optimale zorg voor de aan hem toevertrouwde patiënten, met adequate
verslaglegging in het medisch dossier en verslaggeving aan betrokken zorgverleners
en verwijzers. De MKA-chirurg is in staat om intercollegiaal overleg te voeren met
verwijzende of betrokken tandartsen, huisartsen en specialisten. De MKA-chirurg is in
staat om zorg adequaat te organiseren en uit te voeren ook tijdens avond-, nacht-, en
weekenddiensten.
De patiëntgebonden tijd van de MKA-chirurg wordt naast poliklinische zorg, opgesplitst
in verrichtingen en diagnostiek in consultvorm, voor een substantieel deel besteed
aan klinische zorg en verrichtingen. Als gevolg van de trend de grotere chirurgie te
concentreren, kunnen er grote verschillen bestaan tussen de maatschappen. Ook tussen
individuele MKA-chirurgen binnen een maatschap kunnen er verschillen bestaan als
gevolg van functiedifferentiatie.
In de opleidingsklinieken heeft de MKA-chirurg naast patiëntenzorg een taakstelling
op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, de specialistenopleiding en onderwijs.

* 	De Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (NMT) faciliteert het CTS. Het
CTS werd tot 1/7/2011 Centraal College Tandheelkundig Specialisten (CCTS) genoemd.
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Ook binnen de opleidingsklinieken bestaat een grote individuele spreiding in taakstelling
waarbij de individuele MKA-chirurg prefereert topklinische patiëntenzorg te bedrijven
binnen een persoonlijk aandachtsgebied in combinatie met wetenschappelijk onderzoek.
Ontwikkelingen in het vakgebied en toekomstvisie
Vanuit de beroepsgroep wordt naast verbreding vooral verdieping van het vakgebied
MKA-chirurgie geconstateerd conform de Europese ontwikkelingen. Het betreft in
het bijzonder ontwikkelingen in de hoofd-hals oncologie, de craniofaciale chirurgie, de
reconstructieve chirurgie, de dermatochirurgie en de esthetische aangezichtschirurgie.
Deze ontwikkelingen zijn inmiddels zichtbaar gemaakt door de toevoeging van de term
“Aangezichtschirurgie” aan de naamgeving van de wetenschappelijke vereniging, de
Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie1.
De beroepsgroep ziet de tandheelkundige basis als essentieel voor het specialisme. De
variant waarin het specialisme zowel als tandheelkundig als medisch specialisme wordt
erkend, wordt als ideaal gezien. Een ontwikkeling in de richting van een uitsluitend
medisch specialisme wordt als ongewenst beschouwd. In de beroepsgroepen binnen de
mondzorg speelt de MKA-chirurg een belangrijke rol. Daarnaast levert de MKA-chirurgie
als enige in het ziekenhuis specialisten die zowel arts als tandarts zijn; daarmee heeft
het specialisme een unieke positie ten opzichte van andere specialismen die het hoofdhalsgebied mede tot hun werkterrein rekenen.
De dento-alveolaire chirurgie is traditioneel een belangrijk onderdeel van de
werkzaamheden van de MKA-chirurg en wordt gezien als de basis van de MKAchirurgie. Een permanente, ten dele stijgende vraag naar dento-alveolaire chirurgie, in
het bijzonder implantologische en pre-implantologische chirurgie, zal in de komende
jaren voor consolidatie dan wel groei binnen dit segment leiden. Wijzigingen in
het programma van de tandartsenopleidingen, zal naar verwachting niet leiden tot
taakherschikking tussen MKA-chirurg en tandarts2 . Een grondigere kennis van het
vakgebied MKA-chirurgie bij tandartsen zal eerder tot uitbreiding dan afname van
het zorgpakket van de MKA-chirurg leiden. Dit wordt versterkt door een verwachte
toename van medisch gecompromitteerde patiënten, voor wie door de tandarts een
beroep zal worden gedaan op de MKA-chirurg voor zowel dento-alveolaire ingrepen, als
diagnostiek en behandeling van de met de gecompromitteerde status van de patiënt, c.q.
de ingestelde behandeling, samenhangende pathologie.
Tandartsen dienen over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om het
verwijderen van gebitselementen en wortelresten tot de standaardwerkzaamheden te
kunnen rekenen. Pas wanneer dit is gerealiseerd mag worden verwacht dat de affiniteit
met dento-alveolaire chirurgie bij tandartsen zal toenemen en verder vorm kan krijgen.
Het inrichten van een afgeslankte parallelle opleiding tot dento-alveolair kaakchirurg
(conform de “Oralchirurg” in Duitsland of de “Staff grade”3 in het Verenigd Koninkrijk)
1	De naam van het specialisme, zoals vastgelegd in het register van de NMT, blijft vooralsnog
ongewijzigd “Mondziekten en Kaakchirurgie”. Het CTS is voornemens de naam van het specialisme te
herzien, zodra het begrip MKA-chirurgie in brede kring is geïntroduceerd en geaccepteerd.
2	Raamplan Tandheelkunde 2008, gebaseerd op een 6-jarig Bachelor- en Masterprogramma;
Capaciteitsplan Mondzorg, Capaciteitsorgaan december 2009.
3	Ook wel “Oral Surgeon” genoemd, zo bestaat er een British Association of Oral Surgeons.
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met een kleine “menukaart”, wordt niet als optie beschouwd die nadere uitwerking
verdient. Het zou leiden tot versnippering, waarbij ook de omvang van de begroepsgroep
MKA-chirurgen een kritische grens zou kunnen gaan benaderen om als groep vitaal te
kunnen blijven.
Bij voortduring zal er verdieping worden gevraagd van specifieke MKA-chirurgische
taken. Het aandachtsgebied Mondziekten (“Oral Medicine”) verbreedt en verdiept zich.
Ook de zesjarig opgeleide tandarts zal op dit terrein onvoldoende zijn geschoold en de
exposure van een tandarts aan minder frequent voorkomende mondziekten zal te gering
zijn om voldoende expertise op te kunnen bouwen.
De toename van de incidentie van hoofd-halsoncologische aandoeningen zal een
toenemende vraag naar MKA-chirurg-oncologen met zich meebrengen. De hoofdhalsoncologie is in een aantal centra geconcentreerd, waarbij in elk centrum een
MKA-oncoloog participeert. Ter bevordering van de kwaliteit moeten deze centra aan
vaststaande criteria voldoen.
Een nog stringentere concentratie wordt noodzakelijk geacht voor wat betreft de
Nederlandse schisiscentra. In 2020 zullen de schisiscentra moeten voldoen aan
vaststaande kwalitatieve en kwantitatieve criteria.
Medisch-technische ontwikkelingen met gebruik van computer geassisteerde chirurgie,
navigatie-chirurgie, 3D-technieken en simulaties zullen in toenemende mate scholing
en aandacht vergen. Voor verdieping van voornoemde aandachtsgebieden zal binnen de
opleidingsduur van 4 jaar in een continue proces van kwaliteitszorg en herformuleren
van doelen van de specialistenopleiding ruimte moeten worden gevonden.
Het kwaliteitsbeleid binnen de opleidingsinstellingen, alsook tussen de
opleidingsinstellingen zal er het komende decennium vrijwel zeker toe leiden dat
op grond van kwaliteitscriteria en kwantitatief patiëntenaanbod (case load), een
optimalisatie van samenwerkingsverbanden tussen opleidingsklinieken, dan wel een
heroverweging van het aantal opleidingsklinieken zal plaatsvinden.
Conclusie
Het geschetste beroepsprofiel van de specialist Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie voor de periode 2010-2020 geeft weer hoe het specialisme zich
vermoedelijk zal ontwikkelen. Waar mogelijk zijn de randvoorwaarden voor de gewenste
ontwikkelingen aangegeven. Dit beroepsprofiel4 zal dienen als uitgangspunt voor het
ontwikkelen van een nieuw opleidingsplan Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie,
alsook als onderlegger bij de strategische beleidsontwikkeling van de NVMKA, zowel
nationaal als internationaal.

2.2

Competenties van de MKA-chirurg
De medische vervolgopleidingen hebben competenties geformuleerd die iedere in
Nederland werkzame medisch specialist moet bezitten. Hiervoor is aangesloten bij het
model van de Canadian Medical Education Directives for Specialists 2000 (CanMEDS-

4	Het document Beroepsprofiel van de MKA-chirurg werd door de NVMKA vastgesteld tijdens de
Huishoudelijke vergadering van de NVMKA op 4 november 2010.
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20005). De competenties zijn ingedeeld in zeven competentiegebieden. In het CanMEDS
model gaat het om zeven elkaar overlappende rollen waarbij de rol als medical expert
de centrale integrerende rol vertegenwoordigt. De zeven competentiegebieden zijn:
medisch handelen; communicatie; samenwerking; kennis & wetenschap; maatschappelijk
handelen; organisatie en professionaliteit. Ieder competentiegebied bestaat uit vier
competenties, de zogenaamde algemene competenties.

Figuur 3. De CanMEDS-bloem met de algemene competenties van de medisch specialist
Het CTS heeft deze competenties overgenomen voor de ontwikkeling van de
competentiegerichte opleiding MKA-chirurg en de opleiding tot orthodontist. Ditzelfde
model ligt ook ten grondslag aan de competenties van de tandarts aan het begin van zijn
professionele loopbaan, zoals beschreven voor de nieuwe zesjarige opleiding tot tandarts
en vastgelegd in het Raamplan Tandheelkunde 2008, dat in 2009 is verschenen.6
Deze competentiegebieden zijn uitgewerkt voor de MKA-chirurgie en leiden tot het
competentieprofiel van de MKA-chirurg aan het begin van zijn professionele loopbaan
(zie bijlage 1).
De competenties krijgen vervolgens een themagerelateerde uitwerking (in de
themakaarten, zie bijlage 2) waarbij de competenties worden geoperationaliseerd in
deelcompetenties, zodat de aios ook op meer gedetailleerd niveau weet wat van hem
wordt verwacht.

5	Jason R, Frank, MA (Ed) The Can MEDS 2005 Physician Competency Framework; Better standards.
Better physicians. Better care, Ottawa, 2005.
6	VSNU. Raamplan Tandheelkunde 2008. Den Haag: VSNU; 2009
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In dit document worden de volgende definities gehanteerd.
Competentiegebied
In een competentiegebied zijn een aantal competenties geclusterd. De
competentiegebieden in het profiel hebben een onderlinge samenhang en zijn essentieel
om als MKA-chirurg goed te kunnen functioneren.
Competentie
De bekwaamheid om een professionele activiteit in een specifieke beroepscontext
adequaat uit te voeren door de geïntegreerde aanwezigheid van kennis, vaardigheden,
professionele gedragskenmerken, eigenschappen en inzichten. Ze zijn contextgebonden
en ondeelbaar, verbonden met activiteiten of taken, veranderlijk in de tijd en dus
leerbaar7.
Deelcompetenties
Een deelcompetentie is meetbaar gedrag of resultaat van gedrag van de (aankomende)
beroepsbeoefenaar, dat direct waarneembaar is door anderen, geformuleerd in termen
van gedrag en/of het resultaat van gedrag, in andere woorden het beroepsproduct is
benoemd. De deelcompetenties zijn per thema specifiek uitgewerkt.

7	ten Cate ThJ, Bleker OP, Büller HA (red): ‘Opleiden van medisch specialisten; achtergronden en
praktijk’, 2005
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3
3.1

Inrichting van de MKA-opleiding
Vorm en opbouw
De opleiding tot MKA-chirurg duurt vier jaar. De opleiding wordt in Nederland
aangeboden binnen de onderwijs-en opleidingsregio’s, waarin alle acht universitaire
medische centra participeren en circa acht perifere ziekenhuisinstellingen. Ten minste 36
maanden en maximaal 42 maanden worden in een universitair ziekenhuis doorgebracht.
Om structuur aan de opleiding te geven is de opleiding opgedeeld in stages. De lokale
opleidingen kunnen er voor kiezen om de stages in lijn- of blokleren vorm te geven.
Gedurende de opleiding kan naar aanleiding van een voortgangsgesprek,
beoordelingsgesprek of een eindbeoordeling worden besloten tot een individueel
geïntensiveerd begeleidingstraject. De aios krijgt dan aanvullende begeleiding tijdens
een in tijd omschreven deel van de opleiding, met als doel het herstellen van de
vertraging in de competentieontwikkeling van de aios. Dit kan leiden tot een verlenging
van de opleiding.

3.2

Thema’s
MKA-Chirurgie
in 17 thema’s

MKA-chirurgie in 17 thema’s

4
3
2
1

Figuur 4. MKA-chirurgie in 17 thema’s
De thema’s zijn ongelijk van omvang en komen gedurende de 4-jarige opleiding aan de orde.
Om de inhoud van de opleiding vorm te geven zijn 17 thema’s benoemd. De thema’s
staan in onderstaande tabel vermeld.
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Thema
1

Diagnostiek

2

Mondziekten: Oral Medicine, inclusief speekselklierpathologie en orale pathologie

3

Peri-operatieve zorg

4

Anesthesiologie en Intensive Care

5

Pijn en pijnbestrijding

6

Dento-alveolaire chirurgie

7

Ontstekingen en Infecties

8

Goedaardige gezwellen en cysten

9

Traumatologie

10

Orthognatische chirurgie

11

Preprothetische chirurgie en Implantologie

12

Kaakgewrichten

13

Oncologie

14

Reconstructieve chirurgie

15

Schisis en craniofaciale aandoeningen

16

Dermatochirurgie en esthetische chirurgie

17

Wetenschappelijke vorming

Tabel 1. Thema’s MKA-chirurgie-opleiding
De thema’s omvatten het domein MKA-chirurgie. Een thema is te zien als een onderdeel
van het specialisme MKA-chirurgie waarin logisch samenhangende beroepsactiviteiten
of kenmerkende beroepssituaties zijn geclusterd. De thema’s staan beschreven op
themakaarten (zie bijlage2). Deze beschrijvingen operationaliseren de in een thema
centraal staande competenties. De kaart vermeldt ook de bijbehorende Kenmerkende
BeroepsSituaties (KBS), vaardigheden en verrichtingen. De themakaarten geven richting
aan de opleiding, het onderwijs, de te organiseren feedbackmomenten, toetsing
en beoordeling. De lokale opleider draagt er zorg voor dat de verschillende thema’s
voldoende in de opleiding aan bod komen. Dit kan in blok- of lijnleren.

3.2.1.

Beheersingsniveaus
Bij het vaststellen van het ‘overall functioneren’ van de aios op de verschillende
thema’s zal na het afsluiten van een thema (moduleleren) of aan het einde van ieder
opleidingsjaar (lijnleren), mede gelet op de resultaten van de verschillende KPF’s
en OSATS die met betrekking tot dit thema bij de aios zijn afgenomen, het bereikte
bekwaamheidsniveau van de aios worden aangegeven. Hierbij zal worden gerefereerd
aan de mate van supervisie die de aios bij de uitvoering van de verschillende taken
vallende binnen dit thema nog nodig heeft. Op deze wijze kan het competentieniveau
worden aangegeven, waarbij de volgende 5 niveau’s van competentie worden
gehanteerd:

20

Hoofdzaak

1. de aios heeft adequate kennis van het onderwerp;
2.	de aios kan de bij dit thema behorende taken uitvoeren, maar onder strikte supervisie;
3. de aios kan de bij dit thema behorende taken onder beperkte supervisie uitvoeren;
4. de aios kan de bij dit thema behorende taken zonder supervisie uitvoeren;
5.	de aios superviseert en onderwijst anderen adequaat bij de bij dit thema behorende
taken.
In het lokale opleidingsplan wordt aangegeven welk niveau de aios per thema
globaal bereikt moet hebben. De indeling in niveaus helpt de opleider, de aios en de
opleidingsgroep om wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de thema’s en de
ontwikkeling daarin af te stemmen.

3.2.2

Kenmerkende BeroepsSituaties (KBS)
De competenties komen niet in alle thema’s in gelijke mate aan de orde; er zijn
themagebonden prioriteiten. Die prioriteiten zijn in kaart gebracht met behulp van
KBS’s. Criteria bij de selectie van de KBS’s:
- De situatie is prototypisch voor de invulling van rollen en/of
- Het raakt de kern van het thema (‘hier draait het om”) en/of
-	Een situatie die verplicht gekend moet worden, omdat als die miskend wordt de
gevolgen ernstig zijn en/of
- Er is sprake van risico en/of
-	De situatie herbergt een bekende valkuil in zich
De gekozen situaties zijn exemplarisch en helpen de aios en de opleider te focussen op
bepaalde competenties.

Kenmerkende Beroepssituaties
KBS

Thema
KBS

KBS

Figuur 5. Kenmerkende Beroepssituaties (KBS)
In ieder thema worden meerdere Kenmerkende Beroepssituaties beschreven (zie bijlage 2),
waarbinnen 1 of meerdere competenties aan de orde komen. De kern in de configuratie van
cirkels geeft een KBS weer, waarbij 1 of meerdere van de 7 competenties aan de orde kan komen.
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3.2.3

Vaardigheden en verrichtingen
Verder zijn per thema de vereiste vaardigheden en verrichtingen benoemd. Deze hebben
voornamelijk betrekking op de competentie medisch handelen. Op de themakaarten
staan de vaardigheden en verrichtingen vermeld, inclusief de aantallen waaraan een aios
aan het einde van de opleiding dient te voldoen.

Thema
KBS

Verrichting

Per
KBS
Per KBS
komen niet alle
komen
niet alle
competenties
aan de orde
Competenties aan de orde
Per vaardigheid of verrichting komen
Per
Vaardigheid of
niet alle competenties aan de orde
Verrichting komen niet alle
Competenties aan de orde

KBS

Figuur 6. Vaardigheden en verrichtingen
In ieder thema worden meerdere vaardigheden en verrichtingen beschreven (zie bijlage 2),
waarbinnen 1 of meerdere competenties aan de orde komen. De kern in de configuratie van
cirkels geeft een vaardigheid of verrichting weer, waarbij 1 of meerdere van de 7 competenties
aan de orde kan komen.

3.3 	Werkplekleren en het (DOO) Discipline Overstijdend Onderwijs per
opleidingsinstelling
Het werkplekleren omvat het leren in de praktijk. Tijdens het werkplekleren doet de
aios praktische klinische ervaring op in de (poli-)kliniek, de operatiekamer en op de
spoedeisende hulp. Het werkplekleren wordt vormgegeven in de meester-gezelrelatie,
waarbij ook aan de orde kan komen het oefenen van een reflectieve houding ten aanzien
van het eigen professionele handelen, het geven en ontvangen van feedback, en het leren
destilleren van een beperkte onderzoeksvraag uit het dagelijkse aanbod van patiënten.
De dagelijkse feedback komt vanuit verschillende situaties van verschillende betrokken
professionals. De uit te voeren werkzaamheden en verantwoordelijkheden verschuiven
gedurende de opleiding van eenvoudig naar complex. De supervisie wordt gedurende
de opleiding minder direct. Te onderscheiden situaties zijn ondermeer: overdracht,
grote visite, poliklinisch spreekuur, patiëntenbesprekingen, operatiekamer, poliklinische
behandelkamer, pathologie bespreking, multidisciplinair overleg, complicatiebespreking,
skillslab, etc.
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Het werkplekleren is onderverdeeld in stages. De indeling en volgorde verschillen
per opleiding. Alle thema’s moeten in de opleiding aan bod komen maar de plaats en
omvang kan in de opleiding variëren. Verplichte stage tijdens de opleiding:
Anesthesiologie met een minimum van 2 weken.

3.4

Cursorisch onderwijs
Naast het werkplekleren en het Discipline Overstijgend Onderwijs per
opleidingsinstelling (DOO) kent de opleiding het cursorisch onderwijs. Dit is
onderwijs in cursusvorm, in aanvulling op het werkplekleren. Het onderwijs is niet
patiëntgebonden. Aan al deze cursussen zijn verplichte examens verbonden, die steeds
met goed gevolg moeten worden afgelegd (zie onder 4.2).
De volgende cursussen worden op landelijk niveau aangeboden:
A. De Basiscursus Heelkunde
Het betreft een (halfjaarlijkse) cursus die momenteel deel uitmaakt van het
gestructureerd cursorisch onderwijs Heelkundigde Specialismen (common trunk). Deze
is gericht op kennis van algemeen heelkundige aspecten zoals peri- en postoperatieve
zorg, chirurgische infectiologie, traumatologie en oncologie. De Basiscursus Heelkunde
valt onder de overkoepelende regie van het Collegium Chirurgicum Neerlandicum
(www.collegiumcn.nl).
B. De Speciële MKA-cursussen
De volgende cursussen worden op landelijk niveau aangeboden:
1. Mond-, speekselklier- en botpathologie
2. Maxillofaciale traumatologie en orbitachirurgie
3. Schisis, craniofaciale chirurgie, orthognatische chirurgie en aangezichtschirurgie
4. Maxillofaciale oncologie en reconstructieve chirurgie
5. Pijn, pijnbestrijding en bewegingsstoornissen van het kaakgewricht
6. Preprothetische en pre-implantologische chirurgie en implantologie
Het betreft een cyclus van 3 jaar, waarin ieder jaar onder de regie van het Consilium
Chirurgicum Oris, in afstemming met opleiders, 2 cursussen worden georganiseerd.
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4
4.1

Feedback, toetsen en beoordelen
Functie van feedback binnen de opleiding
Feedback is het krachtigste instrument om het leren (bij) te sturen. Dit zal frequent
moeten gebeuren tijdens de dagelijkse praktijk. Aan het op een kwalitatief goede manier
en frequent feedback geven wordt binnen de specialistenopleiding MKA-chirurgie
voorkeur gegeven boven het toetsen. Om tot een doelgericht en praktisch feedbacken eventueel toetsingsprogramma te komen moet er vastgesteld worden, hoe, wat en
wanneer er feedback gegeven of getoetst wordt.

4.1.1.

Hoe?
Feedback geven gebeurt tijdens de specialistenopleiding idealiter wanneer de aios
overleg pleegt met de supervisor. Wanneer dit plaats vindt volgens een afgesproken
format, waarbij aangegeven wordt welke Kenmerkende Beroepssituatie (KBS) het
betreft en welke competenties aan de orde zijn geweest, voldoet dit aan de criteria van
een Korte Praktijk Feedback (KPF). Het resultaat van de KPF-sessie wordt vastgelegd op
een KPF-formulier dat door aios en supervisor wordt ondertekend en deel uitmaakt van
het portfolio. In de themakaarten (zie bijlage 2) is aangegeven hoeveel KPF-sessies zijn
voorgeschreven.
Bij de medisch specialistenopleidingen lag het accent aanvankelijk meer op beoordelen
en toetsen. Daar wordt de KPF doorgaans Korte Praktijk Beoordeling (KPB) genoemd.
Een toets kan ontwikkelingsgericht/formatief worden gebruikt en selectiegericht/
summatief. Een formatieve toets voorziet in feedback door het geven van inzicht in de
manier waarop de aios functioneert en zal bij herhaling een reflectieve houding bij de
aios stimuleren. Op basis van een dergelijk toetsinstrument kunnen verbeterpunten
worden geformuleerd en geëvalueerd.
Een summatieve toets is bedoeld om te differentiëren tussen aios en draagt bij aan de
beslissing of een aios een bepaald niveau van functioneren heeft behaald. Hiervoor is een
hogere mate van betrouwbaarheid (en validiteit) noodzakelijk dan voor een formatieve
toets.
Beide toetsvormen spelen een belangrijke rol in de opleiding maar er wordt in dit
opleidingsplan in grotere mate formatief dan summatief getoetst. De betrouwbaarheid
van een beoordeling neemt toe naarmate het aantal toetsmomenten, toetssoorten en
beoordelaars toeneemt. De meer gedetailleerde toetsen (veel items/analystisch) zijn
niet betrouwbaarder dan meer globale toetsen (holistisch). De generaliseerbaarheid van
gevonden resultaten is voor toetsing op holistische wijze zelfs meer betrouwbaar dan
voor het analytisch toetsen.
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Aangezien het overgrote merendeel van de aios voldoende tot goed functioneert en de
opleiding met goed gevolg afsluit, wordt er alleen op indicatie (bij twijfel) een aangepast
(uitgebreider) toetsprogramma aangeboden. In dit geval moet valide en betrouwbaar
bewezen worden dat een aios op een bepaald niveau functioneert. Hiernaast kunnen een
aantal “in vitro” toetsvormen zoals separate kennistoetsen en simulatietoetsen belangrijke
(aanvullende) informatie geven voor feedback aan en beoordeling van de aios.

