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Programma

08.30 – Welkom en opening

08.35 – Introductie nieuw opleidingsplan en bouwstenen

08.45 – Bouwen EPA-gericht opleidingsschema: een voorbeeld

08.55 – Aan de slag: uitleg werkvorm ‘Bouwen opleidingsschema’

09.05- Werkvorm: Bouw een opleidingsschema voor jullie regio

09.35 - Plenair: bevindingen ophalen

09.50- Afsluiting: hoe verder in jouw regio? 



Bouwstenen van de opleiding

1. EPA’s (specifieke beroeps activiteiten)

2. Generieke (beroeps) activiteiten

3. Verdiepingsstages

4. Kennis



Basis: 

1. Leveren van zorg op een klinische revalidatieafdeling 

2. Acute zorg leveren dienst doen  

3. Poliklinisch spreekuur uitvoeren 

 
Verbreding: 

4. Interdisciplinaire revalidatiebehandeling aansturen 

5. Intercollegiaal consult (ICC) uitvoeren  

6. Cognitieve functiestoornissen diagnosticeren en behandelen 

7. Communicatief functioneren diagnosticeren en behandelen 

8. Loopvaardigheden diagnosticeren en behandelen 

9. Arm-handvaardigheden diagnosticeren en behandelen 

10. Problemen met liggen, zitten en transfers 

11. Ontwikkelingsgericht werken 

12. Zorg in de chronische fase leveren 

 
Verdieping, keuze-EPA’s: 

Lokale en regionale spasticiteit behandelen 

acuut vasculair bedreigde voet behandelen 

Andere Themagerichte Differentiatie-EPA's 

 

Verdiepingsstages: te maken door elke OOR

EPA’s



Generieke activiteiten

Vakoverstijgende ‘generieke activiteiten’, die elke (revalidatie)arts op 
basis niveau moet beheersen: 

• Leiding geven en organiseren

• Actief bijdragen aan de wetenschap

• Onderwijs en supervisie verzorgen



Verdiepingsstage 

• Minimaal 6 maanden verdiepen in een of meerdere thema’s

• Aios kan zich verdiepen in:
• Context (zoals UMC, ziekenhuis, revalidatiecentrum)

• Medisch inhoudelijk thema

• Generieke activiteit of maatschappelijke thema 

• Pas starten als de basisonderdelen op orde zijn Verdieping

(keuze)



Kennis

• Voornamelijk leren in de praktijk

• Scholingsprogramma
• Aansluiting bij leren in de praktijk
• Op tijd en op maat
• Afstemming landelijke, regionale en lokale 

onderdelen scholingsprogramma 
• Vormen

• Zelfstudie
• Blokleren
• Lijnleren
• Andere onderwijsvormen

• Wordt momenteel ontwikkeld 

Landelijk:

- Lijnleren: 3 lijnen

- Blokleren: 7 

thema’s
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Duur, fasering en bouwstenen opleiding
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Het proces van bekwaam verklaren

• https://vimeo.com/168166816

https://vimeo.com/168166816


Planning van de opleiding

• Een aios is verplicht in 
alle drie de contexten
stage te lopen

• Wat leer je waar bij 
uitstek?



Voorbeeld opleidingstraject aios: planning EPA’s



Voorbeeld schema ‘nieuwe AIOS’



Voorbeeld schema Ted Burgmeijer



Opdracht: Bouw een regionaal opleidingsschema



Benodigd: Bouw een regionaal opleidingsschema

3 kleuren blokken:

ROOD = revalidatiecentrum

BLAUW = alg. ziekenhuis

GROEN = UMC

Groot blok = 6 maanden

Klein blok = 3 maanden

Duploplaat

X- as = opleidingsjaren

Y-as = EPA’s, activiteiten, 

verdieping

Hand-out met korte 

omschrijving van de EPA’s



Spelregels: Bouw een regionaal opleidingsschema

Aanvullende spelregels:

• Elke setting moet aan bod komen

• Er zijn geen grenzen in rooster, geld etc. bouw 

dus samen de IDEALE situatie voor jullie regio

• Maak een beargumenteerde keuze met de 

collega’s uit de regio

• Basis EPA’s bij voorkeur in RC

• Waar je het laatste blokje hebt staan, zal de 

bekwaamverklaring zeker plaats gevonden 

moeten hebben

• Een aios kan niet in meerdere settings

tegelijkertijd aanwezig zijn

• Er is ruimte voor min. 6 maanden verdieping, 

mits voldaan aan de voorwaarden

• Duur van verschillende stages is losgelaten

OPDRACHT

Plan elke EPA/bouwsteen in ‘over’ de opleidingsjaren

& in de setting waarin deze in jullie regio bij uitstek 

kan worden geleerd

NB. Gebruik evt. een plan van een aios aan tafel.



Bevindingen opleidingsschema’s bouwen

• Hoe ging het?

• Tops!

• Discussies?

• Obstakels?

• Vragen?



Implementatie door Concilium

• Okt & nov 2019: Presentatie nieuwe opleidingsplan

• November 2019: workshop DCRM: “welke EPA op welke plek in de opleiding in jouw 
OOR”

• Vanaf januari 2020: 
• lokaal plannen maken over hoe op te leiden met EPA’s en regionale opleidingsplannen maken
• acties vanuit het Concilium volgen

• Juli 2020: Invoering nieuwe opleidingsplan en nieuw portfolio

• Januari 2021: Einde overgangsregeling en oud portfolio niet meer beschikbaar



Vragen en opmerkingen?

• Hoe gaan jullie dit in jullie regio 
praktisch uitwerken en in de praktijk 
brengen? 

• Wat moet hiervoor gebeuren?

• Wat heb je hiervoor nodig? 

Informatie en tools:

https://revalidatiegeneeskunde.nl/epas-
revalidatiegeneeskunde


