Besluit van 11 maart 2020 houdende de opleidings- en
erkenningseisen voor het medisch specialisme psychiatrie1
(Besluit psychiatrie)

Het College Geneeskundige Specialismen,

gelet op artikel 14, tweede lid, onder d, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en
artikel 11 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;
gezien het advies van de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in
Dienstverband, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland;

BESLUIT:

1 In de Staatscourant van PM, nr. PM is mededeling gedaan van het instemmingsbesluit van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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Hoofdstuk A

Algemene bepalingen

A.1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
LOP:
het landelijk opleidingsplan van de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie (NVvP);
psychiatrie:
het medisch specialisme dat zich bezighoudt met integrale
somatische, psychische en sociale diagnostiek, behandeling en
preventie van psychiatrische stoornissen en daarmee
samenhangende kwetsbaarheid en beperkingen, conform het
beroepsprofiel, bedoeld in het LOP.
A.2. Opleidingsplan
De opleiding tot psychiater voldoet aan het LOP.

Hoofdstuk B
B.1.
1.
2.

De opleiding

Specialismegebonden competenties
De opleiding is gericht op het bereiken van de door het CGS vastgestelde algemene competenties
en specialismegebonden competenties.
De specialismegebonden competenties zijn vastgelegd in het LOP.

B.2. Structuur van de opleiding
De opleiding bestaat uit een algemeen deel en een keuzedeel.
B.3.
1.

2.

3.

4.

Inhoud van de opleiding
Gedurende de gehele opleiding komen de volgende leerlijnen aan bod:
a.
medisch expert;
b.
sociaal maatschappelijk betrokken; en
c.
professionaliteit.
De opleiding is opgebouwd rond de volgende EPA’s:
a.
psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen;
b.
een therapeutische relatie onderhouden;
c.
geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren;
d.
een farmacotherapeutisch consult uitvoeren;
e.
een systeemgesprek voeren;
f.
risicomanagement;
g.
suïcidaliteitsbeoordeling;
h.
indiceren en uitvoeren van verplichte zorg;
i.
interprofessionele consultvoering en overdracht; en
j.
leiding geven aan een interprofessioneel team.
Het algemeen deel van de opleiding, bedoeld in artikel B.2, bestaat uit de volgende onderdelen:
a.
werkcontext kinder- en jeugd;
b.
werkcontext volwassenen; en
c.
werkcontext ouderen.
Het keuzedeel van de opleiding, bedoeld in artikel B.2, biedt de mogelijkheid tot profilering in een of
meer van de volgende contexten:
a.
een levensfasegebonden context;
b.
een vakinhoudelijke context; of
c.
een vakoverstijgende context.

B.4. Cursorisch onderwijs
Het cursorisch onderwijs vindt plaats overeenkomstig het LOP.
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B.5. Plaats van de opleiding
De opleiding wordt tenminste gevolgd in een GGZ-instelling en in een universitair ziekenhuis dan wel
een niet-universitair ziekenhuis.
Hoofdstuk C

Erkenning als opleidingsinstelling

C.1. Eisen opleidingsinstelling
Om voor erkenning als opleidingsinstelling voor de volledige opleiding in aanmerking te komen voldoet de
instelling in aanvulling op het Kaderbesluit CGS aan de volgende eisen:
a.
aan de instelling zijn naast psychiaters ook andere medisch specialisten verbonden;
b.
aan de instelling zijn verbonden een gezondheidszorgpsycholoog, een klinisch psycholoog of een
klinisch neuropsycholoog;
c.
aan de instelling zijn verbonden een verpleegkundig specialist of een sociaal-psychiatrisch
verpleegkundige en een systeempsychotherapeut;
d.
de instelling voorziet in een wetenschappelijke leer- en onderzoeksomgeving;
e.
de instelling draagt er gedurende de erkenning als opleidingsinstelling zorg voor dat de tijd die de
aios besteedt aan diensten buiten kantooruren ten hoogste 20% van de arbeidsduur bedraagt, met
in achtneming van de van toepassing zijnde CAO en relevante arbeidstijdenregelgeving.
C.2. Eisen gedeeltelijke opleiding
Om voor erkenning als opleidingsinstelling voor een deel van de opleiding in aanmerking te komen voldoet
de instelling in aanvulling op het Kaderbesluit CGS aan de volgende eisen:
a.
aan de instelling zijn naast psychiaters ook andere medisch specialisten verbonden;
b.
de instelling maakt deel uit van een samenwerkingsverband met een instelling die is erkend voor de
volledige opleiding.
C.3. De instelling die opleiding verzorgt in werkcontext kinder- en jeugd
De instelling die opleiding verzorgt in de werkcontext kinder- en jeugd, bedoeld in artikel B.3., derde lid,
onder a, voldoet in aanvulling op het Kaderbesluit CGS en de artikelen C.1. en C.2. aan de eis dat aan de
instelling een psychiater is verbonden die door de NVvP is gecertificeerd als kinder- en jeugdpsychiater;
C.4. De instelling die opleiding verzorgt in werkcontext volwassenen
De instelling die opleiding verzorgt in de werkcontext volwassenen, bedoeld in artikel B.3., derde lid, onder
b, voldoet in aanvulling op het Kaderbesluit CGS en de artikelen C.1. en C.2. aan de eis dat daaraan een
psychiater is verbonden die door de NVvP is gecertificeerd als volwassenenpsychiater.
C.5. De instelling die opleiding verzorgt in werkcontext ouderen
De instelling die opleiding verzorgt in de werkcontext ouderen, bedoeld in artikel B.3., derde lid, onder c,
voldoet in aanvulling op het Kaderbesluit CGS en de artikelen C.1. en C.2. aan de eis dat aan de instelling
een psychiater is verbonden die door de NVvP is gecertificeerd als ouderenpsychiater.;