4.1.2

Wat?
Er zal op kennis, vaardigheden en gedrag getoetst worden. Competenties zijn op
zichzelf niet zichtbaar en niet geïsoleerd toetsbaar. De (mate van) aanwezigheid van
competenties blijkt uiteindelijk door gedrag. Kennis en vaardigheden zijn hier weliswaar
onderdeel van maar nemen in het dagelijks functioneren van de MKA-chirurg een
dermate belangrijke plaats in dat separate toetsing noodzakelijk is.
In het CanMEDSmodel wordt zichtbaar gemaakt dat de zes omschreven
competentiegebieden elkaar overlappen en dat het geheel van deze zes de dimensie
‘Medical Expert’ oplevert. Per situatie kan op meerdere competenties feedback worden
gegeven. Bij ‘samenwerken’ zijn bijvoorbeeld de competenties ‘communicatie’ en
‘professionaliteit’ impliciete ingrediënten. Per feedbackmoment kunnen maximaal 2-3
competentiegebieden worden besproken. Op het KPF-formulier wordt genoteerd welke
competenties aan de orde zijn geweest.

4.2

Feedback en toetsen
Thema

Feedbackzuil

KBS

KPF

Verrichting

OSATS

KBS

KPF
Portfolio

Figuur 7. Feedbackinstrumenten
In ieder thema worden naast de Kenmerkende Beroepssituaties (KBS) vaardigheden en
verrichtingen beschreven. Het feedbackinstrument voor een KBS is een Korte Praktijk Feedback
(KPF), voor een vaardigheid of verrichting is een Objective Structured Assessment of Technical
Skills (OSATS). De bijbehorende KPF-formulieren en OSATS-formulieren maken deel uit van
het portfolio.
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Elk jaar wordt een aantal verschillende feedbackformulieren, zoals KPF en OSATS,
verzameld waardoor een veelzijdig en volledig beeld van de aios wordt geschetst. Deze
formulieren verzamelt de aios in het portfolio achter het tabblad van het desbetreffende
jaar. Indien een digitaal portfolio wordt gebruikt zal daarbij kunnen worden
gevisualiseerd of de aios in de pas loopt met wat is vastgelegd in het opleidingsplan over
aantallen en soorten momenten van feedback en toetsing.
Overzicht evaluatiegegevens
In dit overzicht kan de aios bijhouden in welke thema’s en kenmerkende beroepssituaties
progressie is gemaakt c.q. waar de aios zich feedback op heeft laten geven. Blijk van
beheersen zal meestal blijken uit een OSATS en KPF, maar kan ook door andere
feedbackmogelijkheden worden aangetoond zoals een CAT of 360 graden feedback. Het
is de bedoeling dat de aios aan het einde van de opleiding de thema’s en het merendeel
van de kenmerkende beroepssituaties beheerst en als voldoende heeft laten beoordelen
middels een van bovenstaande toetsvormen.
Korte Praktijk Feedback (KPFs)
De Korte Praktijk Feedback (KPF) is een feedbackinstrument dat gemakkelijk in de
dagelijkse praktijk is uit te voeren. Het is bedoeld als observatiebeoordeling van de aios
in de dagelijkse praktijk zoals voor de verschillende KBS; voor deze toets hoeft dus niets
extra georganiseerd te worden. Ook overdrachten, overlegsituaties en besprekingen
worden hiermee getoetst. Het feedbackmoment wordt in eerste instantie formatief
ingezet. De KPF wordt nabesproken en er worden leerpunten geformuleerd.
Het initiatief tot het afnemen van een KPF kan zowel door de aios als door de
opleider/supervisor genomen worden, maar in principe is de aios verantwoordelijk.
De opleider/supervisor garandeert voldoende gelegenheid, zodat de aios aan zijn
verantwoordelijkheden kan voldoen. Het onderwerp van de KPF gebeurt in goed overleg.
Idealiter wordt een KPF voor besproken (waar zal op gelet worden) en nabesproken
direct na de observatie. Teneinde te bevorderen dat er frequent en effectief feedback
wordt gegeven lijkt het voor de MKA-chirurgie-situatie zeer praktisch de mogelijkheid te
benutten ter plaatse te besluiten een KPF-sessie te houden. Op het KPF formulier dient
alleen te worden beoordeeld wat is geobserveerd, bij de overige onderwerpen kan niet
geobserveerd worden aangekruist. Belangrijk is de vrije schrijfruimten voor gerichte
feedback (wat gaat goed, wat kan beter). Het is de bedoeling dat de aios naar de norm
van het moment van de opleiding wordt beoordeeld. De aios neemt alle KPF-formulieren
mee in het portfolio.
Objective Structured Assesment of Technical Skills (OSATS)
Verrichtingen worden altijd met een OSATS beoordeeld. Vaardigheden kunnen met een
OSATS worden beoordeeld maar ook met een KPF. De beoordeling van (operatieve)
vaardigheden en verrichtingen vindt plaats direct na afloop van een (operatieve)
verrichting. Het is een feedbackinstrument waarmee de aios in korte tijd op belangrijke
aspecten (o.a. weefselbehandeling, kennis van de procedure, voortgang, gebruik en
aansturen van assistentie) van de ingreep kan worden beoordeeld. Er is tevens ruimte
voor tips en trucs. Uiteindelijk kan de beoordelaar aangeven of de aios onder, op of
boven de norm van het moment van opleiding gepresteerd heeft. Het instrument is
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op zichzelf formatief maar bij voldoende beoordelingen van een verscheidenheid van
verrichtingen kan de opleider tijdens de geschiktheidsbeoordeling er op summatieve
wijze gebruik van maken.
Critically Appraised Topic (CAT)
Een CAT is een kritische beoordeling van een artikel, gerelateerd aan een concreet
klinisch scenario. Dit leidt vervolgens tot een gestandaardiseerd, op recente literatuur
gebaseerd, antwoord op de klinische vraag. Een dergelijke exercitie begint bij het
formuleren van een bruikbare vraagstelling, vervolgt in het omzetten van de vraagstelling
in een gerichte literatuursearch, waarna selectie van relevante literatuur plaatsvindt.
Het eindigt vervolgens met een conclusie die antwoord geeft op de initiële vraag. Deze
methode komt tegemoet aan de noodzaak vakliteratuur te leren lezen, interpreteren
en op waarde te schatten in relatie tot de dagelijkse praktijk. De referaten, klinische
presentaties en CAT’s worden met een specifiek beoordelingsformulier beoordeeld in
een vorm van formatieve feedback.
360 graden feedback
De 360-gradenfeedback is een beoordelingsmethode waarbij aan een representatieve
groep betrokkenen op de werkplek wordt gevraagd het functioneren van de aios te
beoordelen volgens een vast format. Dit houdt in dat verpleegkundigen, secretariële
medewerkers, facilitaire medewerkers, collega aios, paramedici, stafleden, etc naar een
korte beoordeling wordt gevraagd. Het zal op een formatieve wijze worden ingezet.
Zelfreflectie
Reflectie is een proces van bewustwording en vindt plaats na een ervaring of een periode
waarin ervaringen zijn opgedaan. Het is het “ herinterpreteren van ervaring en kennis”
en op basis daarvan het eigen handelen indien gewenst kunnen bijstellen. De reflectie
wordt schriftelijk (volgens een vast format) vastgelegd in het portfolio, dit betreft een
formatief aspect.
Voordracht
De aios dient tijdens de opleiding tot MKA-chirurg minimaal éénmaal een voordracht te
presenteren op een wetenschappelijk congres, dit betreft een formatief aspect.
Eerste auteur peer-reviewed artikel
De aios dient aan het einde van de opleiding tot MKA-chirurg minimaal één
wetenschappelijk artikel gepubliceerd te hebben in een peer-reviewed tijdschrift.
Examens in het kader van cursorisch onderwijs
De speciële cursussen georganiseerd door het Consilium Chirurgicum Oris van
de NVMKA, in samenspraak met de opleiders, worden in een cyclus van drie jaar
georganiseerd en per cursus met een toets afgesloten. Deze examens dienen met
goed gevolg afgelegd te zijn. Ook het examen van de Basiscursus van het Collegium
Chirurgicum Neerlandicum moet met goed gevolg afgelegd zijn.
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Referaten
De aios verzorgt minimaal vier referaten gedurende de opleiding. Hierbij wordt volgens
de EBM-methode een artikel besproken en becommentarieerd.

4.3

Wanneer?
Zie schema 1 (pagina 34), toetsmatrix, met onderwijs-, toetsinstrumenten, competenties
en beoordeling.

4.4

Portfolio
Een aparte plaats nemen het portfolio en het voortganggesprek in, welke beide
worden voorgeschreven door het kaderbesluit. Het portfolio en het voortgangsgesprek
hangen met elkaar samen. Het portfolio levert de informatie op basis waarvan het
voortgangsgesprek wordt gevoerd. Het portfolio en de voortgangsgesprekken zijn een
leidraad in de opleiding, waarbij het portfolio de informatie verschaft op basis waarvan
het voortgangsgesprek wordt gevoerd.
Doel portfolio
Het portfolio is een instrument dat door het Centraal College Tandheelkundig
Specialisten (CTS) is gekozen als verplicht leermiddel voor de vervolgopleiding tot
Mond- Kaak en Aangezichtchirurg (MKA-chirurg). Het betreft meer dan een map met
gegevens. Het is bedoeld om voor de aios en opleider de opleiding te structureren, om
de aios aan te zetten tot zelfreflectie en actief leren en om de voortgang te volgen en
zo nodig bij te sturen in de opleiding. Tot slot heeft het portfolio een logboekfunctie.
Er wordt beoordeeld aan de hand van de gestelde opleidingseisen. Kort gezegd kan
door het verzamelen van (verplichte) documentatie een evenwichtig en veelzijdig
beeld gegeven worden van de voortgang van de aios voor zowel de aios zelf als voor de
opleider waardoor beiden beter in staat zullen zijn de opleiding te sturen.
Het portfolio is ingedeeld in een hoofdstuk voor persoonlijke voortgang, een hoofdstuk
voor feedback- en beoordelingsformulieren en een hoofdstuk met een logboekfunctie in
overeenstemming met de hierboven beschreven doelen van het portfolio.

Het portfolio van de AIOS omvat ten minste de volgende onderdelen:
- een individueel opleidingsplan (IOP) inclusief opleidingsschema
- stagebeoordelingen
- verslagen van zelfreflecties, voortgangs- en beoordelingsgesprekken.
-	de documenten ten behoeve van feedback op competenties (KPF, OSATS,
CAT, 360 graden feedback)
- deelname certificaten regionale en landelijke onderwijsdagen
- de gevolgde cursussen, inclusief certificaten
- de gehouden voordrachten en/of referaten
- de gepubliceerde artikelen
- overzicht verrichtingen
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Rol aios
Het is de bedoeling dat de aios zelf een optimale invulling zoekt van het portfolio. Het
portfolio is eigendom van de aios, de aios bepaalt wie tot welke onderdelen toegang
heeft. Het initiatief hoort bij de aios te liggen, zowel voor de zelfontwikkeling, de
beoordelingen en de overige documentatie zoals beschreven in de verschillende
hoofdstukken van het portfolio. Door te investeren in het portfolio investeert de aios in
de eigen voortgang en ontwikkeling tijdens de opleiding.
Rol opleider
De opleider hoort te motiveren tot adequaat portfolio gebruik. Door het portfolio
als agenda te gebruiken voor de voortgangsgesprekken kan een evenwichtiger en
veelzijdiger beeld van de aios verkregen worden en kan op een meer gegronde manier
bijgestuurd en beoordeeld worden. Daarnaast is de opleider per competentie rolmodel,
onderwijzer, bewaker van de voortgang en verantwoordelijk voor een adequate
opleidingssituatie voor de aios.
Individueel opleidingsplan versus opleidingsschema
Bij aanvang van de opleiding stelt de aios in samenspraak met de opleider een individueel
opleidingsplan (IOP) op. In een begeleidend opleidingsschema worden de verschillende
stages in een tijdpad aangegeven. Daarnaast zijn in het IOP de individuele leerdoelen van
de aios opgenomen.
De aios draagt er zorg voor dat het opleidingsschema aan de RTS wordt aangeboden,
voordat de specialistenopleiding daadwerkelijk start.
De inbreng van de aios in het individueel opleidingsplan (IOP)
De aios dient over zijn ontwikkeling te reflecteren. Dit kan aan de hand van de
gekregen feedback (KPF, OSATS, 360 graden feedback), alsook door het maken van een
zelfreflectieverslag in voorbereiding op het voortgangsgesprek.
De doorgemaakte ontwikkelingen dienen in een individueel opleidingsplan (IOP)
bijgehouden te worden. Hierin dient de aios per stage aan te tekenen hoe er aan een
thema is gewerkt: bijvoorbeeld welk soort patiënten of pathologie er is gezien, wat er is
geleerd en hoe dit is ervaren. Naast de feedbackverslagen (KPF, OSATS etc.) reflecteert
de aios middels het IOP over de vorderingen in de opleiding en bespreekt dit met de
opleider tijdens de voortgangsgesprekken.
De aios is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn eigen portfolio. Zoals eerder
gezegd is het portfolio een middel om tot een gefundeerd oordeel te komen, het is
geen doel op zich. Daarom zijn slechts minimumeisen opgesteld waaraan de inhoud van
het portfolio moet voldoen. Naar eigen wens en noodzaak kan de opleider dit (laten)
uitbreiden. Het beschikken over een digitaal portfolio zal naar verwachting bevorderen
dat alle onderdelen van het portfolio op een geordende manier toegankelijk zijn waarbij
de programmatuur de mogelijkheid biedt te monitoren of de aios in de pas loopt
met wat is vastgelegd in het opleidingsplan over aantallen en soorten momenten van
feedback en toetsing.
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4.5

Beoordeling, zelfreflectie en individueel opleidingsplan
Voortgangsgesprekken en geschiktheidsbeoordeling
Op basis van het portfolio kan de aios aantonen dat de competenties voor de
competentiedomeinen zijn bereikt en wordt besproken welke zaken eventueel meer
aandacht behoeven in de komende termijn. Tevens wordt op basis van het portfolio
gekeken of wordt voldaan aan de verplichtingen en of er sprake is van geschiktheid
voor de beroepsuitoefening. In het voortgangsgesprek bekijkt de opleider met de
aios of alle competenties in de achterliggende periode aan bod zijn gekomen daarbij
zoveel als mogelijk gebruik makend van de daartoe geëigende programmatuur van een
elektronisch portfolio.
Introductiegesprek
Elke stage start met een introductiegesprek tussen aios en de supervisor of opleider.
Hierbij worden persoonlijke doelstellingen en de thema’s van de stage gekoppeld aan de
persoonlijke aandachtsgebieden in de competentieontwikkeling van de aios. Er worden
opleidingsactiviteiten gepland, als ook de toetsmomenten. De aios legt de gemaakte
afspraken vast in het portfolio.

Overzicht gesprekken en verantwoordelijkheden
Periode

Activiteit

Instrument

Actie

Voor aanvang opleiding en voor

Introductie gesprek, thema’s

Introductie formulier en IOP in

aios

aanvang stages

en doelen stage

portfolio voegen.

In jaar 1 vier keer (ieder kwartaal), in

Voortgangsgesprek,

Themakaarten, KPF, 360°

aios

jaar 2 twee keer (maand 4 en 8) en in

evalueren doelen

feedback, zelfreflectie,

opleider cq

jaar 3 en 4 één keer, halverwege het

achterliggende periode en

briefbeoordelingen, CAT,

plv opleider

opleidingsjaar.

formuleren doelen voor

OSATS, kennistoets, gegevens

supervisor

de komende periode, incl.

portfolio.

afspreken thema’s voor de

Beoordelingsformulier

komende periode

IOP

Eind ieder opleidingsjaar en 3

Geschiktheidsbeoordeling,

Kennistoets, KPF, OSATS, 360

Opleider en

maanden voor einde opleiding

Beoordeling door

graden feedback, portfolio.

opleidings-

opleidingsgroep

Evaluatiedocument stage

groep

Beoordeling competenties
Hierin beoordelen de aios en de opleider de verschillende competenties. Het is
de bedoeling dat beoordeeld wordt naar opleidingsjaar oftewel is de aios op deze
competentie beneden gemiddeld, gemiddeld of bovengemiddeld ten opzichte van
jaargenoten. Hiertoe kan een competentiekaart worden gebruikt.
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Zelfreflectie
Een korte beschouwing naar aanleiding van de beoordeelde competenties. Op basis van
de ervaringen in de voorgaande periode beschrijft de aios in het kort wat de leerpunten
waren en worden goede punten en verbeterpunten omschreven. Het zelfreflectieverslag
wordt ter voorbereiding op het voortgangsgesprek gemaakt en met de opleider
besproken.
Individueel opleidingsplan
Hierin beschrijft de aios vooraf aan het voortgangsgesprek de gemaakte progressie ten
opzichte van het vorige voortgangsgesprek, de concrete realistische actiepunten voor
de komende tijd, hoe dit te bereiken, binnen welk tijdsbestek en hoe dit geëvalueerd
wordt. Na het voortgangsgesprek wordt dit aangepast en bijgesteld naar aanleiding van
de conclusie van het voortgangsgesprek. Met dit aangepaste individuele opleidingsplan
gaat de aios de komende periode aan de slag. Het individuele opleidingsplan is iets
longitudinaals door de opleiding heen.
De “uitzonderlijk” functionerende aios
Aparte aandacht verdient de aios die excellent dan wel ondermaats presteert. Degenen
die excellent presteren, zullen op grond van hun prestaties de te behalen competenties
van de MKA-chirurg eerder bereiken dan de “gemiddelde” aios. Dit zou betekenen
dat de excellente aios de opleiding eerder zou kunnen afronden. Binnen de huidige
regelgeving is dat nog niet mogelijk. Ook is de bedrijfsvoering daar (nog) niet op
ingesteld. Vooralsnog kan de excellente aios binnen de MKA-chirurg alleen “beloond”
worden door het geven van vrijstellingen, waardoor meer ruimte ontstaat voor
verdieping of profilering en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
Het omgekeerde geldt voor de “ondermaats” presterende aios. Men heeft een niet
goed functionerende aios meestal snel gedetecteerd. De ervaring leert dat een gebrek
aan reflectief vermogen bij de niet goed functionerende aios vaak deel uitmaakt van het
probleem. Dat betekent dat men als opleider veel “concreet bewijs” in handen moet
hebben om de aios te kunnen overtuigen van zwakke punten. Dossiervorming bij de
opleider is in dat geval erg belangrijk. Bij het vermoeden van een niet functionerende
aios op de afdeling dient men dit te bespreken met de desbetreffende aios en is een
intensief traject van coaching, planmatige voortgang en beoordeling wenselijk om meer
informatie te verkrijgen over het functioneren (geïntensiveerd begeleidingstraject).
Dit ter bescherming van de aios en de opleider. In de praktijk betekent dit een twee
sporen beleid. Ten eerste dient de coaching geïntensiveerd te worden voor die
competentieaspecten die beneden de maat zijn. Ten tweede dient men over te gaan
tot intensivering van de beoordeling opdat meer informatie wordt verkregen op basis
waarvan kan worden vastgesteld of de meer intensieve coaching succesvol is dan wel
dat er geen sprake is van enige voortgang. Is dit laatste het geval heeft dit consequenties
voor de geschiktheidsbeoordeling.
Mocht het zo zijn dat ondanks alle begeleiding en coaching de aios persisteert in zijn
inadequate gedrag, dan dient de opleiding voor deze aios beëindigd te worden. Dat
mag formeel aan het eind van ieder opleidingsjaar of na het zonder succes afsluiten
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van een geïntensiveerd begeleidingstraject. Treedt wel “herstel” op bij de aios, dan kan
het voorkomen dat er zoveel vertraging is opgelopen dat de aios niet binnen 4 jaar de
opleiding kan beëindigen. Voor deze categorie aios is het mogelijk de opleidingsduur
tussentijds of aan het eind maximaal met 1 jaar te verlengen, conform de regelgeving in
het Herziene Besluit 2012 MKA-chirurgie8.

8
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Schema 1. Toetsmatrix, met overzicht onderwijs- en toetsingsinstrumenten, competenties en
beoordelingen.
Toetsing
Voortgangsgesprek
Alle competenties
Geschiktheidsbeoordeling
Alle competenties
KIO Examens
Medisch handelen, kennis en wetenschap
360 graden feedback
Communicatie, samenwerking, organisatie en professionaliteit
CAT
Kennis en wetenschap, organisatie
PA-, complicatie en probleempatiëntbespreking
Kennis en wetenschap, communicatie, organisatie en professionaliteit
Referaat
Kennis en wetenschap, organisatie
OSATS
Medisch handelen, kennis en wetenschap
KPF
Alle competenties

Cursorisch onderwijs
(10 dagen per jaar)
Alle competenties

Artikel en voordracht
Kennis en wetenschap
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Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

4xJ

2xJ

1xJ

1xJ

J

J

J

J

J

J

J

J

1xJ

1xJ

1xJ

1xJ

2xJ

2xJ

2xJ

2xJ

aanwezigheid

aanwezigheid

aanwezigheid

aanwezigheid

1xJ

1xJ

1xJ

1xJ

≥20 per jaar

≥20 per jaar

≥20 per jaar

≥20 per jaar

≥35 per jaar

≥35 per jaar

≥35 per jaar

≥35 per jaar

Bijeenkomst
wetenschappelijke
vereniging

Bijeenkomst
wetenschappelijke
vereniging

Bijeenkomst
wetenschappelijke
vereniging

Bijeenkomst
wetenschappelijke
vereniging

Discipline Overstijgend
Onderwijs

Discipline Overstijgend
Onderwijs

Discipline Overstijgend
Onderwijs

Discipline Overstijgend
Onderwijs

Minimaal één voordracht of posterpresentatie
Publiceert ten minste één artikel in een wetenschappelijk tijdschrift of medisch vakblad, tijdens
de opleiding tot specialist.
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5

Kwaliteitszorg en implementatie

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om vernieuwingen van de
opleiding MKA-chirurgie tot een succes te maken, en hoe wordt geregeld dat het
opleidingsplan wordt aangepast aan de veranderende eisen van de tijd?
De introductie van een nieuw opleidingsplan vereist een goede voorbereiding van de
opleider, de aios en de leden van de opleidingsgroep. Deze voorbereiding bestaat ook uit
het leren van bekwaamheden die voor goed opleiden nodig zijn.
Peer review en visitatie zijn de belangrijkste externe middelen voor kwaliteitsborging van
de nieuwe opleiding. Daarnaast zal intern, binnen de opleiding en in de opleidingsregio’s,
moeten worden onderzocht of de doelen van de nieuwe opleiding worden gehaald.
Een goed opleidingsplan moet bestand zijn tegen de eisen van de tijd en flexibel zijn ten
aanzien van veranderende omstandigheden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag
welke veranderingen door wie kunnen en moeten worden aangebracht.

5.1

Kwaliteitsbeleid
Binnen de kwaliteitszorg van de opleiding kunnen vijf hoofdaspecten worden
onderscheiden.
1. Kwaliteit van opleider en opleidingsgroep
2. Kwaliteit van eindtermen en opleidingsprogramma
3. Kwaliteit van vormgeving van onderwijs, feedback, toetsing en supervisie
4. Kwaliteit van voorzieningen en randvoorwaarden voor de opleiding
5. Kwaliteit van de resultaten
In de eerste periode zal het accent van de kwaliteitszorg liggen op de aspecten 1, 3 en 4.
Het eerste aspect, de kwaliteit van opleider en opleidingsgroep, dient bevorderd te
worden door het verplicht volgen van teach the teacher cursussen. Daarnaast kan de
kwaliteit van de opleidingsgroep toenemen door periodiek kwaliteitsinstrumenten
zoals 360 graden◦ feedback in te zetten en de uitkomsten hiervan te benutten voor
verbetervoorstellen of verbeterstrategieën. Ook aios zullen voldoende toegerust
moeten worden in de gedeeltelijk nieuwe manier van opleiden.
Aspect 3, de vernieuwde wijze van opleiden wordt in dit opleidingsplan vormgegeven,
maar dient systematisch geëvalueerd te worden en waar nodig verder verbeterd.
Een geschikt kwaliteitsinstrument daarvoor is een formele jaarlijkse interne audit,
waarin de voltallige opleidingsgroep en alle aios participeren. Deze interne audit
dient plaats te vinden aan de hand van vragenlijsten, die voor landelijk gebruik onder
verantwoordelijkheid van het Consilium opgesteld moeten worden. Daarin zouden
ook kwalitatieve en kwantitatieve gegevens opgenomen moeten zijn, die, naast interne
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sturing, in een latere fase ook monitoring door het Consilium mogelijk moeten maken.
Ook kan gebruik gemaakt worden van een kwaliteitsinstrument zoals D-Rect, een door
de aios in te vullen vragenlijst waarin het opleidingsklimaat aan de orde wordt gesteld.
Aspect 4, kwaliteit van voorzieningen en randvoorwaarden voor de opleiding, zullen
nader uitgewerkt moeten worden.
In een latere fase zullen ook de aspecten 2 (kwaliteit van eindtermen en
opleidingsprogramma) en 5 (kwaliteit van de resultaten) structurele aandacht moeten
krijgen. Deze aspecten hangen nauw samen: deugt het opleidingsprogramma en worden
daarmee daadwerkelijk de benodigde competenties verworven? Met een enquête over
de aansluiting tussen de opleiding en de latere beroepsuitoefening kan hiervan een beeld
worden verkregen.

5.2

Voorbereiding opleidingsgroep en aios
De specialistenopleidingen worden op een andere leest geschoeid. Het goede van de
bestaande opleidingen blijven behouden, maar er komt meer nadruk op het zelfsturend
leren door de aios en het transparant zijn van de inhoud. Dit vereist een aanpassing van
opleidingsattitude van opleiders en aios. Het gebruik van nieuwe opleidingsmethoden
in de praktijk vergt een goede instructie. De opleider, de leden van de opleidingsgroep
alsmede de aios dienen goed voorbereid te worden op de vernieuwde systematiek van
feedback met de bijbehorende instrumenten. Specifiek op dit doel gerichte scholing
voor de medische vervolgopleidingen wordt aangeboden in alle regio’s van het land.
‘Teach the Teachers’- en ‘Teach the aios’-programma’s zijn zeer geschikt voor de
opleiders, leden van opleidingsgroepen en aios uit de MKA-chirurgie.

5.3

Implementatie
De implementatie van het nieuwe opleidingscurriculum zal een duidelijke
kwaliteitsverbetering van de opleiding mogelijk maken. Kritische succesfactoren
daarvoor bestaan ondermeer uit voldoende draagvlak, voldoende training van de
opleidingsgroep en de aios in de gedeeltelijk nieuwe manier van opleiden, borging van
de kwaliteit door een cyclus van evaluatie en aanpassingen alsmede voldoende middelen
om de intensiveringen daadwerkelijk door te kunnen voeren en tot een succes te maken.
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Bijlage 1	
Algemeen competentieprofiel van de
MKA-chirurg aan het begin van zijn
professionele loopbaan
1

Medisch handelen

1.1 	De MKA-chirurg
bezit adequate
kennis en
vaardigheid naar
de stand van het
vakgebied

• bezit adequate kennis van de anatomie en fysiologie van MKA-chirurgie
• 	kent de basale epidemiologie, etiologie, pathogenese en pathofysiologie
van de afwijkingen op het gebied van MKA-chirurgie
• 	kent de gebruikelijke classificatiesystemen, graderingssystemen en
richtlijnen

1.2	De MKAchirurg past het
diagnostisch,
therapeutisch en
preventief arsenaal
van het vakgebied
adequaat en op
evidence based
gronden toe

• neemt zorgvuldig en adequaat een anamnese af
• 	voert adequaat en zorgvuldig het gebruikelijke lichamelijk onderzoek uit en
interpreteert de bevindingen goed
• weet welke verdere aanvullende onderzoeken hij moet (laten) verrichten.
• 	beoordeelt de resultaten dusdanig om een totaalbeeld van de patiënt en
diens ziekte te verkrijgen
• 	kan de basale beeldvormende technieken toepassen. Hij weet de
bevindingen goed te beoordelen en op hun diagnostische waarde te
schatten. Kan in goed overleg treden met radiologen
• 	stelt een volledig en adequaat behandelplan op
• 	kan adequaat en zorgvuldig de gebruikelijke invasieve- en
functieonderzoeken uitvoeren en interpreteert de bevindingen op een
correcte wijze
• 	verricht daar waar nodig biopsieën. Hij interpreteert de resultaten van het
onderzoek op de juiste manier. Kan in goed overleg treden met pathologen
• 	kan met de verkregen diagnostische informatie een behandelingsplan
opstellen. Hij kent de voordelen, bijwerkingen en complicaties van elk van
de behandelingsvormen en weet een gebalanceerde afweging te maken bij
de keuze van therapie
• 	kan de patiënt adequaat begeleiden naar de uiteindelijke keuze van
behandeling
• 	draagt zorg voor een passende, voorspoedige acute behandeling. De
MKA-chirurg kent de indicaties, contra-indicaties en bijwerkingen van de
door hem toegepaste behandelingen. Hij weet wanneer medicamenteuze,
niet-operatieve, invasieve of operatieve behandelingen moeten worden
toegepast en weet ook wanneer andere vormen van therapie de voorkeur
verdienen
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1.3	De MKA-chirurg
levert effectieve
en ethisch
verantwoorde
patiëntenzorg

• 	ziet er op toe dat het diagnostisch proces adequaat verloopt, geen
onnodige overlast voor de patiënt veroorzaakt en binnen een acceptabele
termijn is afgerond
• 	bij ongewenste bijwerkingen of complicaties zal hij tijdig en adequaat
reageren

1.4	De MKA-chirurg
vindt snel de
vereiste informatie
en past deze goed
toe

• 	weet de juiste vraagstelling te formuleren wanneer hij geconfronteerd
wordt met moeilijke casuïstiek
• 	zoekt voor de zoekvraag in de literatuur de juiste informatie op
• 	beoordeelt de gevonden literatuur kritisch
• 	beschikt over een collegiaal netwerk om lastige diagnostiek in overleg uit te
voeren of adequaat te verwijzen

2

Communicatie

2.1 	De MKA-chirurg
bouwt effectieve
behandelrelaties
met patiënten op

•	geeft doelmatig uitleg over het te verrichten onderzoek en over de lasten en
ongewenste neveneffecten die dit onderzoek met zich kunnen meebrengen
•	de MKA-chirurg is in staat de patiënt en diens naasten adequaat te
begeleiden. Hij heeft gevoel voor de angsten en onzekerheden van de
patiënt en hij weet adequate psychosociale begeleiding te verzorgen of
doen verzorgen

2.2 	De MKA-chirurg
•	neemt zorgvuldig en adequaat een anamnese af. Hij heeft daarbij oog voor
luistert goed en
de gevoelens van de patiënt en diens naasten
verkrijgt doelmatig •	hij verschaft doelmatige uitleg over de diagnostische stappen en over de
lasten en ongewenste neveneffecten van de diagnostische stappen
relevante
patiëntinformatie
2.3	De specialist
bespreekt
medische
informatie goed
met patiënten en
familie of naasten

•	bespreekt de bevindingen goed met patiënt en eventuele familie of naasten,
zoals bijvoorbeeld bij slecht nieuws, bij oncologische bevindingen of in een
gesprek met ouders van kinderen met ernstige pathologie
•	hij heeft oog voor de gevoelens van de patiënt en geeft hem de ruimte
hiervan uiting te geven
•	bespreekt met de patiënt, eventuele familie en eventuele
medebehandelaars wie de geregelde controle op zich zal nemen en hoe die
controle wordt uitgevoerd

2.4	De specialist
doet adequaat
mondeling
en schriftelijk
verslag over
patiëntencasus

• 	levert nauwgezette statusvoering van relevante voorgeschiedenis,
lichamelijk onderzoek en decursus
•	draagt tijdig zorg voor schriftelijke verslaglegging van consulten en handelt
deze adequaat af
•	draagt indien nodig zorg voor een relevante overdracht van een
ziektegeschiedenis aan een dienstdoende collega voor avond-, nacht- en
weekenddiensten
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3

Samenwerking

3.1 	De MKAchirurg overlegt
doelmatig met
collegae en andere
zorgverleners:

• 	o
 verlegt bij de behandeling van patiënten doelmatig met relevante bij de
patiënt betrokken zorgverleners, zowel in afzonderlijk als in multidisciplinair
ingericht overleg
• 	draagt zorg voor tijdig en adequaat overleg met eventuele medebehandelaars
• 	overlegt doelmatig met de eerste lijn en andere relevante verwijzers, maakt
transmurale afspraken (op locoregionaal en nationaal niveau) en neemt deze
in acht

3.2 	De MKA-chirurg
verwijst adequaat
3.3 	De MKA-chirurg
levert effectief
intercollegiaal
consult

• communiceert duidelijk, beknopt en collegiaal met verwijzend specialisten

3.4	De MKA-chirurg
draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg

• 	heeft inzicht in groepsproces en leert deze leiden
• 	herkent en verwoordt wanneer en waarom een groep niet goed
functioneert en leert problemen ter tafel te brengen en te bemiddelen

4

Kennis en wetenschap

4.1	De MKA-chirurg
beschouwt
medische
informatie kritisch:

• 	beschouwt de verzamelde informatie kritisch en weet daaruit de juiste
gevolgtrekking te maken
• 	weet welke informatie tijdens de follow-up moet worden verzameld. Hij weet
deze informatie kritisch te beschouwen en kan daaruit de juiste gevolgtrekking
maken. Hij weet wanneer tot nader ingrijpen moet worden overgegaan

4.2 	De MKA-chirurg
bevordert de
verbreding van
en ontwikkelt de
wetenschappelijke
vakkennis

• 	herkent in zijn praktijk de grenzen van de beschikbare wetenschappelijke
kennis en is in staat klinisch relevante wetenschappelijke vraagstellingen te
formuleren
• 	participeert in wetenschappelijk onderzoek. De mate, aard en intensiteit
van deze participatie is afhankelijk van de setting waarin de MKA-chirurg
werkzaam is

4.3	De MKA-chirurg
ontwikkelt en
onderhoudt een
persoonlijk bij- en
nascholingsplan

• 	toont het vermogen om nieuwe technieken te leren, bronnen van
medische informatie kritisch te beschouwen, en een persoonlijke
ontwikkelingsstrategie te hebben om gedurende de loopbaan bij te blijven
in ontwikkelingen op het vakgebied
• 	streeft aantoonbaar naar bijdragen in het ontdekken en ontwikkelen van
nieuwe kennis
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4.4	De MKA-chirurg
bevordert de deskundigheid van
studenten, aios,
en van collegae,
patiënten en
andere betrok
kenen bij de
gezondheidszorg
5

• 	faciliteert zijn onderwijs voor patiënten, collegae en andere zorgverleners
• 	past specifieke principes en vaardigheden die in een meester-gezel situatie
spelen adequaat toe
• 	toont het vermogen om samen te werken met medisch en paramedisch
personeel in het ontwikkelen van onderwijs en richtlijnen

Maatschappelijk handelen

5.1	De MKA-chirurg
kent en herkent de
determinanten van
ziekte
5.2	De MKA-chirurg
bevordert de
gezondheid van
patiënten en de
gemeenschap als
geheel

• 	draagt effectief bij aan programma’s voor preventie van optreden van letsel,
behoud van gezondheid en verbetering van gezondheid
• bevordert praktijken die de gezondheid en algemeen welbevinden
verbeteren

5.3	De MKA-chirurg
handelt volgens
de relevante
wettelijke
bepalingen

• 	informeert patiënten met MKA aandoeningen goed over de voorgestelde
behandeling en de daarvoor bestaande alternatieven, vraagt toestemming
voor de behandeling en legt de verkregen toestemming in het dossier vast
• 	kent de belangrijkste bepalingen rond de Wet klachtrecht cliënten zorgsector
en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en handelt hiernaar
• 	handelt volgens het rechtvaardigingsprincipe voor aanvragen en uitvoeren
van diagnostische technieken waarbij ioniserende straling wordt gebruikt en
is bekend met regelgeving en richtlijnen voor stralingsbescherming bij MKAdiagnostiek
• handelt volgens de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst
(WGBO)
• handelt volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(BIG)

5.4	De MKA-chirurg
treedt adequaat op
bij incidenten in de
zorg.
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6

Organisatie

6.1	De MKA-chirurg
organiseert
het werk naar
een balans in
patiëntenzorg
en persoonlijke
ontwikkeling

• 	weet balans te houden tussen klinische activiteiten, persoonlijke
ontwikkeling en sociale activiteiten en hanteert daarbij de principes van
goed timemanagement
• delegeert taken waar en wanneer dit aangewezen is

6.2	De MKA-chirurg
werkt effectief en
doelmatig binnen
een gezondheidszorgorganisatie

• 	de MKA-chirurg ziet er op toe dat het diagnostisch proces adequaat
verloopt, geen buitensporige overlast voor de patiënt veroorzaakt en
binnen een acceptabele termijn is afgerond
• 	participeert in zorgvernieuwingsprojecten (actuele voorbeelden: werken
zonder wachtlijst, patiënt gestuurde zorg, ketenzorg met substitutie van
zorg)
• houdt rekening met basisprincipes van organisatie van gezondheidszorg
• past principes van efficiënt vergaderen en timemanagement toe
• 	toont het vermogen om te werken met medisch bestuurlijke organisaties
op alle niveaus
• handelt conform de Kwaliteitswet zorginstellingen
• implementeert kwaliteitsystemen voor het verschaffen van zorg, zoals
in het kader van door de Inspectie voor de Gezondheidszorg(IGZ)
geïnitieerde projecten als Toezicht op het Operatief Proces(TOP)
• handelt conform de normen van de Stichting Werkgroep
Infectiepreventie(WIP)

6.3	De MKA-chirurg
besteedt de
beschikbare
middelen voor
de patiëntenzorg
verantwoord

• 	gaat adequaat met de maatschappelijke eisen om en is in staat te
onderhandelen om de beschikbare middelen te behouden voor een
optimale zorg

6.4	De MKA-chirurg
gebruikt informatietechnologie
voor optimale
patiëntenzorg, en
voor bij- en nascholing

• houdt hierbij rekening met de privacy wetgeving
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7

Professionaliteit
• ziet er op toe dat het onderzoek verloopt in een zakelijke medische sfeer.

7.1	De MKA-chirurg
Hij ziet er op toe dat de privacy van de patiënt gewaarborgd is en dat het
levert hoogstaande
onderzoek niet te belastend is voor de patiënt
patiëntenzorg op
• hij zal elke overbodige, voor de patiënt belastende handeling vermijden
integere, oprechte
en betrokken wijze
7.2	De MKA-chirurg
vertoont adequaat
persoonlijk en
interpersoonlijk
professioneel
gedrag
7.3	De MKA-chirurg
kent de grenzen
van de eigen
competentie
en handelt daar
binnen

• 	toont een professionele houding in de omgang met patiënten
• 	voldoet aan verplichtingen die verwacht worden van een specialist, op
medisch, juridisch en collegiaal gebied
• handelt conform de gedragscode van de NVMKA

• 	kent de grenzen van zijn eigen kennis en kunde. Hij verwijst de patiënt
tijdig naar een deskundige collega, wanneer de eigen kennis en kunde
ontoereikend zijn
• 	reflecteert over eigen handelen en functioneren, kan feedback ontvangen,
en handelt daarnaar met betrekking tot verandering en/of verbeteringen

7.4	De MKAchirurg oefent
de geneeskunde
uit naar de
gebruikelijke
ethische normen
van het beroep
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Bijlage 2 Themakaarten

		
Themakaarten MKA-chirurgie

		
Thema
1
Diagnostiek
2
Mondziekten: Oral Medicine, inclusief speekselklierpathologie en orale pathologie
3
Peri-operatieve zorg
4
Anesthesiologie en Intensive Care
5
Pijn en pijnbestrijding
6
Dento-alveolaire chirurgie
7
Ontstekingen en infecties
8
Goedaardige gezwellen en cysten
9
Traumatologie
10
Orthognatische chirurgie
11
Preprothetische chirurgie en implantologie
12
Kaakgewrichten
13
Oncologie
14
Reconstructieve chirurgie
15
Schisis en craniofaciale aandoeningen
16
Dermatochirurgie en esthetische chirurgie
17
Wetenschappelijke vorming
Toelichting op de themakaarten
De themakaarten vormen tezamen de inhoud van het vakgebied van de MKA-chirurg.
De opleider zal er met de opleidingsgroep voor zorgdragen dat alle thema’s in voldoende
mate aan bod komen in de opleiding van de individuele aios. Daarnaast heeft de aios
ook zelf de verantwoordelijkheid het beloop van de opleiding te bewaken en eventuele
knelpunten tijdig bij de opleider onder de aandacht te brengen
Opbouw themakaart
De themakaarten zijn onderverdeeld in 3 delen, dit betreft de onderdelen:
A. Beschrijving competenties
Kennis en inhoud uit het kerncurriculum zijn vertaald in competenties. Alle zeven
competenties komen in iedere themakaart aan de orde. Zij zijn een concretisering van de
competenties uit het competentieprofiel, vertaald naar het specifieke thema.
B. Kenmerkende beroepssituaties
In B zijn de kenmerkende beroepssituaties (KBS) opgenomen. De kenmerkende
beroepssituaties zijn de opleider en aios behulpzaam voor het geven van feedback
en het volgen van de ontwikkeling van de aios met betrekking tot het desbetreffende
thema. Het bijhouden van patiënten hieruit en het vragen om feedback met behulp
van een korte praktische feedback (KPF) borgen dat de aios voldoende exposure heeft
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Thema

Feedbackzuil

KBS

KPF

Vaardigheden
en
Verrichtingen

OSATS

KBS

KPF
Portfolio

Figuur 8. Themakaarten
In ieder thema worden naast de Kenmerkende Beroepssituaties (KBS) Vaardigheden en
Verrichtingen beschreven. Binnen een KBS, Vaardigheid of Verrichting kunnen 1 of meerdere
competenties aan de orde komen.

met betrekking tot patiëntencategorieën uit het betreffende thema. De ontwikkeling
en de “controle” hierop wordt geborgd doordat de aios tijdens de opleiding wordt
gesuperviseerd (de thema’s c.q. de KBS komen in de gesprekken met de supervisor aan
de orde). De aios houdt in een logboek bij (zo mogelijk in een digitaal portfolio) welke
KPF over welke KBS heeft plaatsgevonden. Ook in onderwijssituaties wordt aandacht
besteed aan de KBS. Per themakaart wordt van de aios verwacht dat op 80% van de KBS
(met behulp van een KPF) door de supervisor feedback wordt gegeven. Het staat de aios
vrij welke daarvoor worden uitgekozen. Van belang is dat uiteindelijk per opleidingsjaar
alle competenties voldoende aan bod zijn gekomen. Per KPF wordt op 2-3 competenties
feedback gegeven.
C. Vaardigheden en verrichtingen, feedback
In onderdeel C staan is opgenomen welke vaardigheden en verrichtingen per thema
van belang zijn om zich als aios in het thema te kunnen bekwamen. De vaardigheden
en verrichtingen dienen door de aios uitgevoerd te worden. De feedback wordt
vastgelegd in het portfolio. De verrichtingen zijn afkomstig uit de verrichtingenlijst
zoals deze eertijds werd vastgesteld door het Centraal College. Enige aanpassingen zijn
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gedaan op basis van huidige inzichten. Bij niet-chirurgische vaardigheden doet men
een KPF, bij chirurgische vaardigheden en verrichtingen een “Objective Structured
Assessment of Technical Skills” (OSATS). Het minimumaantal KPF en OSATS is
aangegeven. Daar waar x staat, betreft het een keuzemogelijkheid. Tevens wordt
aangegeven het aantal verrichtingen dat geacht wordt minimaal te behalen voor het
eind van de specialistenopleiding. De getallen tussen haakjes geven weer het minimum
aantal ingrepen waarbij men heeft geassisteerd, doch niet zelf uitgevoerd. De aantallen
verrichtingen geven weer het aantal patiënten waarbij de genoemde verrichting wordt
uitgevoerd.
Totaal aantal KPF gedurende 4-jarige opleiding ≥ 152
Totaal aantal OSATS gedurende 4-jarige opleiding ≥ 82
Zodra het opleidingsplan MKA-chirurgie rechtsgeldigheid heeft verkregen en het
uitgangspunt vormt voor de regelgeving van het CTS welke vervolgens door de RTS
wordt getoetst, dient een transitieperiode van 5 jaar te worden gehanteerd om te bezien
of de aantallen KPF en OSATS in de verschillende opleidingsinstellingen kunnen worden
gerealiseerd. Pas daarna kan er getoetst gaan worden of aios de aangegeven aantallen
KPF en OSATS behaald hebben.