Hoofdstuk D
D.1.
1.
2.
3.

Slotbepalingen

Overgangsbepaling
Dit besluit is van toepassing op de aios die de opleiding op of na 1 juli 2020 aanvangt.
De aios die de opleiding tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2020 is aangevangen en die de opleiding wil
voltooien overeenkomstig dit besluit, past voor 1 juli 2021 in overleg met de opleider diens
opleidingsschema en de inhoud van diens opleiding aan dit besluit aan.
De besluiten die golden tot 1 juli 2020 blijven van toepassing op de opleidingsinstelling waaraan
erkenning is verleend voor 1 juli 2020. De betreffende opleidingsinstelling behoudt diens erkenning
totdat deze van rechtswege vervalt, wordt ingetrokken of opnieuw wordt verleend.
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4.

De erkenning van de opleidingsinstelling bedoeld in het derde lid omvat de bevoegdheid om
aiossen zowel op te leiden overeenkomstig dit besluit, als overeenkomstig het voor 1 juli 2020
geldende Besluit psychiatrie van 11 november 2015.

D.2. Intrekking besluit
Besluit psychiatrie van 11 november 2015 wordt ingetrokken.
D.3.
1.
2.
3.
4.
D.4.
1.
2.

Bekendmaking
Dit besluit, alsmede wijziging daarvan, behoeft instemming van de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de instemming van de minister en van de
vaststelling en wijziging van dit besluit. Daarnaast wordt mededeling gedaan in het officiële orgaan
van de KNMG.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMG bevat tenminste de titel van het besluit of
wijziging en de datum van inwerkingtreding van het besluit of wijziging.
De integrale tekst van dit besluit wordt geplaatst op de website van de KNMG (www.knmg.nl).
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020.
Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit, bedoeld in
artikel
D.3, tweede lid, worden geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2020, treedt dit besluit in werking met
ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst, en
werkt zij terug tot en met 1 juli 2020.

D.5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit psychiatrie.

Utrecht, 11 maart 2020

drs. J.D. Beugelaar
voorzitter CGS

mr. M.C.J. Rozijn
secretaris CGS
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Toelichting
Algemeen
Dit besluit bevat de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme psychiatrie.
Artikelsgewijs
Artikel A.1. Begripsomschrijvingen
Psychiatrie: een meer gedetailleerde beschrijving van het profiel van de psychiater is opgenomen in het
opleidingsplan.
Artikel A.2. Opleidingsplan
In het Kaderbesluit CGS is vastgelegd wie een opleidingsplan opstelt en aan welke vereisten een
opleidingsplan moet voldoen: het bevat tenminste een beschrijving van de inhoud van de opleiding, van de
structuur van de opleiding, van de specialisme gebonden competenties etc. Door hier opleiding te
omschrijven als de opleiding in de psychiatrie die voldoet aan het opleidingsplan, wordt het opleidingsplan
van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie verankerd in de regelgeving van het CGS. Deze omschrijving
laat onverlet dat de opleiding ook aan de algemene eisen van het Kaderbesluit CGS en van dit besluit
moet voldoen.
Artikel B.1. Specialismegebonden competenties
De specialismegebonden competenties zijn gebaseerd op het algemene competentieprofiel van de
geneeskundig specialist, zoals beschreven in het Kaderbesluit CGS. De specialismegebonden
competenties van een psychiater zijn opgenomen in het LOP. Ze omvatten alle competenties van het
vakgebied.
Artikel B.3. Inhoud van de opleiding
De inhoud van de opleiding wordt beschreven in het LOP psychiatrie. De inhoud van de opleiding en de
toetsing worden beschreven aan de hand van EPA's die in het LOP zijn uitgewerkt.
Artikel C.1. Eisen opleidingsinstelling
Met de term ‘verbonden’ wordt in dit artikel bedoeld dat de genoemde zorgprofessionals in de
betreffende instelling werkzaam zijn of anderszins voor consultatie beschikbaar zijn. Het is dus niet verplicht
dat de zorgprofessional in de instelling werkzaam is.
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