Het CTS heeft de termijn van de overgangsregeling wat betreft KPF zoals hierboven beschreven verlengd
totdat er een herziene versie van het opleidingsplan Hoofdzaak is.
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Thema 1 Diagnostiek - algemeen
A. Beschrijving competenties
Diagnostiek – algemeen
Competentiegebied
Medisch handelen

Communicatie

52

De aios
•	is op de hoogte van de basale epidemiologie, etiologie, pathogenese en pathofysiologie
van relevante MKA afwijkingen
•	heeft hiertoe grondige kennis van zowel de klinische als ook de radiologische anatomie van
het hoofd-hals gebied (exclusief het neurocranium)
•	is in staat afwijkingen van het MKA-gebied te diagnosticeren door middel van een klinisch
onderzoek zo nodig in combinatie met aanvullend radiodiagnostisch onderzoek en een
differentiële diagnose op te stellen
•	is in staat van de in de MKA-praktijk gebruikelijke röntgenopnamen (tandfilm, occlusale
opname, OPG, Waters/Lilienfeld, Towne, LSP, CBCT) te beoordelen en te verslaan
•	is in staat specifiek radiologische beeldvorming (CT, MRI) en nucleair geneeskundig
onderzoek (technetium botscan, leucocytenscan, PET) op de juiste wijze te interpreteren
•	heeft grondige kennis over stralingshygiëne met betrekking tot alle ingezette
beeldvormende technieken
•	is in staat een representatieve biopsie te indiceren, te nemen, aan de patholoog aan te
bieden en de uitslag ervan te interpreteren
•	is in staat om langs een logische weg een goede differentiële diagnose en strategie voor het
behandelen van aandoeningen in het MKA- gebied op te stellen
•	beschikt over kennis met betrekking tot histopathologisch onderzoek voor wat betreft het
MKA-gebied
•	heeft een grondige kennis over standaard laboratoriumonderzoeken evenals over
microbiologisch onderzoek
•	kan gericht laboratoriumonderzoek aanvragen en de uitslagen ervan correct interpreteren
•	kan kweken afnemen, aan de microbioloog aanbieden en de uitslagen van microbiologisch
onderzoek correct interpreteren
•	is op de hoogte van de gevolgen van chemo-, immunotherapie en bestraling in het MKAgebied
•	is op de hoogte van aandoeningen in het MKA-gebied als bijwerking van
geneesmiddelengebruik
•	is in staat doelmatige uitleg te geven aan patiënt en diens naasten, zowel over het te
verrichten klinisch onderzoek als over de lasten en ongewenste neveneffecten die dit
onderzoek met zich kunnen meebrengen
•	heeft bij het organiseren en bespreken van diagnostische procedures oog voor de
gevoelens van de patiënt en diens naasten en geeft hen ruimte om hieraan uiting te geven
•	is in staat de bevindingen van een ziekte of afwijking adequaat aan de patiënt en diens
naasten uit te leggen
•	is in staat de behandelingsmogelijkheden van een ziekte of afwijking adequaat aan de
patiënt en diens naasten uit te leggen
•	kan een slecht-nieuwsgesprek leiden, in het bijzonder bij oncologische bevindingen
•	de communicatie sluit aan bij het bevattingsniveau van patiënt en dienst naasten
•	is in staat op adequate wijze het medisch dossier in te richten
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Competentiegebied
Samenwerking

Kennis en wetenschap

Maatschappelijk
handelen

De aios
•	werkt goed samen met ondersteunend personeel
•	leert op relevante wijze leiding te geven aan ondersteunend personeel
•	overlegt zonodig met collegae, ook van andere disciplines, over de bevindingen
•	informeert de tandarts, huisarts en andere zorgverleners die de patiënt behandelen,
begeleiden of hebben verwezen, tijdig en adequaat over de bevindingen en voorgestelde
therapie
•	heeft een gefundeerde kritische houding ten opzichte van de wetenschappelijke kennis
waarop het medisch handelen is gebaseerd
•	ziet er op toe dat verantwoord wordt omgegaan met het gebruik van ioniserende straling
•	is bekend met de belangrijkste aspecten van de stralingshygiëne en past deze consequent
toe volgens het ALARA-principe (“as low as reasonable achievable”)
•	vermijdt onnodige diagnostische processen
•	gaat bij diagnostiek, therapie en nazorg op verstandige wijze om met het beschikbare
budget in de gezondheidszorg
•	kent de procedures met betrekking tot verdenking op kindermishandeling en past deze toe

Organisatie

Professionaliteit

•	ziet er op toe dat het diagnostisch proces efficiënt en effectief verloopt, geen onnodige
overlast voor de patiënt veroorzaakt en binnen een acceptabele termijn wordt afgerond
•	laat zien over de kennis en vaardigheden te beschikken om op passende wijze gebruik te
maken van de beschikbare middelen en voorzieningen in de zorg
•	draagt bij aan een zo effectief en efficiënt mogelijke bedrijfsvoering en benutting van
gezondheidszorgsysteem door de indicatie voor eventueel aanvullend onderzoek adequaat
te stellen
•	houdt in de afweging tussen wel of geen aanvullend onderzoek rekening met:
- de relevantie voor het verdere besluitvormingsproces;
- de wensen van de patiënt;
- de belasting voor de patiënt en zijn sociale omgeving;
- de eventuele complicaties en de kosten
•	ziet er op toe dat het lichamelijk onderzoek verloopt in een zakelijke medische sfeer
•	ziet er op toe dat de privacy van de patiënt gewaarborgd is en dat het onderzoek niet
onnodig belastend is voor de patiënt
•	vermijdt elke overbodige, voor de patiënt belastende handeling
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B. Kenmerkende beroepssituatie
Diagnostiek - algemeen
Nummer
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11

Kenmerkende beroepssituatie
patiënt met verstandskiesproblematiek
patiënt met een dysgnathie
patiënt met periapicale pathologie
patiënt met vraag naar prothetische rehabilitatie
patiënt met kaakgewrichtsklachten
patiënt met slijmvliesafwijking
internistisch gecompromitteerde patiënt met dento-alveolaire problematiek.
patiënt met toevalsbevinding op het OPT
patiënt voor focusonderzoek
patiënt met doorbraakstoornissen en/of afwijkingen in aantal, vorm en kwaliteit
gebitselementen
patiënt met snelbloedend en gezwollen tandvlees
Totaal

KPF
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
≥8

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Diagnostiek - algemeen
Nummer
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

1.2.9
1.2.10
1.2.11
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Vaardigheden & verrichtingen
anamnese afnemen
intra-oraal onderzoek (zie ook 2.1.2.3)
extraoraal onderzoek (zie ook 2.1.2.2)
palperen hals
nemen van een biopt (intra-oraal en/of extra-oraal)
(zie ook 2.1.2.4 en 2.1.2.5 en 13.2.1 en 13.2.2)
uitvoeren van een cephalometrische analyse
venapunctie
zelfstandig beoordelen en interpreteren van
conventionele en relevante andere beeldvormende
technieken
aspiratie cytologie
MRI, CT aanvragen
botscan, PET/CT aanvragen
Totaal

KPF

OSATS

Aantal

4
2
2
1
2

10 (5)

1
x
5

x
x
≥ 15 + 2 x

≥2
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Thema 2 Mondziekten (Oral Medicine, inclusief
Speekselklierpathologie en Orale Pathologie)
A. Beschrijving competenties
Mondziekten (Oral Medicine, inclusief Speekselklierpathologie en
Orale Pathologie)
Competentiegebied
Medisch handelen

De aios
•	herkent, diagnosticeert en behandelt de meest voorkomende ziekten van het MKA- gebied
•	diagnosticeert en behandelt verschijnselen van systemische ziekten die zich in het MKAgebied presenteren
•	herkent, diagnosticeert en behandelt speekselklieraandoeningen
•	heeft grondige kennis over de symptomatologie van systemische ziekten die in het MKAgebied presenteren en de speekselklieraandoeningen
•	bezit basale kennis van immunologie en pathofysiologie voor het behandelen van
slijmvliesafwijkingen ten gevolge van bestraling/chemotherapie
•	kan systemische ziekten herkennen en adequaat doorverwijzen
•	bezit benodigde farmacologische kennis met betrekking tot manifestaties van bijwerkingen
van systemische medicatie
•	kent de technieken van het histopathologisch verwerken van operatiepreparaten
•	is op de hoogte van de histopathologische kenmerken van de meest voorkomende
aandoeningen in het MKA- gebied
•	is op de hoogte van de meest voorkomende histopathologische markertechnieken en
immunofluorescentietechnieken
•	kan representatieve biopsieën nemen van intra- en extra-orale pathologie in het MKA-gebied
•	kan de uitslag van het histopathologisch verslag interpreteren

Communicatie

•	is in staat de bevindingen van een mondziekte of speekselklieraandoening adequaat aan de
patiënt en diens naasten uit te leggen
•	is goed in staat een patiënt gerust te stellen en/of goed voor te lichten over de aard van een
aandoening, de behandeling en de prognose
•	weet in begrijpelijke taal aan de patiënt uit te leggen wat de voor- en nadelen van de
voorgestelde therapie zijn
•	bemiddelt zo nodig bij het verkrijgen van een second opinion, wanneer bij de patiënt de
wens daartoe bestaat

Samenwerking

•	overlegt en werkt samen met patholoog en microbioloog voor wat betreft de diagnostiek
en behandeling van mondziekten of speekselklieraandoeningen
•	kan de uitslag van het histopathologisch verslag met kennis van zaken met de patholoog
bespreken
•	overlegt over de bevindingen zo nodig met MKA-collegae of collegae uit andere
disciplines, met name dermatologen en internisten, bij systemische afwijkingen met
presentaties in het MKA-gebied
•	betrekt zo nodig andere specialismen bij de diagnostiek en behandeling van mondziekten
of speekselklieraandoeningen en werkt constructief met hen samen
•	koppelt beleid terug aan de 1ste lijn en bespreekt en begeleidt de decursus

Opleidingsplan MKA-chirurgie
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Competentiegebied
Kennis en wetenschap

De aios
•	is op de hoogte van de basale epidemiologie, etiologie, pathogenese en pathofysiologie
van alle relevante mondziekten en speekselklieraandoeningen
•	heeft basale kennis van de orale pathologie en ziet de orale pathologie als een specifiek
onderdeel van het kennisgebied pathologie
•	kan vanuit eigen vakgebied anderen over bovengenoemde problematiek adequaat kennis
over orale pathologie uitdragen
•	is op de hoogte van de gevolgen van chemotherapie en bestraling in het MKA-gebied
•	is op de hoogte van aandoeningen in het MKA-gebied als bijwerking van
geneesmiddelengebruik

Maatschappelijk
handelen
Organisatie

zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg

Professionaliteit

•	kent en bewaakt zijn eigen grenzen met betrekking tot mondziekten,
speekselklieraandoeningen of orale pathologie en schakelt een collega in wanneer dit
noodzakelijk is

zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg

B. Kenmerkende beroepssituatie
Mondziekten (Oral Medicine, inclusief Speekselklierpathologie en
Orale Pathologie)
Nummer
2..1.1
2..1.2
2..1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
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Kenmerkende beroepssituatie
patiënt met witte slijmvliesafwijking
patiënt met zwelling van het mondslijmvlies
patiënt met rode of gepigmenteerde slijmvliesafwijking
patiënt met ulcererende slijmvliesafwijking
patiënt met vesiculobuleuze slijmvliesafwijking
patiënt met manifestatie van systeemziekte in het hoofd-halsgebied
patiënt met orale bijwerkingen van geneesmiddelen of chemo-/radiotherapie
patiënt met muceus retentiefenoneem
patiënt met speekselklieraandoeningen
patiënt met virale infectie
patiënt met dermatologische aandoening in het hoofd-halsgebied
patiënt met botziekte
patiënt met smaakstoornis, halitose, mondbranden of droge mond
beoordeling van een histopathologisch verslag van een patiënt met een benigne
slijmvliesafwijking
beoordeling van een histopathologisch verslag van een patiënt met een (pre)
maligne slijmvliesafwijking
beoordeling van een histopathologisch verslag van een patiënt met een
botafwijking
beoordeling van een histopathologisch verslag van een patiënt met een cyste
Totaal

KPF
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
≥ 13

Hoofdzaak

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Mondziekten (Oral Medicine, inclusief Speekselklierpathologie en
Orale Pathologie)
Nummer
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13

Vaardigheden & verrichtingen
intern geneeskundig georiënteerde anamnese
klinisch extra-oraal onderzoek
klinisch intra-oraal onderzoek
nemen intra-oraal biopt
nemen extra-oraal biopt
schrijven van interdisciplinair consult voor verdere
diagnostiek
verwijdering speekselsteen
operatieve behandeling mucocèle of ranula
operatieve verwijdering glandula sublingualis.
operatieve verwijdering glandula submandibularis
oppervlakkige parotidectomie
volledige parotidectomie
casuspresentatie tijdens pathologiebespreking
Totaal
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KPF

OSATS

Aantal

1
Zie ad 1.2.3
Zie ad 1.2.2
Zie ad 1.2.5
Zie ad 1.2.5
1
1
1
x
1
x
x
1
≥3

5 (2)
8 (3)
# (2)
3 (3)
# (5)
# (1)

≥3+1x
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Thema 3 Peri-operatieve zorg
A. Beschrijving competenties
Peri-operatieve zorg
Competentiegebied
Medisch handelen

Communicatie

•	is in staat aan de patiënt en diens naasten de diverse aspecten van de verschillende
behandelingsalternatieven in begrijpelijke taal uiteen te zetten, inclusief de nadelen en
eventuele complicaties
•	weet in begrijpelijke taal de ingestelde therapie aan de patiënt uit te leggen
•	is in staat de patiënt en diens naasten te begeleiden tijdens een ziekenhuisopname
•	heeft oog voor angstgevoelens en onzekerheden van de patiënt en weet desgewenst
psychosociale begeleiding te verzorgen

Samenwerking

•	is in staat te participeren in multidisciplinair overleg
•	werkt op betrokken wijze samen met afdelingsverpleegkundigen
•	is in staat een heldere consultvraag te stellen aan collega-specialisten en paramedici

Kennis en wetenschap

Maatschappelijk
handelen

58

De aios
•	is in staat het peri-operatieve proces te initiëren en voltooien conform de CBO richtlijnen
en de afspraken binnen het ziekenhuis
•	interpreteert op juiste wijze uitkomsten van consultatie van andere specialisten evenals
laboratoriumuitslagen en kan mede op grond daarvan beslissingen nemen c.q. andere
specialisten consulteren
•	is in staat de postoperatieve zorg te verlenen

•	heeft kennis van de invloed van aanwezige comorbiditeit op de geplande behandeling
•	heeft kennis van de invloed van de geplande behandeling op aanwezige comorbiditeit
•	weet op grond van comorbiditeit en behandelzwaarte welke peri-operatieve zorg moet
worden toegepast
•	is op de hoogte van vigerende regels en richtlijnen aangaande tromboseprofylaxe
•	is in staat om te gaan met juridische aspecten van het systeem van de gezondheidszorg en
handelt in overeenstemming met vigerende peri-operative veiligheidsprotocollen

Organisatie

•	is in staat op efficiënte en economisch verantwoorde wijze de werkzaamheden rondom
operatieve ingrepen te organiseren
•	heeft specifieke kennis over voedingsbeleid en pijnscore rond maxillofaciale ingrepen en
overige IGZ kwaliteitsindicatoren

Professionaliteit

•	verwijst de patiënt tijdig naar een deskundige collega wanneer de eigen kennis en kunde
ontoereikend zijn

Hoofdzaak

B. Kenmerkende beroepssituatie
Peri-operatieve zorg
Nummer
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11

Kenmerkende beroepssituatie
patiënt die wordt opgenomen voor een electieve MKA-ingreep
patiënt met angst voor ingreep onder algehele anaesthesie
patiënt met beperkte mondopening voor ingreep onder algehele anaesthesie
patiënt met diabetes mellitus voor ingreep onder algehele anaesthesie
patiënt met een cardiale voorgeschiedenis (bijv. klepvervanging) gepland voor
ingreep onder algehele anaesthesie
patiënt met morbide obesitas voor ingreep onder algehele anaesthesie
opgenomen patiënt, post operatief, met risico op decubitus
opgenomen patiënt, post operatief, met onvoldoende pijnbestrijding
opgenomen patiënt, post operatief, met persisterende misselijkheid
opgenomen patiënt, post operatief, met problematische vochtbalans
opgenomen patiënt, post operatief, kortademigheid
Totaal

KPF
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
≥8

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Peri-operatieve zorg
Nummer
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Vaardigheden & verrichtingen
klinische opname organisatorisch managen
medicatiebeleid bij de medisch gecompromitteerde
patiënt afstemmen op de te verwachten operatie
algeheel lichamelijk onderzoek van opgenomen
patiënten
postoperatieve begeleiding van opgenomen patiënten
Totaal
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KPF

OSATS
2
2

Aantal
25

1
2
≥7

25
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Thema 4 Anesthesiologie en Intensive Care
A. Beschrijving competenties
Anesthesiologie en Intensive Care
Competentiegebied
Medisch handelen

De aios
•	heeft kennis van de werkingsmechanismen en toepassingsmogelijkheden van lokale
anesthesie en gebruikt deze op juiste wijze
•	gebruikt orale sedatietechnieken op juiste wijze
•	herkent en behandelt de complicaties van lokale anesthesie
•	herkent en behandelt de complicaties van orale sedatietechnieken
•	beheerst resuscitatietechnieken, inclusief ervaring met intuberen en coniotomie

Communicatie

•	is in staat een voor de patiënt veilige omgeving te creëren met respect voor
vertrouwelijkheid, privacy en autonomie
•	is in staat de patiënt op zijn gemak te stellen voor een ingreep onder lokale anesthesie of
algehele anesthesie

Samenwerking

•	is in staat samen te werken met anesthesiologen, intensivisten en hun medewerkers
•	roept hulp van anderen in wanneer dat voor het welzijn van de patiënt beter is

Kennis en wetenschap

•	is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van lokale anesthesie
•	is op de hoogte van toepassingsmogelijkheden van intraveneuze sedatietechnieken
•	heeft kennis van de toepassingsmogelijkheden van lachgassedatie

Maatschappelijk
handelen
Organisatie

zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg

Professionaliteit

zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg

zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg

B. Kenmerkende beroepssituatie
Anesthesiologie en Intensive Care
Nummer
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
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Kenmerkende beroepssituatie
patiënt die lokale anesthesie krijgt als voorbereiding op een dento-alveolaire
ingreep
patiënt post operatief op IC
patiënt met substantiële angst voor lokale anesthesie
patiënt met dreigende ademwegobstructie
Totaal

KPF
x
x
x
x
≥3

Hoofdzaak

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Anesthesiologie en Intensive Care
Nummer
4.2.1
4.2.2

Vaardigheden & verrichtingen
lokale anesthesie
sedatietechnieken
Totaal
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KPF

OSATS

Aantal
1

≥1
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Thema 5 Pijn en pijnbestrijding
A. Beschrijving competenties
Pijn en pijnbestrijding
Competentiegebied
Medisch handelen

De aios
•	is in staat om pijnbestrijding toe te passen bij alle vormen van acute pijn in het MKAgebied
•	is in staat tot begeleiding van patiënten met chronische pijn in het MKA-gebied in
multidisciplinair verband
•	is in staat nociceptieve pijn te onderscheiden van niet-nociceptieve pijn, zoals
neuropathische pijn
•	is in staat de uitkomsten van consultatie van een pijnteam juist te interpreteren

Communicatie

•	toont empathie met de patiënt met pijn
•	is in staat uitleg te geven over de bevindingen en over de voorgestelde pijntherapie

Samenwerking

•	is in staat tot begeleiding van patiënten met chronische pijn in multidisciplinair verband
•	werkt samen met het pijnteam

Kennis en wetenschap

•	maakt gebruik van de inspectierichtlijnen met betrekking tot pijnmetingen
•	heeft kennis van de medicamenteuze en niet-medicamenteuze technieken voor
pijnbestrijding en volgt de ontwikkelingen hierin
•	heeft kennis van verschijningsvormen van pijn bij somatoforme en nagebootste
stoornissen

Maatschappelijk
handelen

Organisatie
Professionaliteit
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•	houdt met de persoonlijke en sociale omstandigheden van de patiënt rekening bij zijn
onderzoek, advies, behandeling en begeleiding
•	is bedacht op mogelijk secundaire ziektewinst
zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg
•	kan omgaan met onmachtgevoelens

Hoofdzaak

B. Kenmerkende beroepssituatie
Pijn en pijnbestrijding
Nummer
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

Kenmerkende beroepssituatie
patiënt met acute pijnklachten
patiënten met chronische pijnklachten
patiënt met moeilijk te duiden pijnklachten
patiënt met tendomyogene pijn
patiënt met neuralgiforme pijn
pijnbestrijding bij medisch gecompromitteerde patiënten
Totaal

KPF
x
x
x
x
x
x
≥5

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Pijn en pijnbestrijding
Nummer
5.2.1
5.2.2

5.2.3
5.2.4
5.2.5

Vaardigheden & verrichtingen
proefanesthesie
primaire diagnostiek van trigeminusneuralgie,
hortonse neuralgie, chronische paroxysmale
hemicrania
diagnostisch proces met betrekking tot andere
vormen van aangezichtspijn en hoofdpijnklachten
casuspresentatie met betrekking tot
kaakgewrichtafwijkingen
gesprek kunnen voeren met patiënt met
mondbranden
Totaal
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KPF

OSATS

Aantal

1
x

x
2
1
≥ 4+x

63

Thema 6 Dento-alveolaire chirurgie
A. Beschrijving competenties
Dento-alveolaire chirurgie
Competentiegebied
Medisch handelen

Communicatie

De aios
•	is op de hoogte van de theoretische achtergronden van de dento-alveolaire chirurgie
•	heeft de kennis om indicaties en contra-indicaties over de hele bandbreedte van de dentoalveolaire chirurgie te stellen
•	kent de chirurgische anatomie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van alle dentoalveolaire ingrepen
•	kan alle voorkomende chirurgische ingrepen aan gebitselementen, aan het kaakbot, en aan
intra-orale weke delen zelfstandig uitvoeren
•	kan alle voorkomende complicaties van dento-alveolaire chirurgie behandelen
•	heeft kennis over eventuele juridische implicaties in geval van complicaties
•	begeleidt op adequate wijze een patiënt met dento-alveolaire problematiek
•	is in staat doelmatige uitleg over de uit te voeren ingreep te geven en over de lasten en
ongewenste neveneffecten die deze ingreep met zich kunnen meebrengen
•	bespreekt medische informatie goed met patiënt en desgewenst met diens naasten en
toetst of deze is begrepen
•	zorgt voor de juiste verslaglegging o.a. in de vorm van adequate statusvoering, beleid en
correspondentie richting de eerste en/of tweede lijn

Samenwerking

Kennis en wetenschap

Organisatie

Maatschappelijk
handelen
Professionaliteit

•	werkt efficiënt en adequaat samen met 1ste lijn
•	werkt efficiënt en adequaat samen in het team waarmee gewerkt wordt
•	interpreteert onderzoek in relatie met kennis uit wetenschappelijk onderzoek volgens de
principes van evidence-based medicine c.q. best clinical practice, veelal op basis van de
vigerende richtlijnen van wetenschappelijke verenigingen
•	draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg
•	werkt, waar nodig, mee aan protocollen en richtlijnen ter verbetering van de
patiëntveiligheid in de dento-alveolaire chirurgie
•	draagt bij aan een zo doeltreffend en efficiënt mogelijke poliklinische bedrijfsvoering
•	handelt complicaties op juiste wijze medisch-inhoudelijk en medico-legaal af
•	levert patiëntenzorg op ethische, integere, betrokken en oprechte wijze,
•	reflecteert op eigen handelen en is zich bewust van zijn kwaliteiten en beperkingen;
•	houdt een complicatieregister bij en participeert actief in de periodieke
complicatiebespreking
•	kent eigen grenzen en gaat hier op adequate wijze mee om
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Hoofdzaak

B. Kenmerkende beroepssituatie
Dento-alveolaire chirurgie
Nummer
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11

Kenmerkende beroepssituatie
patiënt bij wie gebitselementen moeten worden verwijderd
patiënt met asymptomatische geïmpacteerde verstandskies met direct
anatomische relatie met nervus alveolaris inferior of sinus maxillaris
patiënt met peri-apicale laesie
kind verwezen voor correctie frenulum labii/linguae
patiënt met een oro-antrale communicatie
patiënt met boventallige gebitselementen of doorbraakstoornis van blijvende
gebitselementen
patiënt met nabloeding na dento-alveolaire ingreep
patiënt met desolate restdentitie
oudere patiënt met een geretineerde verstandskies onderkaak
patiënt met odontogene cyste
patiënt met gestoorde wondgenezing na dento-alveolaire ingreep
Totaal

KPF
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
≥ 10

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Dento-alveolaire chirurgie
Nummer
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.10

Vaardigheden & verrichtingen
operatieve verwijdering van gebitselementen of
wortelresten
vrijleggen van geretineerde elementen (met of zonder
aanbrengen van ligatuur)
auto-transplantatie van gebitselementen
chirurgische endodontie
sequestrectomie, verwijdering corpus alienum,
exploratie, etc.
dento‑alveolaire chirurgie bij patiënten met gestoord
stollingsmechanisme c.q. behandeling nabloeding
verlengingsplastiek frenulum labii/linguae
verwijdering kleine benigne weke delen tumoren
(fibroom, lipoom, papilloom, epulis, etc.)
sluiting oro‑antrale c.q. oro‑nasale verbinding
benadering sinus maxillaris, o.a. via fossa canina, voor
verwijdering van cyste, radix, etc.
Totaal

Opleidingsplan MKA-chirurgie

KPF

OSATS
10

Aantal
325

1

10

x
5
1

60
10

1

10

1
2

5 (4)
15 (4)

1
x

10 (3)
3 (3)

≥ 22 + x
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Thema 7 Ontstekingen en infecties
A. Beschrijving competenties
Ontstekingen en infecties
Competentiegebied
Medisch handelen

De aios
•	kent de pathofysiologie van odontogene en niet odontogene ontstekingen alsook die van
specifieke infecties in het MKA- gebied, inclusief de verspreiding ervan naar de verschillende
anatomische gebieden
•	heeft kennis over de microbiologie c.q. de antimicrobiële middelen met betrekking tot
specifieke infecties in het MKA-gebied
•	kent alle gangbare maatregelen om infectieverspreiding te voorkomen
•	is in staat alle voorkomende ontstekingen c.q. alle voorkomende infecties in het MKA- gebied
zelfstandig te behandelen
•	is in staat loge-infiltraten en –abcessen en flegmoneuze weke delen ontstekingen te
herkennen en klinische en chirurgische zorg hiervoor te verrichten
•	is in staat een medicamenteus beleid te bepalen voor alle voorkomende ontstekingen c.q. alle
voorkomende infecties in het MKA- gebied
•	kan representatieve microbiële kweken afnemen en de uitslagen ervan correct interpreteren
•	handelt in geval van acute situatie adequaat (bedreigde ademweg, sepsis)

Communicatie

•	is in staat doelmatige uitleg over de diverse aspecten van de infectie en/of ontsteking te
geven, in het bijzonder ook over de lasten en ongewenste neveneffecten die het al dan niet
uitvoeren van een behandeling met zich kunnen meebrengen
•	is in staat aan de patiënt en diens naasten de diverse aspecten van de infectie/ontsteking in
begrijpelijke taal uiteen te zetten
•	begeleidt op adequate wijze een patiënt met een ontsteking of een infectie in het MKAgebied

Samenwerking

•	werkt samen met microbioloog met betrekking tot determinatie en resistentie van
veroorzakers van hoofd-hals infecties en besluitvorming in antibioticabeleid en met internistinfectioloog en ziekenhuishygiënist met betrekking tot beleid aangaande verplegen
•	werkt samen met anesthesiologen en intensivisten in de zorg voor patiënten met
ademwegbedreigende uitbreidingen van hoofd-hals infecties
•	werkt samen met radioloog ten aanzien van aanvullende beeldvorming bij loco-regionale
uitbreidingen en uitbreidingen op afstand van infecties in het MKA-gebied
•	is in staat in goed overleg met de tandarts een saneringsplan op te stellen naar aanleiding van
aanwezigheid van dentogene infecties

Kennis en wetenschap

•	Is op de hoogte van alle oorzaken en uitbreidingsmogelijkheden van infecties in het hoofdhals gebied en de kenmerken en behandeling van sepsis
•	levert een bijdrage aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe medische
kennis met betrekking tot ontstekingen en infecties.
•	Volgt de ontwikkelingen op gebied van antibioticumbeleid, in het bijzonder met betrekking
tot resistentieproblematiek
•	Is op de hoogte van vigerende regels/richtlijnen van wetenschappelijke verenigingen
aangaande profylactisch van gebruik antibiotica
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Hoofdzaak

Maatschappelijk
handelen
Organisatie

Professionaliteit

•	alle maatregelen te treffen om besmetting van anderen te voorkomen.
•	is in staat protocollen t.a.v. specifieke infecties uit te voeren c.q. op afdelingsniveau te
coördineren
•	verwijst de patiënt tijdig naar een deskundige collega, wanneer eigen kennis en kunde
ontoereikend zijn

B. Kenmerkende beroepssituatie
Ontstekingen en infecties
Nummer
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4.
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.11
7.1.12
7.1.13

Kenmerkende beroepssituatie
patiënt met dentogene ontsteking
patiënt met niet-dentogene ontsteking
patiënt met een bacteriële infectie
patiënt met een virale infectie
patiënt met een (niet) dentogene sinusitis
patiënt met schimmelinfectie
patiënt met een submuceus of subcutaan abces
patiënt met een loge abces
patiënt met een flegmone
patiënt met antibioticumallergie en odontogene infectie
patiënt met osteomyelitis
patiënt met osteonecrose
patiënt met lymfadenitis colli
Totaal

KPF
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
≥8

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Ontstekingen en infecties
Nummer
7.2.1
7.2.2
7.2.3

Vaardigheden & verrichtingen
behandelen van (odontogene) ontstekingen.
openen en behandelen van loge-abcessen.
behandelen van een patiënt met osteonecrose
Totaal

Opleidingsplan MKA-chirurgie

KPF

OSATS
2

≥2

x
1
x

Aantal
20 (5)

5 (5)

≥1+x
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Thema 8 Goedaardige gezwellen en cysten
A. Beschrijving competenties
Goedaardige gezwellen en cysten
Competentiegebied
Medisch handelen

Communicatie

•	is in staat een patiënt en diens naasten gerust te stellen en voor te lichten over de aard van
een aandoening, de behandeling en de prognose
•	is in staat om het onderscheid tussen goedaardige en kwaadaardige aandoeningen op een
begrijpelijke manier aan een patiënt duidelijk te maken
•	kan op begrijpelijke wijze adviseren en voorlichten, met als doel om de patiënt zo veel
mogelijk te betrekken bij de besluitvorming over het diagnostisch en therapeutisch beleid.
(informed consent)
•	zorgt voor adequate verslaglegging

Samenwerking

•	is in staat, zo nodig in overleg met de tandarts, een behandelplan op te stellen bij het
voorkomen van cystes
•	overlegt adequaat, met huisarts, tandarts, kinderarts, KNO-arts, algemeen chirurg,
dermatoloog en/of patholoog
•	koppelt beleid terug aan behandelend tandarts en zo nodig huisarts en bespreekt c.q.
organiseert de nacontroles van patiënt

Kennis en wetenschap
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De aios
•	kan goedaardige gezwellen en cysten in het MKA- gebied diagnosticeren en behandelen
•	kan complicaties na het uitvoeren van een behandeling van een goedaardig gezwel of een
cyste in het MKA- gebied diagnosticeren en behandelen
•	is in staat om biopsieën en/of puncties uit te voeren bij aanwezigheid van een gezwel of
cyste in het MKA- gebied

•	is op de hoogte van het relevante wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
diagnostiek en therapie van benigne tumoren en cysten en beschouwt de resultaten ervan
volgens de principes van evidence-based medicine c.q. best clinical practice

Maatschappelijk
handelen
Organisatie

zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg

Professionaliteit

zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg

zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg

Hoofdzaak

B. Kenmerkende beroepssituatie
Goedaardige gezwellen en cysten
Nummer
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9

Kenmerkende beroepssituatie
patiënt met dentogene cyste
patiënt met een niet-dentogene cyste
patiënt met een botcyste
patiënt met een fibro-osseuze afwijking
patiënt met een (epi)dermoidcysten
patiënt met cyste in atrofische onderkaak
patiënt met cysteuze afwijking gerelateerd aan een geretineerd gebitselement
patiënt met een dentogene tumor
patiënt met laterale/mediane halscyste
Totaal

KPF
x
x
x
x
x
x
x
x
x
≥7

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Goedaardige gezwellen en cysten
Nummer
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6

Vaardigheden & verrichtingen
verwijdering goedaardige gezwellen
verwijdering (epi)dermoidcysten
enucleatie grote kaakcyste
marsupialisatie kaakcyste
verwijdering keratocysteuze dentogene tumor
verwijdering van een odontoom
Totaal

Opleidingsplan MKA-chirurgie

KPF

OSATS
1
x
2
x
x
x
≥3+2x

Aantal
5 (5)
# (3)
5 (3)
# (1)
# (1)
2
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Thema 9 Traumatologie
A. Beschrijving competenties
Traumatologie
Competentiegebied
Medisch handelen

Communicatie

•	kan met collegae en specialisten van andere afdelingen op adequate manier een
traumacasus bespreken c.q. een plan van aanpak formuleren
•	kan gesprekken met patiënt en familie voeren onder moeilijke omstandigheden en over
moeilijke onderwerpen (onzekere prognose, mogelijk blijvende mutilatie, intoxicatie,
verslaving, etc.)

Samenwerking

•	is in staat om in het traumateam als MKA-chirurg samen te werken met andere
betrokkenen
•	overlegt met een anesthesioloog over de aard van de ingreep, de keuze van de
beademingsweg en het tijdstip waarop de ingreep moet worden uitgevoerd
•	verwijst indien nodig op adequate wijze binnen het ziekenhuis, dan wel naar centrum met
uitgebreidere traumatologische expertise

Kennis en wetenschap
Maatschappelijk
handelen

Organisatie
Professionaliteit

70

De aios
•	is in staat traumata van gebitselementen, traumata van weke delen in het hoofd-halsgebied
en alle fracturen van het maxillofaciale skelet zelfstandig klinisch te onderzoeken
•	is in staat traumata van gebitselementen, traumata van weke delen in het hoofd-halsgebied
en alle fracturen van het maxillofaciale skelet de urgentie ervan in te schatten
•	is in staat traumata van gebitselementen, traumata van weke delen in het hoofd-halsgebied
en alle fracturen van het maxillofaciale skelet (met uitzondering van de schedelbasis)
zelfstandig te behandelen
•	interpreteert op juiste wijze de uitkomsten van consultatie van betrokken specialisten, dit
zowel pre- als ook postoperatief
•	is in staat te participeren in de acute opvang van poly-traumapatiënten en in de coördinatie
van de zorg voor deze patiënten

zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg
•	is op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom trauma’s
•	kent de procedures rond de niet natuurlijke dood
•	kent de procedures met betrekking tot kindermishandeling en past deze adequaat toe
•	is op de hoogte van de donorprocedures
•	kan expertiserapport opstellen in verband met letselschade-afhandeling
•	Heeft inzicht in regionale organisatie van traumatologische hulpverlening
•	Functioneert met professionele collegialiteit in het traumateam
•	is in staat afwijkend gedrag (t.g.v. intoxicatie, tentamen suïcide, verslavingsproblematiek,
etc.) te herkennen, en past zijn handelen daarop aan
•	gaat adequaat om met eigen grenzen, complicaties en fouten in multidisciplinair verband

Hoofdzaak

B. Kenmerkende beroepssituatie
Traumatologie
Nummer
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8

Kenmerkende beroepssituatie
patiënt met dento-alveolair trauma
patiënt met middengezichtsfracturen
patiënt met mandibulafractuur
patiënt met orbita fractuur
patiënt met os frontale fractuur
poly traumapatiënt
patiënt met een weke delen letsel in het MKA-gebied
patiënt met panfaciale fractuur
Totaal

KPF
x
x
x
x
x
x
x
x
≥6

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Traumatologie
Nummer
9.2.1
9.2.2
9.2.3

9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11

Vaardigheden & verrichtingen
behandeling dento-alveolair trauma
operatieve behandeling van corpus mandibulaefractuur.
collum mandibulae-fractuur: chirurgische behandeling
collum mandibulae-fractuur: niet-chirurgische
behandeling
operatieve behandeling van maxillafractuur.
operatieve behandeling van zygomafractuur
operatieve behandeling arcus zygomaticus fractuur.
operatieve behandeling van orbitawand fractuur
behandeling uitgebreide weke delen verwondingen
(tong; mondbodem; lippen; aangezicht).
verwijdering van osteosynthesemateriaal.
operatieve behandeling neusfractuur
opstellen expertiserapport trauma
Totaal

Opleidingsplan MKA-chirurgie

KPF

OSATS

1
1

2
3

Aantal
15 (5)
15 (3)

2

2 (1)

1
2
x
x
2

5 (1)
3 (3)
15 (3)
2 (1)
2 (2)
5 (2)

x
x

5
1 (2)

≥ 12 + 3x
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Thema 10 Orthognatische chirurgie
A. Beschrijving competenties
Orthognathische chirurgie
Competentiegebied
Medisch handelen

De aios
•	kan op basis van anamnese, klinisch, röntgenologische (inclusief een cefalometrische analyse)
en modellen- onderzoek een diagnose van een dysgnathie stellen
•	kan op basis van anamnese, klinisch, röntgenologisch en modellen- onderzoek een
behandelingsplan voor een dysgnathiepatiënt opstellen c.q. een pre-operatieve modeloperatie
uit te voeren
•	kan zelfstandig op juiste wijze de meest voorkomende osteotomieën uitvoeren, (SARME,
bilaterale sagittale splijtingsosteotomie, osteotomie op het niveau van Le Fort I en kinplastiek )
•	heeft kennis van de indicatie voor en het plaatsen van orthodontische botankers en
distractoren
•	is in staat mogelijkheden en beperkingen van orthognathische en aanvullende benige
ingrepen ten aanzien van het bereiken van een functioneel eindresultaat met een esthetische
gelaatsbalans juist in te schatten
•	is in staat om de psycho-sociale motivaties voor orthognatische chirurgie bij een patiënt te
doorgronden in het licht van een mogelijke toekomstige teleurstelling in de beleving van het
bereikte resultaat
•	is in staat OSAS problematiek juist in te schatten vanuit het oogpunt van de dysgnathie

Communicatie

•	informeert een patiënt over de gevolgen van een gelaatsverandering en is in staat de
patiënt hierin te begeleiden
•	kan patiënt goed voorlichten over de mogelijke complicaties van de ingreep

Samenwerking

•	werkt in multidisciplinair verband samen met orthodontist, tandarts, betrokken medisch
specialisten en ondersteunende medewerkers

Kennis en wetenschap

•	kent de toepassingsmogelijkheden voor moderne digitale 3D-planningssystemen in het
kader van orthognatische ingrepen
•	heeft kennis van orthodontische en prothetische mogelijkheden
•	heeft kennis van simultane en/of aanvullende mogelijkheden voor herstel van de
esthetische gelaat balans

Maatschappelijk
handelen

•	is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid m.b.t. het doen van
gelaatschirurgische ingrepen
•	handelt kostenbewust
•	bespreekt met de patiënt de gevolgen en risico’s van voorgestelde behandeling alsook
alternatieve behandelingsmethoden conform de WGBO

Organisatie
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•	organiseert het gecombineerde orthodontisch-chirurgische spreekuur
•	kan een aanvraag voor machtigingsbehoeftige zorg adequaat onderbouwen en is in staat
een machtigingsprocedure volledig te doorlopen, waar nodig in specifiek overleg met
behandelteam en/of zorgverzekeraar

Hoofdzaak

Professionaliteit

•	kan goed omgaan met het spanningsveld tussen esthetiek en medische noodzaak van een
ingreep
•	is op de hoogte van de psychodynamische processen bij gelaatsveranderingen en kan hier
professioneel mee omgaan

B. Kenmerkende beroepssituatie
Orthognathische chirurgie
Nummer
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.1.10
10.1.11
10.1.12

Kenmerkende beroepssituatie
patiënt met mandibulaire hypoplasie
patiënt met mandibulaire hyperplasie
patiënt met maxillaire hypoplasie
patiënt met maxillaire hyperplasie
patiënt met combinaties van de bovengenoemde dysgnathieën
patiënt met wens tot correctie van de kin
patiënt met wens tot aanvullende correctie van benig middengezicht of
voorhoofd
patiënt met skeletale open beet
patiënt met een transversale discrepantie
patiënt met OSAS problematiek
patiënt met verdenking op dysmorfofobie
patiënt met gelaatsasymmetrie
Totaal

KPF
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
≥9

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Orthognathische chirurgie
Nummer
10.2.1

10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.2.8

Vaardigheden & verrichtingen
pre-operatieve voorbereiding van een patiënt
voor orthognatische chirurgie met gebruik van
diagnostische meetmethoden, simulatie van de
operatie (in gips of digitaal) en voorspelling van het
resultaat
ramusosteomie (BSSO en IVRO)
segment of kin osteotomie
plaatsen distractor
corticotomie t.b.v. maxillaire expansie
le Fort I osteotomie
bimaxillaire osteotomie
plaatsen orthodontische ankers
Totaal

Opleidingsplan MKA-chirurgie

KPF

OSATS
2

Aantal
20

4
1
x
1
2
1
x
≥ 9 + 1x

25 (5)
3 (2)
# (3)
3 (1)
5 (3)
2 (2)
3
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Thema 11 Preprothetische chirurgie en
Implantologie
A. Beschrijving competenties
Preprothetische chirurgie en implantologie
Competentiegebied
Medisch handelen

De aios
•	kan op juiste wijze een implantologische behandeling plannen en uitvoeren, incl. het
gebruik van boormallen en/of computerondersteunde technieken
•	voert zelfstandig weke delen correcties inclusief mucosaplastieken uit in het kader van
preprothetische chirurgie en implantologie
•	is in staat tot correctie en/of reconstructie van de processus alveolaris, inclusief het gebruik
van autoloog bot, alloplastisch materiaal of distractieosteogenese
•	is in staat tot oogsten van autoloog bot op diverse intra- en extra-orale donor plaatsen
•	weet late complicaties/failures van implantologische behandelingen op te vangen

Communicatie

•	is in staat de patiënt de taakverdeling binnen het behandelteam duidelijk te maken
•	is in staat over een gecompliceerd interdisciplinair behandelplan te communiceren met alle
betrokkenen

Samenwerking

•	werkt samen en is in staat regie te voeren in teamverband met tandarts-implantoloog,
tandarts-prothetist, tandarts-algemeenpracticus, orthodontist, mondzorgkundige/hygiënist, tandprotheticus en tandtechnicus
•	kan met een verwijzer een behandelplan, inclusief onderlinge taakverdeling en nazorg,
opstellen c.q. bespreken

Kennis en wetenschap
Maatschappelijk
handelen

74

zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg
•	voert een actief beleid ter ontmoediging van roken
•	beziet de indicatiestelling pre-implantologische chirurgie mede in het licht van de
maatschappelijke belasting
•	is zich bewust van de macro-economische gevolgen van ongelimiteerd toepassen van
iedere beschikbare reconstructieve en/of implantologische techniek en handelt daarnaar

Organisatie

•	kan een aanvraag voor gemachtigde zorg adequaat onderbouwen en is in staat een
machtigingsprocedure op de juiste wijze te doorlopen, waar nodig in specifiek overleg met
behandelteam en/of zorgverzekeraar
•	weet hoe niet in de basisverzekering opgenomen zorg toegankelijk te maken voor patiënten
•	kan de verantwoordelijkheid nemen voor de organisatorische aspecten

Professionaliteit

•	legt desgevraagd verantwoording af en registreert en bespreekt complicaties op
gestructureerde wijze, ook met andere leden van de zorgketen
•	is bekend met de moderne, kritisch vragende patiënt en reageert adequaat en
weloverwogen
•	zoekt in voor hem/of haar complexe situaties contact met collegae voor gericht overleg of
verwijzing

Hoofdzaak

B. Kenmerkende beroepssituatie
Preprothetische chirurgie en implantologie
Nummer
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7

Kenmerkende beroepssituatie
patiënt met retentieproblemen gebitsprothese onder- en/of bovenkaak
partiëel betande patiënt die een vaste, op implantaat gedragen voorziening wenst
patiënt met oligodontie
oncologische patiënt met behoefte tot orale rehabilitatie
patiënt met een ongunstige uitgangssituatie weke delen verhoudingen aangaande
toekomstige implantaten
patiënt met implantologie-gerelateerde complicaties
medisch gecompromitteerde patiënt met wens tot implantologische verzorging
Totaal

KPF
x
x
x
x
x
x
x
≥6

C. Vaardigheden & verrichtiigen, feedback
Preprothetische chirurgie en Implantologie
Nummer
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6

11.2.7
11.2.8
11.2.9
11.2.10

11.2.11

11.2.12
11.2.13

Vaardigheden & verrichtingen
planning van implantaten middels conventionele en
virtuele technieken
plaatsen enossale implantaten
plaatsen enossale extra-orale implantaten
consultvoering met veeleisende patiënt met wens tot
implantologische verzorging
correctie bot processus alveolaris ten behoeve van
prothetiek of implantaat
correctie weke delen
•	vestibulumplastiek met/zonder
mucosatransplantaat
•	locale mucosaplastiek of –transplantaat of
bindweefseltransplantaat
oogsten bottransplantaat van mandibula(kin/linea
obliqua)
oogsten bottransplantaat van crista iliaca anterior/
posterior
oogsten bottransplantaat van overige donorplaatsen
aanbrengen van bottransplantaat en/of biomateriaal
ter verhoging of verbreding van de processus
alveolaris als voorbereiding van plaatsen van (een)
implanta(a)t(en)
aanbrengen van bottransplantaat en/of biomateriaal
bij sinusbodemelevatie als voorbereiding van plaatsen
van (een ) implanta(a)t(en)
verwijderen implantaat
behandelen peri-implantitis
Totaal

Opleidingsplan MKA-chirurgie

KPF

OSATS

Aantal

3
3
x

60
# (3)
10

2

15

1

# (2)

4

1
1

15 (3)
10 (5)

1

10 (5)

x
1

# (3)
10

1

10

x
x
≥ 10 + 2x

1 (3)
# (#)
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Thema 12 Kaakgewrichten
A. Beschrijving competenties
Kaakgewrichten
Competentiegebied
Medisch handelen

Communicatie

De aios
•	is in staat op basis van anamnese, klinisch en röntgenologisch onderzoek een differentiële
diagnose op te stellen bij pijnklachten, functiebeperking en/of bewegingsbeperking van de
kaakgewrichten en/of kauwspieren
•	is in staat om alle niet-invasieve behandelmodaliteiten te indiceren
•	is in staat om invasieve behandelmodaliteiten te indiceren
•	is in staat om een arthrocentesis uit te voeren
•	is in staat om een kaakgewricht chirurgisch te benaderen
•	is in staat de mate van belasting en belastbaarheid van de patiënt bij chronisch
kaakgewrichtlijden in te schatten
zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg
zie chronische pijn

Samenwerking

Kennis en wetenschap
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•	kan goed samenwerken met tandarts (-gnatholoog), fysiotherapeut en psycholoog zowel
binnen als buiten ziekenhuisverband
•	heeft een goed overzicht van diagnostische middelen die ingezet kunnen worden bij
evaluatie van kaakgewrichtafwijkingen
•	heeft goede kennis van relevante operatietechnieken
•	kennis van aangeboren en verworven afwijkingen van het kaakgewricht inclusief de
pathophysiologie
•	kennis van (niet-)invasieve behandelmethoden

Maatschappelijk
handelen
Organisatie

zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg

Professionaliteit

zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg

•	is in staat zorg te dragen voor adequate verwijzingen

Hoofdzaak

B. Kenmerkende beroepssituatie
Kaakgewrichten
Nummer
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5

Kenmerkende beroepssituatie
patiënt met (hinderlijk) knappend kaakgewricht
patiënt met tendomyogene klachten
patiënt met degeneratieve stoornis kaakgewrichten
patiënt met groeistoornis kaakgewrichten
patiënt met beperkte mondopening
Totaal

KPF
x
x
x
x
x
≥4

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Kaakgewrichten
Nummer
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2.10
12.2.11

Vaardigheden & verrichtingen
niet-invasieve behandeling
arthrocentesis
arthroscopische diagnostiek, lysis en lavage
arthroscopische chirurgie
operatieve benadering van het kaakgewricht
condylotomie
condylar shave of hoge condylectomie
correctie tuberculum articulare
discusextirpatie
ankylose operatie
aanbrengen kunstgewricht
Totaal

Opleidingsplan MKA-chirurgie

KPF

OSATS
2

≥2

x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
≥ 1 + 2x

Aantal
25
# (5)
# (5)
3 (3)
# (2)

# (2)
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Thema 13 Oncologie
A. Beschrijving competenties
Oncologie
Competentiegebied
Medisch handelen

De aios
•	kan op oncologisch verantwoorde wijze een biopsie nemen
•	kan op efficiënte wijze verwijzen en samenwerken met een erkend oncologisch centrum
•	is in staat gecompliceerde peri-operatieve zorg te verlenen aan oncologiepatiënten
•	is in staat een tracheotomie uit te voeren
•	is in staat een functionele en esthetische orale rehabilitatie uit te werken voor patiënten
met een tumor in het hoofd-hals gebied

Communicatie

•	kan op een begrijpelijke en humane wijze adviseren en voorlichten, met als doel de
patiënt zo veel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming over het diagnostische en
therapeutische beleid
•	in staat een slecht-nieuws gesprek te leiden

Samenwerking

•	communiceert met alle andere specialismen die deelnemen aan een oncologische
hoofdhalswerkgroep

Kennis en wetenschap

Maatschappelijk
handelen

Organisatie

•	kent de richtlijnen cq. protocollen van de Nederlandse werkgroep voor hoofd-halstumoren
(NWHHT) en stemt zijn handelen hier op af
•	kent het TNM classificatiesysteem en kan het toepassen
•	kent de chirurgische anatomie van het hoofdhalsgebied en kan aan de hand hiervan
inschatten wanneer van functionele inoperabiliteit sprake is
•	kent de indicaties, werkingsmechanismen en neveneffecten van chemotherapie en
radiotherapie
•	kennis van werkingsmechanisme van hyperbare zuurstof
•	is op de hoogte van het predisponerende oncogene risico van roken, alcohol en HPV
infecties en voert waar mogelijk een ontmoedigingsbeleid
•	is in staat om extra-murale patiëntenzorg na ontslag uit het ziekenhuis te organiseren
•	draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en oncologische ketenzorg
•	is op de hoogte van voorlichtingsmateriaal met betrekking tot hoofd-hals oncologie
•	is op de hoogte van de rol van integrale kankercentra
•	is op de hoogte van de richtlijnen van de Inspectie Gezondheidszorg ten aanzien van
hoofd-hals oncologie

Professionaliteit
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•	controleert of de patiënt begrijpt wat er wordt gezegd en houdt rekening met evt.
voorkennis en angsten over de aard van de ziekte en de consequenties van de ziekte voor
alle aspecten van kwaliteit van leven
•	is in staat de ethische standpunten met argumenten te verduidelijken en tegenover
patiënten en collegae gezondheidsmedewerkers te verantwoorden
•	is in staat de oncologische patiënt te coachen in het nemen van besluiten tijdens het
behandeltraject

Hoofdzaak

B. Kenmerkende beroepssituatie
Oncologie
Nummer
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.1.5

Kenmerkende beroepssituatie
patiënt met maligne tumor van huid of slijmvliezen
patiënt met maligne bottumor
patiënt met maligne speekselkliertumor
patiënt met maligne lymfoom
patiënt met metastase in het MKA-gebied afkomstig van elders in het lichaam
gelegen primaire tumor
Totaal

KPF
x
x
x
x
x
≥4

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Oncologie
Nummer
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.2.5
13.2.6

Vaardigheden & verrichtingen
intra-en extra-orale incisie biopsie
intra-en extra-orale excisie biopsie
operatieve behandeling van maligne tumoren in
mond-, kaak en aangezicht
halsklierdissectie
tracheotomie
voeren slecht nieuws gesprek
Totaal
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KPF

OSATS
Zie ad 1.2.5
Zie ad 1.2.5

Aantal

# (15)

1
1
≥1

# (5)
1 (3)
# (10)

≥1
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Thema 14 Reconstructieve chirurgie
A. Beschrijving competenties
Reconstructieve chirurgie
Competentiegebied
Medisch handelen

De aios
•	weet op basis van de klachten van de patiënt en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek
een adequaat plan van aanpak op te stellen, daarbij rekening houdend met de functionele
en esthetische reconstructieve ladder, met de verwachtingen en wensen van de patiënt en
met de potentiële risico’s en morbiditeit
•	is in staat om vrije, niet gevasculariseerde weefsels te oogsten en te transplanteren
•	is in staat intra- en extra-orale gesteelde regionale plastieken uit te voeren
•	is in staat om gebruik te maken van enkelvoudige of samengestelde transplantaten,
•	beheerst de basisvaardigheden van de maxillofaciale prothetiek

Communicatie

•	is in staat om het spanningsveld tussen functionele reconstructie enerzijds en esthetisch
mogelijk optimum anderzijds inzichtelijk te maken voor een patiënt en zijn begeleiding

Samenwerking

•	werkt goed samen met collegae en medewerkers van aangrenzende specialismen

Kennis en wetenschap

•	kent de richtlijnen c.q. protocollen betreffende de reconstructieve chirurgie en stemt zijn
handelen hier op af

Maatschappelijk
handelen

•	is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, inclusief kostenbewustzijn,
met betrekking tot het verrichten van reconstructieve chirurgie
•	heeft een kritisch oog voor irreële wensen

Organisatie

•	neemt verantwoordelijkheid op in de coördinatie van multidisciplinaire behandelplanning
op weg naar functionele en esthetische orofasciale rehabilitatie

Professionaliteit

zie algemene competentieprofiel van de MKA-chirurg

B. Kenmerkende beroepssituatie
Reconstructieve chirurgie
Nummer
14.1.1
14.1.2
14.1.3
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Kenmerkende beroepssituatie
patiënt met status na ablatieve tumorchirurgie
patiënt met ernstige verworven aangezichtsdeformiteit
patiënt met schedeldakdefect
Totaal

KPF
x
x
x
≥2
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C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Reconstructieve chirurgie
Nummer
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7
14.2.8

Vaardigheden & verrichtingen
nemen van een mucosa- of vrij huidtransplantaat
oogsten bottransplantaat van mandibula(kin/linea
obliqua)
oogsten bottransplantaat van crista iliaca anterior/
posterior
oogsten bottransplantaat van overige donorplaatsen
reconstructie m.b.v. vrij bot of gesteeld
bottransplantaat.
reconstructie met behulp van een individueel
vervaardigd alloloog implantaat
aanbrengen van klos en vrij huidtransplantaat na
bovenkaakresectie
reconstructie bij weke delen-defecten met vrije of
gesteelde huid- of spiertransplantaten
Totaal
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KPF

OSATS
Zie ad
11.2.6

Aantal

Zie ad
11.2.7
Zie ad
11.2.8
Zie ad
11.2.9
x

# (10)

x

# (5)

x

# (1)
# (5)

≥1x
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Thema 15 Schisis en craniofaciale aandoeningen
A. Beschrijving competenties
Schisis en craniofaciale aandoeningen
Competentiegebied
Medisch handelen

De aios
•	heeft inzicht in de specifieke problematiek van schisis en craniofaciale aandoeningen en is
in staat deze in kaart te brengen
•	heeft een grondige kennis van de indicaties voor correctie van schisis, specifiek bij kinderen

Communicatie

•	realiseert zich dat kinderen een specifieke aanpak behoeven en kan zich hieraan op
kindvriendelijke wijze committeren
•	gaat op empathische wijze om met ouders en geeft uitleg op een aan de ouders aangepast
niveau
•	heeft oog voor onrealistische verwachtingen en stelt deze zo nodig bij

Samenwerking

•	kan samenwerkingsverbanden aangaan met specialisten in multidisciplinair verband in het
kader van behandeling van schisis en craniofaciale aandoeningen
•	kan samenwerken met schisis- en/of craniofaciale centra

Kennis en wetenschap

Maatschappelijk
handelen

Organisatie

•	kent de richtlijnen c.q. protocollen van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en
Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA) en stemt zijn handelen hierop af
•	is op de hoogte van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van schisis en
craniofaciale groei en beschouwt de resultaten volgens de principes van evidence-based
medicine
•	is zich bewust van de consequenties van het hebben van een stigmatiserende deformiteit
op de ontwikkeling van een kind
•	draagt bij aan een algemene publieke bewustwording en acceptatie van kinderen met
gelaatsstigmata
•	draagt bij aan multidisciplinaire samenwerking via schisiscentra en craniofaciale centra
•	is op de hoogte van voorlichtingsmateriaal van de NVSCA
•	draagt bij aan een kindvriendelijke ziekenhuisorganisatie
•	heeft aandacht voor optimale peri-operatieve pijnbestrijding bij kinderen
•	organiseert de zorg voor kinderen met oog voor acceptatie van stigmatiserende
aangezichstdeformiteiten

Professionaliteit
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•	kan professioneel en empathisch omgaan met kritische en bezorgde ouders van patiënten

Hoofdzaak

B. Kenmerkende beroepssituatie
Schisis en craniofaciale aandoeningen
Nummer
15.1.1
15.1.2
15.1.3

Kenmerkende beroepssituatie
kind met cheilo(gnathopalato)schisis
kind met kenmerken van een aangeboren craniofaciale afwijking
kind met kenmerken van een verworven craniofaciale afwijking
Totaal

KPF
x
x
x
≥2

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Schisis en craniofaciale aandoeningen
Nummer
15.2.1
15.2.2
15.2.3
15.2.4
15.2.5
15.2.6
15.2.7

Vaardigheden & verrichtingen
primaire lip‑ en/of palatumsluiting
sluiten van alveolo-palatinaal defect bij schisispatiënt
secundaire correctie bij schisispatiënten, incl. neus, lip,
palatum en/of pharynxplastiek
craniofaciale ingrepen
osteotomie bij schisispatient
distractie osteogenese
casusbespreking in het kader van multidisciplinair
spreekuur
Totaal

Opleidingsplan MKA-chirurgie

KPF

OSATS
x
x
x

Aantal
# (3)
2 (5)
# (5)

x
x
x

# (3)
# (2)
# (4 of 2)

1
≥1

≥1x
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Thema 16 Dermatochirurgie en esthetische
chirurgie
A. Beschrijving competenties
Dermatochirurgie en esthetische chirurgie
Competentiegebied
Medisch handelen

De aios
•	heeft kennis van de chirurgische anatomie van het gelaat
•	weet op basis van de pathologie een plan van aanpak op te stellen, daarbij rekening
houdend met de functionele en esthetische reconstructieve ladder, met de verwachtingen
en wensen van de patiënt en met de potentiële risico’s en morbiditeit
•	implementeert de richtlijnen van de NWHHT in de dermato-oncologische chirurgie
•	is in staat kinplastieken te indiceren en uit te voeren
•	is in staat paranasaal augmentatie te indiceren en uit te voeren
•	is in staat zygoma osteotomie te indiceren
•	is in staat benige voorhoofdcorrecties te indiceren
•	kan excisies van huidaandoeningen in het gelaat uitvoeren en de chirurgische reconstructie
van het veroorzaakte defect plannen en uitvoeren
•	is in staat om cosmetisch verantwoorde littekencorrecties uit te voeren
•	is in staat psychopathologisch ingegeven esthetische klachten te herkennen en de patiënt
dienovereenkomstig te begeleiden naar niet-chirurgische therapie

Communicatie

•	weet esthetische problematiek inzichtelijk te maken voor een patiënt
•	kan bij een vermoeden op psychopathologische motieven een patiënt begeleiden naar een
passende, niet-snijdende, hulpverlener

Samenwerking

•	werkt samen met de dermato(onco)loog cq. de patholoog

Kennis en wetenschap

Maatschappelijk
handelen

Organisatie

Professionaliteit
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•	weet wanneer het aangewezen is in één tempo dan wel in twee tempi dermatooncologisch te handelen
•	kent de principes van Mohschirurgie
•	gaat zorgvuldig om met kostenaspect van esthetische chirurgie in relatie tot de wens van
patiënt
•	heeft een kritisch oog voor irreële wensen
•	draagt bij aan de organisatie van het (multidisciplinaire) aangezichtsspreekuur
•	zorgt voor specifieke patiëntdocumentatie en fotografie
•	is op de hoogte van welke zorg wel en niet onder de verzekerde zorg valt
•	gaat ethisch om met verzoeken om esthetische chirurgie,
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B. Kenmerkende beroepssituatie
Dermatochirurgie en esthetische chirurgie
Nummer
16.1.1
16.1.2
16.1.3
16.1.4
16.1.5
16.1.6
16.1.7

Vaardigheden & verrichtingen
patiënt met een benigne dermale laesie in het hoofd-hals gebied
patiënt met een maligne dermale laesie in het hoofd-hals gebied
patiënt met dermatochalasis van oogleden
patiënt met wens tot gelaatsrejuvinisatie
patiënt met wens tot correctie benig middengezicht en of voorhoofd
patiënt met storend litteken in het gelaat
patiënt met wens tot gebruik van ‘fillers’
Totaal

KPF
x
x
x
x
x
x
x
≥6

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Dermatochirurgie en esthetische chirurgie
Nummer
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8

Vaardigheden & verrichtingen
excisie dermale laesie in het hoofd-hals gebied
plastische reconstructie na excisie dermale laesie in
het hoofd-hals gebied
blepharoplastiek
facelift
liposuctie, liposculptuur “lipofillling”
behandeling met botulinetoxine
behandeling met fillers
rhinoplastiek
Totaal
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KPF

OSATS

Aantal
1
x

(5)
# (3)

x
x
x
x
x
x
≥1+1x

# (5)
# (2)
# (2)
# (4)
# (4)
# (2)
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17. Wetenschappelijke vorming
A. Beschrijving competenties
Wetenschappelijke vorming
Competentiegebied
Medisch handelen

De aios
•	vertaalt resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de kliniek
•	kan relevante wetenschappelijke zoekmachines gebruiken
•	maakt gebruik van de uitkomsten van systematic reviews

Communicatie

•	leert wetenschappelijke informatie in begrijpelijke taal om te zetten, dit zowel in de
communicatie met collegae als met patiënten

Samenwerking

•	is in staat op professionele wijze te participeren in bestaande onderzoeksgroepen
•	betrekt collegae, ook uit andere specialismen, in zijn wetenschappelijk werk en werkt goed
met hen samen

Kennis en wetenschap

•	beschouwt medische vakliteratuur kritisch
•	moet in staat zijn een MKA-gerelateerd scherp omschreven klinische vraag uit te werken
c.q. voor te dragen, in de vorm van een critically appraised topic (CAT)
•	heeft kennis van basale onderzoeksmethodieken
•	levert een bijdrage aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe medische
kennis
•	past principes van evidence based medicine (EBM) c.q. best clinical practice toe
•	weet dat uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek zijn te rangschikken, waarbij RCT de
hoogste graad verdient
•	kent de werkingswijze van translationeel onderzoek

Maatschappelijk
handelen
Organisatie

Professionaliteit
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•	is wetenschappelijk actief en heeft wetenschappelijke interesse
•	is in staat op efficiënte en economisch verantwoorde wijze de werkzaamheden rondom
onderzoek te organiseren
•	kent en bewaakt zijn eigen grenzen van wetenschappelijke vaardigheden en schakelt
anderen in wanneer dit noodzakelijk is
•	conformeert zich aan de adviezen van de lokale Medisch Ethische Toetsingscommissie
(MET)
•	legt, waar nodig, verantwoording af
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B.
Kenmerkende beroepssituatie
Wetenschappelijke vorming
Nummer
17.1.1
17.1.2

Kenmerkende beroepssituatie
weet een scherp omschreven klinische vraag om te zetten in een CAT
toetst klinische situatie aan EBM uitkomsten
Totaal

KPF
x
x
≥8

C. Vaardigheden & verrichtingen, feedback
Wetenschappelijke vorming
Nummer
17.2.1
17.2.3
17.2.4

Vaardigheden & verrichtingen
kan goed omgaan met de medische on-line
databanken
bedrijft de MKA-chirurgie waar mogelijk volgens
evidence-based richtlijnen
is in staat een voordracht in het kader van een
‘journalclub’ te houden

KPF

Aantal

4
Dit kan d.m.v. een CAT
gedocumenteerd en
bijgehouden in het
portfolio
2
Dit kan d.m.v. een CAT
gedocumenteerd en
bijgehouden in het
portfolio

17.2.5

is in staat een voordracht in het kader van
intercollegiaal onderwijs te houden

17.2.6

is in staat een voordracht in het kader van de
jaarvergaderingen van de NVMKA te houden

17.2.7

is in staat een casereport (incl. literatuurstudie) naar
aanleiding van een klinisch bevinding uit te werken

17.2.8

houdt tenminste tweemaal een voordracht /referaat
per jaar

8

17.2.9

volgt tenminste 1 nationaal congres per opleidingsjaar
naast de KIO-cursussen

4

17.2.10

volgt tenminste 1 internationaal congres gedurende
de opleiding

1

17.2.11

publiceert minimaal 1 artikel in een peer-reviewed
tijdschrift gedurende de opleiding

1

Totaal
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Specialistenopleiding MKA-Chirurgie
17 thema’s

4
3
2
1

Figuur 9. Themakaarten
Aan het eind van de opleiding zullen alle zuilen gevuld zijn met de benodigde KPF’s en OSATS’s.
Het geheel aan KPF’s en OSTAT’s representeert het aantal gestructureerde feedbackmomenten,
waarbij tevens kan worden aangegeven welke competenties aan de orde zijn geweest.
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Bijlage 3 Portfolio van de individuele aios
Inhoudsopgave portfolio

Algemene gegevens aios
1. Curriculum Vitae
2. NMT RTS A formulier
3. Individueel opleidingsplan
Persoonlijke voortgang per opleidingsjaar
Formulieren*
1. Stagebeoordelingen
2. Formulier zelfreflectie aios
3. Formulier voortgangsgesprek
4. Formulier verslag jaargesprek
5. Aanvulling individueel opleidingsplan
6. NMT RTS beoordelingsformulieren
Evaluatiegegevens							
Formulieren* 								
1. Korte praktijk feedback (KPF)
2. Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)
3. Critically Appraised Topic (CAT)					
4. 360 graden feedback
			
Logboek								
1. Scholing				
2. Chirurgisch basisexamen
3. Wetenschap
4. Publicatielijst
5. Verrichtingenlijst

*NB Toelichtingen bij alle formulieren kunt u vinden in paragraaf 4.2, blz. 26
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Algemene gegevens aios
1. Curriculum Vitae
Naam en voorletters:
Voornaam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Email:
Geboortedatum:
Burgerlijke staat:
Nationaliteit:
Opleiding:
Opleider(s):

BIG-nummer arts:				BIG-nummer tandarts:
Opleidingsregister-nummer (RTS nummer):
Opleidingen

Activiteiten tijdens studie

Werkervaring

Vrije tijdsbesteding

92
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2. NMT RTS formulier A
Formulier A
Bij aanvang van de opleiding tot tandarts-specialist inzenden.
Ingevolge A6 der Algemene Eisen conform het besluit no. 1-1995 van het Centraal College Tandheelkundige
Specialismen
_______________________________________________________________________________________

Vragenlijst uitsluitend ten behoeve van de
registratie en begeleiding van de assistent
in opleiding tot specialist.

De door u verstrekte gegevens zullen niet
aan derden ter inzage worden gegeven en
zullen niet voor sollicitaties of andere
doeleinden worden gebruikt.
________________________________________________________________________________________

A. Personalia

1. Naam en voornamen (voluit)						

:                

		
2. Academische graad								

:                

3. Adres, woonplaats en postcode					

:                

4. Geslacht (m/vr), geboorteplaats, geboortedatum

:                

5. Nationaliteit									

:                

6. Telefoonnummer								

:                

________________________________________________________________________________________
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B.

Opleiding

1.
		

2.

Wanneer en waar hebt u uw							datum			
jaar

tandartsexamen afgelegd?		               	               	               

Alleen voor assistenten in opleiding M&K

		a.
		

universiteit

Wanneer en waar heeft u het						datum			
jaar

universiteit

doctoraal examen geneeskunde afgelegd?		               	               	               

				

		b. Wanneer en waar heeft u het							datum			
jaar
		

universiteit

artsdiploma behaald?		               	               	               

C. Specialisatie

1.
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Voor welk specialisme wordt u

		

opgeleid en in welke opleidingsinrichting;		               		               

		

wie is de opleider en wanneer is de

		

aanvangsdatum van de opleiding?		               		               

Hoofdzaak

2.

Heeft u tussen uw opleiding tot tandarts en uw opleiding tot specialist nog andere functies uitgeoefend?

														tijdsduur					

plaats

		

- medewerker universitair onderwijs		               		               

		

- waarnemend (tand)arts		               		               

		

- vrij gevestigde (tand)arts		               		               

		

- school(tand)arts		               		               		

		

- militair (tand)arts		               		               	

		

- (tand)arts in ander dienstverband		               		               

		

- andere werkzaamheden		               		               

		  (eventueel buitenland)		               		               	

3.

Bent u full-time in opleiding?		               	

		
________________________________________________________________________________________
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D. Promotie en publicatie

1.

		

Bent u gepromoveerd?		               

Zo ja, wanneer		               

2.

Wat is de titel van uw proefschrift?		               

3.

Verricht u thans wetenschappelijk		               

		

onderzoek en zo ja, onder leiding

		

van wie?		               

(Indien u tijdens uw opleiding promoveert, dan zal de SRC daarvan gaarne mededeling krijgen onder opgave van
onderwerp).
4.

Staan er wetenschappelijke publicaties		               

		

op uw naam?

		

Zo ja, gaarne opgave van de juiste

		

bibliografische gegevens		               

________________________________________________________________________________________
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E. Assistenten in opleiding met een Alleen in te vullen door hen die hun
buitenlands tandartsendiploma tandartsdiploma niet in Nederland hebben behaald.

1.

Heeft de minister van Volks-		               

		

gezondheid, Welzijn en Sport u de

		

bevoegdheid verleend in Nederland

		

de tandheelkunst in de volle omvang

		

uit te oefenen?

		

Zo ja, per welke datum?		               

2.

Heeft de minister van Volks-		               

		

gezondheid, Welzijn en Sport u een

		

beperkte bevoegdheid verleend in

		

Nederland de tandheelkunst uit te

		oefenen?

		

Zo ja, wanneer, waarvoor is deze						

		

vergunning afgegeven en tot welke

		

datum is deze geldig?

datum afgifte			

geldig tot

__________________________________________________________________________________________

Plaats en datum:												Handtekening van de assistent in
															opleiding:

				

De opleider voor gezien:
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3. Individueel opleidingsplan
U kunt hier per opleidingsjaar, indien van toepassing aangeven welke stages of perifere deelopleiding u
volgt.
Jaar 1: Stages:
1……………………… duur:………………………supervisor:…………………………..
2……………………… duur:………………………supervisor:…………………………..
3……………………… duur:………………………supervisor:…………………………..

Jaar 2: Stages:
1……………………… duur:………………………supervisor:…………………………..
2……………………… duur:………………………supervisor:…………………………..
3……………………… duur:………………………supervisor:…………………………..

Jaar 3: Stages:

1……………………… duur:………………………supervisor:…………………………..
2……………………… duur:………………………supervisor:…………………………..
3……………………… duur:………………………supervisor:…………………………..

Jaar 4: Stages:
1……………………… duur:………………………supervisor:…………………………..
2……………………… duur:………………………supervisor:…………………………..
3……………………… duur:………………………supervisor:…………………………..
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Persoonlijke voortgang per opleidingsjaar
Formulieren (per jaar gerangschikt)
1.

Beoordelingen stages

2. Zelfreflectie aios
3. Voortgangsgesprek
4. Verslag jaargesprek
5. Individueel opleidingsplan
6. NMT RTS Aanvang opleiding A, einde 1ste, 2de, 3de jaar B, C en C1 (en D1 tekenen)
Einde opleiding D en D1 formulieren

Opleidingsplan MKA-chirurgie
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1. Beoordelingen van stages
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2. Formulier zelfreflectie aios
Competenties specialistenopleiding MKA-chirurgie				

Zelfevaluatie aios

																			Beoordelingsschaal:
Naam assistent:
Datum:
Jaar opleiding: 							 									
N
		 								 										
O
		 																		 
R
		 								 										
M
								 									 I-----------I-----------I-----------I-----------I
			
-				
+
Zet per competentie een kruisje op de stippellijn			

M

C

S

W

MH

O

P

		 																		
N
Medisch handelen													 I-----------I-----------I-----------I-----------I
Bezit kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied.					
-				
+
Past het diagnostisch en therapeutisch arsenaal van het vakgebied goed toe.
Levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg.
Vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe.
																				
N
Communicatie 													
I-----------I-----------I-----------I-----------I
-				
+
Bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op.						
Luistert goed en verkrijgt efficiënt relevante patiëntinformatie.
Bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie.
Doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus.
																				
  
N
I-----------I-----------I-----------I-----------I
Samenwerking		 											
-				
+
Overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners. 					
Verwijst adequaat.
Levert effectief intercollegiaal consult.
Draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg.
																				
N
Kennis en wetenschap												 I-----------I-----------I-----------I-----------I
Beschouwt medische informatie kritisch.								
-				
+
Bevordert de verbreding en ontwikkeling van de wetenschappelijke vakkennis.
Ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan.
Bevordert de deskundigheid van studenten, aio’s, collegae, patiënten en anderen.
																				
N
Maatschappelijk handelen											 I-----------I-----------I-----------I-----------I
-				
+
Kent en herkent de determinanten van ziekte.								
Bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel.
Handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen.
Treedt adequaat op bij incidenten in de zorg.
																				
N
Organisatie														 I-----------I-----------I-----------I-----------I
Verdeelt energie goed tussen patiëntenzorg, opleiding en andere activiteiten.		
-				
+
Besteedt de beschikbare middelen voor de patiëntenzorg verantwoord.
Werkt effectief en efficiënt in een gezondheidszorgorganisatie.
Gebruikt ICT adequaat voor optimale patiëntenzorg, en voor het eigen leerproces.
																				
N
Professionaliteit													 I-----------I-----------I-----------I-----------I
Levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze.		
-				
+
Vertoont adequaat persoonlijk en inter-persoonlijk professioneel gedrag.
Kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen.
Oefent de geneeskunde ethisch uit naar de normen van het beroep.
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3. Formulier voortgangsgesprek
Naam aios:
Naam opleider(s):
Datum:
Competentie Medisch handelen/Zelfreflectie aios

Competentie Communicatie/Zelfreflectie aios

Competentie Samenwerking/Zelfreflectie aios

Competentie Kennis en wetenschap/Zelfreflectie aios

Competentie Maatschappelijk handelen/Zelfreflectie aios
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Competentie Organisatie/Zelfreflectie aios

Competentie Professionaliteit/Zelfreflectie aios

Samenvatting en afspraken:
Eventuele discrepanties

Aandachtspunten voor de komende periode

Afspraken

Handtekening aios: …………………………………………………………………………

Handtekening opleider: ……………………………………………………………………

Opleidingsplan MKA-chirurgie

103

4. Formulier verslag jaargesprek
Visie aios
Wensen stages

Visie opleider

1.
2.
3.
4.

Deeltijd/verlof

Ambitie aandachtsgebied

Ambitie wetenschap

Ambitie na de opleiding
RTS-correspondentie

Naam mentor

Nadere afspraken
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5. Formulier aanvulling individueel opleidingsplan
Naam aios:

Datum:

Naam opleider/lid opleidingsgroep:

Opleidingsjaar:

N.a.v. gesprek dd:
VERBETERPUNTEN; welke KBS’s, thema’s en competenties behoeven meer nadruk

HOE TE BEREIKEN

BINNEN WELK TIJDSBESTEK

HOE TE TOETSEN

Opleidingsplan MKA-chirurgie
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6. NMT RTS evaluatie formulieren (B, C, C1 en D1)
Formulier B

Jaarlijkse controlestaat van de assistent in opleiding ter verzending aan de RTS.
Ingevolge A8 der Algemene Eisen conform het besluit no. 1-1995 van het Centraal College Tandheelkundige
Specialismen
________________________________________________________________________________________
A. Personalia

1.

Naam

2.

Adres, postcode en woonplaats

3.

Telefoonnummer

________________________________________________________________________________________
B. Specialisatie

1.

Bent u full-time in opleiding?

2.

Bent u van opleidingsinrichting veranderd?			

nee						

datum                

							

3.

Zo ja, wie is nu de opleider?	               

4.

In welke opleidingsinrichting	               		

		

zult u in de toekomst naar

		

verwachting uw opleiding

		

voltooien en op welk tijdstip?

________________________________________________________________________________________
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C. Promotie en publicaties
1.

Bent u tussen deze opgave en de				

nee

		vorige gepromoveerd?
		

2.

Zo ja, wanneer?	               

Hoe luidt de titel van uw

		proefschrift? n.v.t.

3.

Verricht u thans wetenschappelijk

		onderzoek?

		

4.

Zo ja, onder leiding van wie?

Zijn er, tussen deze opgave en de

		vorige, wetenschappelijke
		

publicaties onder uw naam

		verschenen?

Zo ja, gaarne opgave van de 	               
juiste bibliografische gegevens

________________________________________________________________________________________

Plaats en datum:											Handtekening:

														.................................................................

Voor gezien de opleider:
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Formulier C
Jaarlijkse beoordeling van de assistent in opleiding door de opleider ter verzending aan de
RTS.
Ingevolge A16 der Algemene Eisen conform het besluit no. 1-1995 van het Centraal College Tandheelkundige
Specialismen

Naam opleider:		               

Beoordelingsdatum:		               

Naam assistent:		               

In opleiding sinds:		               

Voor het specialisme:		               

Is er tussen deze opgave en de vorige		               
een verandering opgetreden in de
leiding van de opleiding?		

Voortzetting van de opleiding

1.

Is genoemde collega geschikt en/of	               
in staat, mede op grond van een toets
naar kennis en vaardigheid, de
opleiding voor zijn specialisme voort
te zetten?
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N.B. Deze vraag geldt uitsluitend voor de beoordeling aan het einde van het eerste opleidingsjaar
(A16).

2. Zijn de formulieren C1 en D1
ingevuld?		               

Zijn de formulieren C1 en D1 met
de assistent in opleiding besproken?	               

N.B. Formulier D1 alleen voor assistenten in opleiding voor Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie. Dit formulier dient pas tegen het einde van de opleiding naar de RTS te worden
gestuurd.

Plaats en Datum:			

Handtekening opleider:			

Voor gezien, de assistent in opleiding:

           	    		

………………………………

………………………….……….…
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Formulier C1
Jaarlijkse beoordeling van de assistent in opleiding door de opleider ter verzending aan de RTS.
Ingevolge A19 der Algemene Eisen conform het besluit no. 1-1995 van het Centraal College Tandheelkundige
Specialismen
________________________________________________________________________________________
Naam opleider:
Beoordelingsdatum:
Naam assistent:
In opleiding sinds:
Voor het specialisme:										Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
________________________________________________________________________________________
Werkhouding
Belangstelling ten opzichte van het
specialisme en de vakliteratuur:
Initiatief ten opzichte van:
- het werk
- wetenschappelijke arbeid
- doceren
Kwaliteit van werken:
Kwantiteit van werken:
________________________________________________________________________________________
Algemene houding
Zelfvertrouwen:
Zelfkritiek:
Geschikt voor het specialisme in
mentale en lichamelijke zin:
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Houding tegenover patiënten:
Houding tegenover personeel:
Houding tegenover collegae:
Werken in teamverband:
________________________________________________________________________________________
Prestaties
Communicatieve vaardigheden:
		
Kennis op diagnostisch gebied:
Kennis op therapeutisch gebied:
Manuele vaardigheid:
Afwerking van gegeven opdrachten:

Administratieve kant:
- verslagen
- rapporten
- correspondentie
Kwaliteit van de gehouden voordrachten
en/of referaten:
Kwaliteit van het wetenschappelijk werk:
Bijzondere eigenschappen of kwaliteiten:
		
Eventuele suggesties:
________________________________________________________________________________________
Plaats en datum:
Handtekening opleider:								Voor gezien, de assistent in opleiding:
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Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen
Formulier D1
Controlestaat van de verrichtingenlijst van de assistent in opleiding voor Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie. Ingevolge artikel A22 der Algemene Eisen conform besluitno. 1-1995 van het
Centraal College Tandheelkundig Specialisten.
Complete verrichtingenlijst tegen het einde van de opleiding tot tandarts-specialist samen
met formulier D en D1 op te sturen naar RTS.
________________________________________________________________________________________

Personalia
Naam							……………………………………………………………………

Adres, postcode en woonplaats ……………………………………………………………………

Telefoonnummer				……………………………………………………………………

De verrichtingenlijst is jaarlijks door de opleider met de assistent in opleiding besproken:

Datum:				Paraaf opleider:								Paraaf assistent in opleiding:

………………		……………………….………………		……………………………………

………………		……………………….………………		……………………………………

………………		……………………….………………		……………………………………

………………		……………………….………………		……………………………………
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Evaluatiegegevens per opleidingsjaar
Formulieren per jaar
1. Korte praktijk feedback (KPF)
2. Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)
3. Critically appraised topic (CAT)					
4. 360 graden feedback
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1. KPF formulier
Korte Praktijk Feedback (KPF)
Beoordelaar:

Plaats:

Aios:

Complexiteit:

Thema:
KBS:
Niet chirurgische vaardigheid:
Datum:
Handtekening supervisor:
Handtekening aios:

Poli

POK

SEH

Gering

OK

Overdracht

Matig

Groot

W

MH

Visite

Competenties:

M

C

S

O

P

			 *

invullen in vakjes hieronder

Advies/opmerkingen

									 		 N
							I-----------I-----------I-----------I-----------I
Wat is er goed:
Wat kan er beter:
											 N
							I-----------I-----------I-----------I-----------I

Wat is er goed:
Wat kan er beter:
									 		 N
							I-----------I-----------I-----------I-----------I

Wat is er goed:
Wat kan er beter:
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M

C

S

W

MH

O

P

Medisch handelen						
Bezit kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied.						
Past het diagnostisch en therapeutisch arsenaal van het vakgebied goed toe.
Levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg.
Vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe.
																					
Communicatie 						
Bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op.							
Luistert goed en verkrijgt efficiënt relevante patiëntinformatie.
Bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie.
Doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus.
		
Samenwerking						
Overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners. 			
Verwijst adequaat.
Levert effectief intercollegiaal consult.
Draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg.
																					
Kennis en wetenschap						
Beschouwt medische informatie kritisch.					
Bevordert de verbreding en ontwikkeling van de wetenschappelijke vakkennis.
Ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan.
Bevordert de deskundigheid van studenten, aio’s, collegae, patiënten en anderen.
																					
Maatschappelijk handelen						
Kent en herkent de determinanten van ziekte.								
Bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel.
Handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen.
Treedt adequaat op bij incidenten in de zorg.
																						
Organisatie						
Verdeelt energie goed tussen patiëntenzorg, opleiding en andere activiteiten.
Besteedt de beschikbare middelen voor de patiëntenzorg verantwoord.
Werkt effectief en efficiënt in een gezondheidszorgorganisatie.
Gebruikt ICT adequaat voor optimale patiëntenzorg, en voor het eigen leerproces.
																					
Professionaliteit															
Levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze.
Vertoont adequaat persoonlijk en inter-persoonlijk professioneel gedrag.
Kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen.
Oefent de geneeskunde ethisch uit naar de normen van het beroep.
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2. OSATS
Objective structured assessment of technical skills (OSATS)
Supervisor:

Plaats:

aios:

Complexiteit:

Verrichting:

Datum:

POK

OK

SEH

Gering

Matig

Groot

Handtekening supervisor:
Handtekening aios:

												 	  
N
Weefselgevoel						I-----------I-----------I-----------I-----------I
												 	  
N
Tijd en beweging					I-----------I-----------I-----------I-----------I
												 	  
N
Hanteren instrumentarium			I-----------I-----------I-----------I-----------I
												 	  
N
Instrumentenkennis					I-----------I-----------I-----------I-----------I
												 	  
N
Gebruik assistentie					I-----------I-----------I-----------I-----------I
												 	  
N
Voortgang ingreep					I-----------I-----------I-----------I-----------I
												 	  
N
Kennis procedure					I-----------I-----------I-----------I-----------I
												 	  
N
Aandacht/contact met patiënt		 I-----------I-----------I-----------I-----------I

Concreet verbeterpunt:

116

Hoofdzaak

Weefselgevoel
Zorgvuldige hantering van weefsel, bedacht op minimale weefselschade

Tijd en Beweging
Efficiënte en accurate bewegingen

Hanteren instrumentarium
Kundig gebruik met vloeiende bewegingen

Instrumentenkennis
Kent de correcte benaming en vraagt op het juiste moment om het juiste instrument

Gebruik assistentie
Gebruikt assistentie adequaat en instrueert duidelijk

Voortgang operatie
Demonstreert voorwaartse planning

Kennis procedure
Kent de stappen van de operatie

Aandacht voor/contact met patiënt
Heeft voldoende aandacht voor en contact met de patiënt om deze gerust te stellen
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3. CAT/referaat/patiëntbespreking
Naam aios: 								Reflectant: 						Datum:
						 						  
N
C
								I-----------I-----------I-----------I-----------I
Wat is er goed?
Wat kan er beter?
						 						  
N		
								I-----------I-----------I-----------I-----------I
W
Wat is er goed?
Wat kan er beter?

						 						  
N		
O
								I-----------I-----------I-----------I-----------I
Wat is er goed?
Wat kan er beter?

						 						  
N		
P
								I-----------I-----------I-----------I-----------I
Wat is er goed?
Wat kan er beter?

Handtekening gezien aios: 							Handtekening gezien supervisor:
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Leerdoelen CAT/referaat/probleempatientbespreking

C

W

O

P

Communicatie
De aios:
- Bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie.
- Verwoordt op een gestructureerde en effectieve wijze medische informatie naar anderen.
Aandachtspunten:
- Technische aspecten: lay-out dia’s, bewaken tijd, heldere agenda, afgebakend onderwerp, vermijd afdwalen, gebruik pointer. Verbale communicatie: contact met zaal, intonatie, tempo, dia’s
ter ondersteuning dwz niet voorlezen, woordkeus.
- Houd rekening met kennisniveau publiek.
- Presentatie, houding, uitstraling, boeiend?
- Adequaat samenvatten.
- Kan met powerpoint een presentatie vorm geven.
Kennis en Wetenschap
- Beschouwt medische informatie kritisch.
- Bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis.
- Bevordert de deskundigheid van studenten, aios, collegae, patiënten, verpleegkundigen en andere betrokkenen in de gezondheidszorg.
Organisatie
- Gebruikt ICT adequaat voor optimale patiëntenzorg en voor het eigen leerproces (incl bij- en
nascholing).
Aandachtspunten:
- Focus, afbakenen onderwerp.
- Relevantie.
- Samenhang.
- Niveau van detaillering.
- Wetenschappelijk niveau (kritische waardering (appraisal): beoordelen van de wetenschappelijke kwaliteit van de literatuur, inclusief design, methode en analyse; dit gaat over interne en
externe validiteit en vormen van vertekening (bias en confounding).
- CAT: formuleert PICO; licht zoekstrategie toe; licht selectie literatuur toe.
- Is in staat elektronische databestanden te ontsluiten.
- Begripsverduidelijking. (uitleggen methodologische of fysiologische begrippen bv ROC.
- curve, kappawaarde, LH ratios etc).
Professionaliteit
Aandachtspunten:
1. Wetenschappelijke reflectie:
- wat is de betekenis van deze kennis, wat zijn de implicaties, wat voegt het toe aan de praktijkvoering, zowel persoonlijk als in het algemeen.
2. Eigen visie, onderkent onzekerheden.
3. ‘reflection-on-action’: terugkijkend op handelingen uit het verleden, de ‘evidence’ plaatsen in de
context van een individuele klinische gebeurtenis; dat kan ook betekenen gemotiveerd afwijken
van deze “evidence”.
- Autonomie : Selectie onderwerp (CAT: door eigen praktijk ingegeven; Referaat: doet voorstel
dat past bij opleidingsfase).
- Geeft onzekerheden of onduidelijkheden aan.
- Kan omgaan met feedback en vragen uit gehoor. Heeft zich hierop voorbereid.
- Volgt eerder gegeven adviezen ter verbetering op, zoekt wanneer aangewezen hulp bij derden.
- Nodigt inhoudsdeskundigen actief uit om aanwezig te zijn.
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4. 360 graden feedback
Procedure 360 graden observatie: 10 vragenlijsten worden door de aios uitgedeeld
aan minstens 2 stafleden uit de opleidingsgroep, minstens 2 collega-aios, 2 coassistenten en minstens 2 verpleegkundigen. Zij geven per onderwerp (communicatie,
samenwerking en organisatie en professionaliteit) twee positieve feedbackpunten en
twee verbeterpunten en zenden de lijst naar de opleider. De opleider bepaalt de grote
lijn en bespreekt deze met de betreffende aios. De 360 graden feedback wordt ieder jaar
herhaald.
Eventueel kan een digitaal internet worden gehanteerd:
http://www.multisourcefeedback.nl/.
Hoe werkt webbased Multisource Feedback voor aios?
Zodra aios door hun opleider zijn toegevoegd in het programma, ontvangen zij
persoonlijke inloggegevens. Na het starten van een MSF-ronde door de opleider
ontvangen aios eene-mail met instructies voor uitvoering de MSF en een link naar
de website om beoordelaars uit te nodigen hen feedback te geven. Dit kan door
het e-mailadres van collega’s en patiënten in te voeren, als zij om hun toestemming
voor medewerking hebben gevraagd. Wanneer er geen e-mailadres is kan de aios zo
nodig het eigen e-mailadres beschikbaar stellen, of dat van een afdelingssecretaresse.
De uitnodiging tot invullen bevat inloggegevens. Door de e-mail uit te printen en
bijvoorbeeld aan een patiënt mee te geven kan diegene vanaf een willekeurige computer
met internetverbinding de vragenlijst openen via de website. Tijdens een MSF ronde
kunnen aios in hun persoonlijke account zien wie er al geantwoord heeft (niet hun
antwoorden) en zo nodig nieuwe beoordelaars uitnodigen of herinneringen versturen.
Wat gebeurt er met de gegevens?
Multisourcefeedback.nl is een beveiligde website waartoe alleen betrokken aios en
opleiders toegang hebben. Na de MSF-ronde krijgt de aios een anoniem samenvattend
rapport met de gemiddelde scores en de tips en opmerkingen. De opleider kan zo nodig
afzonderlijke vragenlijsten openen en collega’s eventueel mondeling toelichting vragen
tot de datum van het voortgangsgesprek die is opgegeven. Feedbackrapporten blijven
gedurende de opleiding bewaard in het programma en kunnen worden beschouwd als
eigendom van de aios.
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Logboek per opleidingsjaar
b. Onderwijs:
1. Scholing
2. Chirurgisch basisexamen
3. Wetenschap: congresbezoek, refereeravonden, voordrachten
4. Publicatielijst
5. Verrichtingenlijst
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1. Scholing
Cursusdeelname
Datum/periode

Cursus

Plaats

Afgerond

Onderwerp

Plaats

Afgerond

Onderwerp

Plaats

Afgerond

KIO’s*
Datum

LOKO’s*
Datum

*behaalde certificaten hierachter voegen
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2. Certificaat chirurgisch basisexamen
datum behaald:									resultaat:
(uitslagformulier hier toevoegen)
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3. Wetenschap
Congressen*
Datum / periode

Congresnaam

Plaats

Onderwerp refereeravond

Spreker

Refereeravonden*
Datum

Journal club*
Datum
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Voordrachten intern
Datum

Voordracht

Voordrachten extern
Datum

Voordracht

*behaalde certificaten hierachter voegen
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4. Publicatielijst
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5. Verrichtenlijst
De verrichtingenlijst is terug te vinden in Bijlage 2 onder de categorieën B en C van ieder
thema.
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Bijlage 4 	Gedragscode Mond-, Kaak- en
Aangezichtschirurg (MKA-chirurg )
1.

De MKA-chirurg, opgeleid voor 2000, is in het BIG register ingeschreven als
tandarts en in het register van Tandheelkundige Specialisten Registratie Commissie
ingeschreven. De MKA-chirurg, opgeleid na 2000, en diegene die al in het bezit was
van een basisarts diploma, is ingeschreven in BIG-register als tandarts en basisarts en
in het register van NMT Specialisten Registratie Commissie ingeschreven. De MKA
chirurg is ingeschreven in het register Mondziekten en MKA-chirurgie.

2. De MKA-chirurg is primair zelf verantwoordelijk voor de door hem geleverde
specialistische zorg.
3. De MKA-chirurg houdt zich bij de specialistische zorgverlening aan de wet– en
regelgeving, aan hetgeen onder de beroepsgenoten te doen gebruikelijk is en aan de
kwaliteitsnormen, zoals van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie (NVMKA) en handelt bovendien conform de Gedragsregels
voor Artsen van de KNMG.
4. Elke in Nederland werkende MKA-chirurg is lid van de NVMKA, of is lid van een
vergelijkbare wetenschappelijke vereniging of wetenschappelijk genootschap.
5. De MKA-chirurg verricht gemiddeld over 5 (vijf) jaar ten minste 16 (zestien) uur
per week patiëntgebonden zorg en volgt gemiddeld over 5 (vijf) jaar ten minste
40 (veertig ) punten per jaar geaccrediteerde bij- en nascholing, zoals is bepaald
in de regelgeving van het Centraal College Tandheelkundige Specialismen en
door de NVMKA. De MKA-chirurg toont aan ten minste iedere vijf jaar te hebben
deelgenomen aan het visitatieprogramma van de NVMKA volgens de structuur en
het reglement van de vereniging.
6. De MKA-chirurg, toegelaten tot het ziekenhuis als vrij beroepsoefenaar, heeft een
toelatingsovereenkomst met het ziekenhuis, met het daarbij behorende Document
Medische Staf en is lid van de Medische Staf.
7. De MKA-chirurg, toegelaten tot het ziekenhuis in dienstverband van het ziekenhuis,
heeft een arbeidsovereenkomst met het daarbij behorende Document Medische
Staf en het daarbij behorende professioneel statuut.
8. De MKA-chirurg, die niet binnen een ziekenhuis werkzaamheden verricht, heeft een
schriftelijke overeenkomst met een vakgroep MKA-chirurgen in een ziekenhuis met
de daarbij behorende samenwerkingsovereenkomst, t.b.v. de acute zorg.
9. De MKA-chirurg heeft met vakgenoten een of andere vorm van een
samenwerkingsverband bij voorkeur een maatschap/vennootschap teneinde de
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continuïteit van zorg te waarborgen en regelmatig patiënten te kunnen bespreken.
10. De MKA-chirurg legt jaarlijks schriftelijk de productie, het congresbezoek, de
wetenschappelijke activiteiten, nevenfuncties en complicatieregistratie vast in een
jaarverslag.
11. De MKA-chirurg draagt ingeval van zijn afwezigheid zelf zorg voor de continuïteit
van de behandeling van zijn patiënten.
12. De MKA-chirurg maakt van ieder door hem klinisch en/of poliklinisch en/of in
dagbehandeling behandelde patiënt op de in een ziekenhuis gebruikelijke wijze
een medisch dossier op en houdt al dan niet elektronisch een medisch dossier bij,
zodanig dat een onafhankelijke collega de behandeling zonder problemen over kan
nemen.
13. De MKA-chirurg heeft regelmatig gestructureerde besprekingen binnen zijn
samenwerkingsverband, betreffende probleemgevallen en complicaties. Tevens
voert hij regelmatig overleg met medisch specialisten en andere verwijzers. Er is
sprake van een gestructureerde patiëntenoverdracht.
14. De MKA-chirurg legt werkafspraken schriftelijk vast.
15. De MKA-chirurg werkt in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden
in het ziekenhuis mee aan het kwaliteitsbeleid in het ziekenhuis, waaronder in elk
geval wordt begrepen medewerking aan de accreditatie van het ziekenhuis en aan
intercollegiale toetsing, visitatie, onderzoek en behandeling van meldingen van
(bijna) fouten en klachten, patiënteninformatie en patiëntenbegeleiding, coördinatie
van de specialistische zorg, verslaglegging en verslaggeving.
16. De MKA-chirurg die niet binnen een ziekenhuis werkzaamheden verricht,
hanteert een vergelijkbaar kwaliteitsbeleid, en laat zich bij de uitoefening van zijn
werkzaamheden tevens leiden door eisen en normen gesteld door de Zelfstandige
Klinieken Nederland en door de rustende verplichting tot het aanbieden van
verantwoorde zorg, dat wil zeggen zorg van hoog niveau die in ieder geval
doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend.
17. Iedere MKA-chirurg werkt mee aan het kwaliteitsbeleid van de NVMKA, door
normen, richtlijnen en consensus van de vereniging te respecteren en ook toe te
passen. Bij afwijken van de richtlijn wordt een aantekening gemaakt conform het
richtsnoer van de KNMG.
18. De MKA-chirurg neemt richtlijnen van de NVMKA in acht en kan daar gemotiveerd
van afwijken, hetgeen hij vastlegt in het medisch dossier conform het richtsnoer van
de KNMG.
19. De MKA-chirurg rapporteert desgevraagd samen met het ziekenhuis volgens
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de prestatie-indicatorenset van de Orde, NVZ, NFU, IGZ en NVMKA in het
Kwaliteitsverslag van het ziekenhuis en/of in het Integraal Jaardocument.
20. De MKA-chirurg werkt mee aan een onderzoek van de Commissie Advies en
Onderzoek van de NVMKA indien de NVKMA naar aanleiding van een verzoek
ingediend overeenkomstig het reglement Advies en Onderzoek vast stelt dat er
reden is om mogelijk disfunctioneren van de MKA chirurg te onderzoeken dan wel
hierover te adviseren.
21. De MKA-chirurg houdt deskundigheid en bekwaamheid, zoals omschreven in het
Algemeen Competentieprofiel MKA-chirurg, opgesteld door de Ontwikkelgroep
Opleiding (bijlage), ten minste instant en breidt deze uit.
22. De MKA-chirurg streeft een hoge kwaliteit voor geleverde zorg en professionele
inspanning na.
23. De MKA-chirurg streeft optimale veiligheid van patiënt en omgeving na.
24. De MKA-chirurg betracht terughoudendheid bij publicaties over zijn praktijk of
kliniek die een wervend karakter hebben en zal hierin alleen feiten en aantoonbaar
juiste stellingen opnemen. De MKA-chirurg is alleen gerechtigd om zijn/haar
lidmaatschap van de NVMKA naar buiten kenbaar te maken indien betreffende
MKA-chirurg ook de normen, richtlijnen, reglementen, statuten en codes van de
NVMKA respecteert en naleeft.
25. De MKA-chirurg is de Nederlandse taal machtig, passief en actief.
26. De MKA-chirurg specificeert zijn declaraties deugdelijk en licht deze op verzoek
van patiënt of diens verzekeraar nader toe. Deze gedragscode is vastgesteld door
het bestuur van de NVKMA op 14 februari 2011; vervolgens is de gedragscode
goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2011 en geldt vanaf die
datum.
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Bijlage 5 Modelinstructie arts-assistenten
Considerans
Overwegende, dat:
•

•

•

•

•
•

•

•
•
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de assistent-geneeskundige als arts bevoegd is tot het verrichten van handelingen
op het gebied van de geneeskunst en als zodanig een eigen medische
verantwoordelijkheid heeft;
de assistent-geneeskundige die op grond van een arbeidsovereenkomst of ambtelijke
aanstelling werkzaam is, verplicht is de overeengekomen werkzaamheden naar beste
vermogen te verrichten en zich daarbij te gedragen naar de door of vanwege de
directie gegeven aanwijzingen;
aanwijzingen met betrekking tot werkzaamheden in het kader van de zorgverlening
- al dan niet in verband met de opleiding - gegeven worden door de opleider en
overige behandelend specialisten die een overeenkomst hebben met het ziekenhuis,
onverlet het hierboven vermelde omtrent de door of vanwege de directie gegeven
aanwijzingen;
de verantwoordelijkheid tot supervisie bij de zorgverlening niet alleen gedragen
wordt door de opleider, maar door alle medisch specialisten en /of andere artsen die
betrokken zijn bij de zorgverlening waaraan de assistent-geneeskundige deelneemt;
er in beginsel geen onderscheid is in supervisie van assistent- geneeskundigen die
wel en assistent-geneeskundigen die niet in opleiding zijn;
het uit een oogpunt van duidelijkheid voor zowel assistent-geneeskundigen, medisch
specialisten en andere artsen, patiënten als ziekenhuis, gewenst is te beschikken over
een instructie, waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van assistentgeneeskundigen staan omschreven;
voor de assistent-geneeskundige in opleiding tot medisch specialist de
opleidingseisen, zoals vastgesteld door het Centraal College voor de erkenning en
registratie van medisch specialisten, gelden en de model regeling betreffende de
relaties tussen de assistent-geneeskundigen in opleiding tot medisch specialist,
de specialist opleider en het ziekenhuis in het kader van de opleiding tot medisch
specialist onverbrekelijk verbonden dient te zijn met de arbeidsovereenkomst/
ambtelijke aanstelling;
een instructie voor de assistent-geneeskundige onverbrekelijk verbonden dient te
zijn met de arbeidsovereenkomst/ambtelijke aanstelling,
is tussen de LAD, NVZ, LVAG, Orde van Medisch Specialisten, KNMG en LHV de
volgende instructie overeengekomen:
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Begripsbepalingen
In deze instructie wordt verstaan onder:
assistent-geneeskundige:
de arts die al dan niet in het kader van de opleiding tot bijvoorbeeld medisch specialist,
huisarts of tropenarts onder functionele verantwoordelijkheid van de betrokken
medisch specialisten en/of andere artsen deelneemt aan de zorgverlening;
superviserend arts:
degene die op basis van binnen het ziekenhuis gemaakte afspraken in voorkomende
gevallen moet worden aangemerkt als functioneel leidinggevende/opdrachtgever. Dit
kan zijn:
degene die de medische verantwoordelijkheid draagt voor de zorgverlening aan de
patiënt in kwestie (veelal de behandelend specialist) óf en in het register van erkende
medisch specialisten van de KNMG ingeschreven medisch specialist die door de MSRC
erkend is als opleider c.q. plaatsvervangend opleider.
Algemene bepalingen
De assistent-geneeskundige is verplicht, onverlet zijn eigen medische
verantwoordelijkheid, de hem opgedragen werkzaamheden in het kader van de
zorgverlening en/of de opleiding naar beste vermogen te verrichten, met inachtneming
van:
•
•
•
•

geldend recht;
door of vanwege de directie vastgestelde regelingen:
vigerende medische protocollen/richtlijnen;
de eventueel bij de opdracht gegeven aanwijzingen.

De assistent-geneeskundige ontvangt bij zijn indiensttreding:
•
•
•
•
•
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een taak-/functieomschrijving;
een verwijzing naar de protocollen/richtlijnen voor het betreffende specialisme;
(een verwijzing naar) de in het ziekenhuis geldende regelingen die relevant zijn voor
zijn functioneren en waaraan hij wordt geacht zich te conformeren;
een binnen het betreffende specialisme geldende roostersystematiek, aan de hand
waarvan de assistent- geneeskundige wordt ingedeeld op de diverse afdelingen;
een overzicht van de voor betrokken assistent- geneeskundige verplichte
gezamenlijke besprekingen met medisch specialisten en/of andere medewerkers die
bij de zorgverlening betrokken zijn.
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De superviserend arts bepaalt periodiek, na overleg met de assistent-geneeskundige, aan
de hand van:
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

Opleidingsplan MKA-chirurgie

het stadium van de opleiding/ervaring van de betrokken assistent-geneeskundige;
de concrete bekwaamheid van de assistent-geneeskundige;
de opleidingseisen tot het verrichten van welke handelingen de assistent
geneeskundige zelfstandig in staat mag worden geacht dan wel welke handelingen
onder leiding, (van een medisch specialist) moeten worden verricht.
De superviserend arts legt dit overeenkomstig de binnen het ziekenhuis
gebruikelijke wijze schriftelijk vast. Waar van toepassing in het kader van de functie
en/of opleiding, draagt de superviserend arts er zorg voor dat hij op de hoogte blijft
van de vorderingen van de assistent-geneeskundige
De superviserend arts geeft de assistent-geneeskundige alleen die opdrachten
waarvan hij redelijkerwijs mag aannemen dat de assistent-geneeskundige
beschikt over de bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk uitvoeren van die
opdrachten.
De assistent-geneeskundige aanvaardt alleen opdrachten indien hij redelijkerwijs
mag aannemen dat hij beschikt over de bekwaamheid die vereist is voor het
behoorlijk uitvoeren van die opdracht.
Indien de assistent-geneeskundige aangeeft dat een bepaalde opdracht zijn
bekwaamheid te boven gaat, zal de superviserend arts voor de noodzakelijke
begeleiding zorg dragen dan wel de opdracht zelf uit (laten) voeren.
De assistent-geneeskundige is verplicht bij twijfel over zijn eigen bekwaamheid te
overleggen met de superviserend arts.
De superviserend arts draagt er zorg voor dat hij op de hoogte blijft van de toestand
van de door de assistent-geneeskundige behandelde patiënten. Voor overleg met de
assistent-geneeskundige is te allen tijde een medisch specialist bereikbaar. Indien de
assistent-geneeskundige van oordeel is dat de medisch specialist naar het ziekenhuis
dient te komen, zal hij dit expliciet verzoeken aan de medisch specialist.
De assistent-geneeskundige overlegt met de behandelend specialist wie welke
informatie aan de patiënt verstrekt.
De assistent-geneeskundige heeft het recht op grond van ernstige
gewetensbezwaren te weigeren een bepaalde handeling te verrichten. De
superviserend arts beslist vervolgens over de verdere behandeling van de patiënt.
Bij indiensttreding meldt de assistent-geneeskundige eventuele gewetensbezwaren,
zodat daarmee rekening gehouden kan worden.
De assistent-geneeskundige dient - onverlet de regeling binnen het ziekenhuis onverwijld de superviserend arts op de hoogte te brengen van iedere gebeurtenis
(al dan niet veroorzaakt door menselijk handelen of nalaten) bij onderzoek,
behandeling, verpleging of verzorging van de patiënt(en), die heeft geleid tot een
schadelijk gevolg voor de patiënt(en). Dit geldt eveneens voor iedere gebeurtenis die
naar algemene ervaringsregels tot schadelijk gevolg had zullen leiden, indien dit niet
voorkomen was door een toevallige gebeurtenis of door een tevoren niet gepland
ingrijpen. De superviserend arts ziet toe op melding bij de Meldings- commissie
(Incidenten Patiëntenzorg) of FONA- of FOBO- commissie, conform de in het
ziekenhuis vigerende regeling.
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•

•

In geval van stages bij andere medisch specialisme(n) kan (de verantwoordelijkheid
voor) de supervisie en daarmede de verantwoordelijkheid worden gedelegeerd aan
de stageverlenende specialisten en worden daaromtrent afspraken gemaakt.
De assistent-geneeskundige kan opdrachten geven aan verpleegkundigen, volgens
bestaand vanwege directie, medisch specialisten en/of verpleegkundige leiding
vastgesteld beleid.

Werkverdeling
De superviserend arts en/of de daarvoor binnen het ziekenhuis verantwoordelijke(n)
draagt zorg voor een rooster voor de assistent-geneeskundigen, dat tijdig onder hen
dient te worden verspreid en aan de hand waarvan de werkzaamheden in het kader van
de zorgverlening op de verschillende afdelingen worden verdeeld onder en opgedragen
aan de assistent-geneeskundigen.
Het rooster dient te voldoen aan de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit en de
toepasselijke rechtspositieregeling(en).
De assistent-geneeskundige woont diverse soorten (patiënten)besprekingen bij, die naar
het oordeel van de superviserend arts van belang zijn voor de functie en/of opleiding.
De assistent-geneeskundige in opleiding neemt, tenminste conform de opleidingseisen,
deel aan patiëntenbesprekingen, klinische conferenties en refereerbijeenkomsten
in het ziekenhuis en aan die welke worden gehouden in een ziekenhuis waar een
samenwerkingsverband mee bestaat.
Medische handelingen
De assistent-geneeskundige is gerechtigd alle medische handelingen te verrichten die
noodzakelijk zijn in het kader van de zorgverlening, voor zover hij redelijkerwijs mag
aannemen dat hij over de daartoe benodigde bekwaamheid beschikt. In geval van twijfel
en/of indien de toestand van de patiënt daartoe aanleiding geeft, is hij verplicht met de
superviserend arts overleg te voeren.
Voor het verrichten van een aantal medische handelingen kan het gewenst zijn dat de
assistent-geneeskundige deze alleen uitvoert onder leiding van de superviserend arts.
De assistent-geneeskundige treedt in beginsel zelfstandig op in het kader van de
zorgverlening aan de patiënten met inachtneming van de vigerende protocollen/
richtlijnen ter zake. De assistent-geneeskundige voert overleg met de superviserend arts
in geval van twijfel en meer in het bijzonder indien de toestand van de patiënt daartoe
aanleiding geeft.
De assistent-geneeskundige pleegt in ieder geval overleg me de superviserend arts over
(dreigende) complicaties, abnormaal beloop van het genezingsproces en bijzondere
uitslagen.
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De assistent-geneeskundige doet aan de superviserend arts melding van overleden
patiënten.
De assistent-geneeskundige neemt slechts beslissingen tot opname, overplaatsing of
ontslag van een patiënt na verkregen toestemming van de superviserend arts, tenzij de
gezondheidstoestand van de patiënt overleg niet toelaat.
Over doorverwijzing naar een medisch specialist van een ander specialisme en
terugverwijzing naar de huisarts overlegt de assistent-geneeskundige met de
superviserend arts, behalve indien de vigerende protocollen/richtlijnen hierin op andere
wijze voorzien.
Het aanvragen en verrichten van een intercollegiaal consult wordt gedaan door een
medisch specialist dan wel in opdracht van een medisch specialist, door een assistentgeneeskundige.
Spoedeisende hulp
Ten behoeve van de afdeling Spoedeisende hulp dienen afhankelijk van de aard en
omvang van deze afdeling, voldoende artsen bereikbaar/beschikbaar te zijn.
De assistent-geneeskundige pleegt zo spoedig mogelijk overleg met de superviserend
arts over alle meervoudig getraumatiseerde patiënten.
De assistent-geneeskundige meldt terstond bij de superviserend arts de (telefonische)
mededeling omtrent de komst van een patiënt die mogelijk in een levensbedreigende
situatie verkeert.
Verslaglegging/medisch dossier
Onverlet de verplichting in de WGBO voor de behandelend specialist houdt de assistentgeneeskundige een dossier/status conform de binnen het ziekenhuis gebruikelijke
procedures bij met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Dit wil zeggen, dat
hij aantekeningen maakt van de gegevens omtrent de gezondheidstoestand van de
patiënt, de te diens aanzien uitgevoerde handelingen en van de aan de patiënt gegeven
informatie. Hij neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en
ander voor zover dit voor een goede zorgverlening van de patiënt noodzakelijk is.
Slotbepalingen
Indien door de assistent-geneeskundige van de instructie wordt afgeweken dient,
indien de omstandigheden dit toelaten, te allen tijde overleg plaats te vinden met de
superviserend arts.
In alle gevallen met betrekking tot de zorgverlening van een patiënt door een assistentgeneeskundige, waarin de instructie niet voorziet, beslist de superviserend arts.
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Bijlage 6 Begrippenlijst

9

aios

Assistent in opleiding voor het specialisme
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

beoordeling

Een oordeel over de voortgang c.q. de stand van zaken in de
competentieontwikkeling van de aios

blokleren

Een in tijd en inhoud omschreven onderdeel van de opleiding (in een medisch
specialisme). Vergelijkbaar met begrip module.

CAT

Critically appraised topic. Een presentatie waarin een samenvatting wordt
gegeven van een antwoord op een scherp omschreven klinische vraag op basis van
literatuuronderzoek, volgens een vaste procedure.

competentie

De bekwaamheid om een professionele activiteit in een specifieke
beroepscontext adequaat uit te voeren door de geïntegreerde aanwezigheid
van kennis, vaardigheden, professionele gedragskenmerken, eigenschappen en
inzichten. Ze zijn contextgebonden en ondeelbaar, verbonden met activiteiten of
taken, veranderlijk in de tijd en dus leerbaar9

competentiegebied

In een competentiegebied is een aantal competenties geclusterd. De
competentiegebieden in het profiel hebben een onderling samenhang en zijn
essentieel om als MKA-chirurg goed te kunnen functioneren

cursorisch onderwijs

Gestructureerd onderwijs in cursusvorm, in samenhang met praktijkleren

deelcompetentie

Meetbaar gedrag of resultaat van gedrag van de (aankomende)
beroepsbeoefenaar, dat direct waarneembaar is door anderen, geformuleerd
in termen van gedrag en/of het resultaat van gedrag, in andere woorden het
beroepsproduct is benoemd

geïntensiveerd
begeleidingstraject

Aanvullende, in tijd, vorm en inhoud omschreven, begeleiding tijdens een
deel van de opleiding met als doel het herstellen van de vertraging in de
competentieontwikkeling van de aios

geschiktheids
beoordeling

De beoordeling door de opleider of hij de aios al dan niet geschikt en in staat acht
de opleiding voort te zetten

360 graden feedback

Het proces van gestructureerd verzamelen, verwerken en bespreken van
feedback vanuit meerdere perspectieven ten behoeve van het verbeteren en/of
beoordelen van de aios

individueel
opleidingsplan

Uitwerking van het opleidingsplan op individueel niveau

ten Cate ThJ, Bleker OP, Büller HA (red): ‘Opleiden van medisch specialisten; achtergronden en praktijk’, 2005
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introductiegesprek

Gesprek aan het begin van iedere stage waarin persoonlijke doelstellingen en de
thema’s van de stage gekoppeld worden aan de persoonlijke aandachtsgebieden
in de competentieontwikkeling van de aios. Er worden opleidingsactiviteiten
gepland, als ook de toetsmomenten. De aios legt de gemaakte afspraken vast in
het portfolio.

kaakchirurg

MKA-chirurg, specialist Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie,
die is ingeschreven in het specialistenregister Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie, ingesteld door het CTS. Kaakchirurg is een beschermde
titel opgenomen in de wet BIG.

kenmerkende
beroepssituaties

Themagebonden prioriteiten. De gekozen situaties zijn exemplarisch en helpt de
aios en de opleider te focussen op bepaalde competenties

kennistoets

Een periodieke toets tijdens de opleiding die de totale kennis van de aios zoals
vastgelegd in het opleidingsplan weerspiegelt

KPF

Korte praktijk feedback. Instrument om gestructureerde feedback te geven op
een geobserveerde taak die door de aios in de praktijk wordt uitgevoerd

lijnleren

Een thema loopt gedurende een langere periode door de opleiding heen en is
niet verbonden aan een specifieke periode en/of stage

lokaal opleidingsplan

De uitwerking door de (beoogd) opleider van het opleidingsplan voor het
onderdeel van de opleiding waarvoor erkenning wordt gevraagd, waarin
naast de structuur van de opleiding ook de koppeling tussen competentie,
opleidingsactiviteit, tijdsduur, feedback en bekwaamheidsniveaus op lokaal
(instellings-) niveau wordt beschreven

MKA-chirurg

Specialist Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, die ingeschreven staat
in het specialistenregister Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

modelinstructie

Instructie opgesteld door de opleidingsinrichting conform de in 2006 opgestelde
Modelinstructie van de LAD, Orde, KNMG, LHV, LVAG en de NVZ waarin de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de aios staan omschreven als
uitvoering van de Kwaliteitswet zorginstellingen

Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie

Het specialisme dat zich richt op het herkennen, voorkomen en behandelen van
aandoeningen op het gebied van mond, kaken en aangezicht

opleider

Een door de RTS voor de opleiding erkende specialist onder wiens
verantwoordelijkheid de gehele opleiding of een gedeelte van de opleiding tot
specialist plaatsvindt

opleiding

De opleiding of gedeelte van de opleiding tot specialist in een opleidingsinstelling

opleidingsactiviteit

Omschreven activiteit die in het kader van en ten behoeve van de opleiding van
de aios plaatsvindt
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Hoofdzaak

opleidingsgroep

Het samenwerkingsverband van de specialisten, inclusief de opleider en
plaatsvervangend opleider, van een opleidingsinstelling betrokken bij de
opleiding tot het specialisme

opleidingsplan

Het door de NVMKA opgestelde, en door het CTS vastgestelde plan dat de
structuur en inhoud van de opleiding tot kaakchirurg beschrijft

opleidingsschema

Een binnen het opleidingsplan en het Besluit Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie van de CTS passend overzicht van de begin- en einddatum,
de volgorde en de locatie(s) van (onderdelen van) de opleiding van de aios

OSATS

Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) is een
feedbackmethode, waarbij op gestructureerde wijze het peri-operatieve
functioneren van een aios in al zijn facetten wordt geëvalueerd, van voorbereiding
op tot en met de chirurgische uitvoering.

portfolio

Een door de aios bijgehouden verzameling van documenten waarin op
systematische wijze de voortgang van de aios in de opleiding wordt
gedocumenteerd

specialisme

Een deelgebied van de tandheelkunde dat door het CTS als zodanig is
aangewezen

specialist

een tandarts die is ingeschreven in een door het CTS ingesteld
specialistenregister

thema

Een onderdeel van een specialisme waarin voor dat specialisme logisch
samenhangende beroepsactiviteiten of beroepssituaties zijn geclusterd

toetsmatrix

Een overzicht waarin is beschreven met welke opleidingsactiviteiten en
toetsinstrumenten de competenties in de tijd in de opleiding beoordeeld worden,
opgenomen in het opleidingsplan

voortgangsgesprek

Een gestructureerd gesprek tussen de opleider, de aios en in voorkomende
gevallen de instituutsopleider, ten behoeve van reflectie over de opleiding en de
voortgang in de ontwikkeling van de aios in het bijzonder

Opleidingsplan MKA-chirurgie
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