BEKWAAM VERKLAREN
IN DE OPLEIDING TOT MEDISCH SPECIALIST

Juridisch gezien (n)iets
nieuws onder de zon?

Toelichting bij handreiking ‘Volgen, beoordelen
en verantwoord bekwaam verklaren’

Aanleiding
2

In steeds meer medische vervolgopleidingen vormen beroepsactiviteiten of EPA’s1 de belangrijkste
bouwstenen van het opleidings- en beoordelingstraject. Dit riep in eerste instantie veel vragen op
bij zowel aios als opleiders. De handreiking ‘Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren’
beschrijft de onderwijskundige werking van deze manier van bekwaam verklaren en geeft daarmee een
antwoord op de meeste vragen.
Er leven echter ook vragen over de juridische aspecten van bekwaam verklaren in de opleiding:

• Ben ik als aios bevoegd om zelfstandig de zorg te leveren waarvoor ik bekwaam verklaard
ben?
• Blijf ik als opleider na toekenning van een bekwaamverklaring verantwoordelijk voor de
zorg die een aios levert?
• Hoe gaat het met een tuchtzaak als er iets mis gaat bij een aios die bekwaam verklaard is?
Daarom gaan we in dit document in op deze juridische consequenties van bekwaam verklaren in de
medische vervolgopleidingen.

1. Entrustable Professional Activity, zie ook Handreiking Opleidingsplan gebaseerd op EPA’s
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SAMENVATTING
Met de introductie van bekwaam verklaren op beroepsactiviteiten of EPA’s in
de opleiding tot medisch specialist, is er in regelgevende zin niets veranderd.
De formele positie van de aios blijft er een van beperkte zelfstandigheid
binnen een opleidingssituatie. Of een zorgverlener (aios, opleider en/of
supervisor) in tuchtrechtelijke zin bekwaam en verantwoordelijk geacht kan
worden, hangt nog steeds af van individuele omstandigheden en van de aard
van de zorgsetting.
Wat wel verandert: deugdelijk afgegeven bekwaamverklaringen in het dossier maken, beter dan voorheen, inzichtelijk hoe in een zorgsetting invulling
gegeven wordt aan het vertrouwen dat opleider, opleidingsgroep en aios in
elkaar stellen. Dat biedt een tuchtrechter zicht op hoe er met bekwaamheid
wordt omgegaan, mocht er iets mis zijn gegaan.
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1. 	 Bekwaam verklaren in het kort

2.

Gedurende het opleidingstraject van aios is er sprake van een steeds verder toenemende
zelfstandigheid en afnemende supervisie. Daarbij moeten aios aan kunnen tonen dat ze de betreffende
beroepsactiviteit zelfstandig kunnen uitvoeren. Na beoordeling in de opleidingsgroep, ontvangt de
aios van de opleider een bekwaamverklaring. Met een bekwaamverklaring voor een beroepsactiviteit is
het de aios expliciet toevertrouwd om die specifieke activiteit zelfstandig uit te voeren.

Het juridisch kader voor bekwaam verklaren wordt bepaald door de Wet op de Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg (de Wet BIG). In deze wet wordt onderscheid gemaakt tussen basisartsen
en medisch specialisten. Tijdens zijn medische vervolgopleiding heeft een aios de juridische status van
een BIG-geregistreerde basisarts.

In dit traject worden 5 ontwikkelniveaus onderscheiden, met daaraan gekoppeld het benodigd niveau
van supervisie. (zie schema 1). Niveau 4 is gedefinieerd als ‘de aios voert de activiteit zelfstandig uit’
(lees: de aios is zelfstandig bekwaam). Het is de aios toevertrouwd om voor deze beroepsactiviteit
zelfstandig in te schatten of hij supervisie moet inroepen. De supervisie bij dit niveau is, net zoals in een
reguliere zorgsetting, oproepbaar op het moment dat de aios dat noodzakelijk acht.

Niveau:

Toelichting

1. de aios observeert (voert niet zelf uit)

Geen toestemming tot handelen door de aios, wel om
aanwezig te zijn en te observeren

2. de aios voert een activiteit uit onder directe,
proactieve supervisie

De supervisor is aanwezig in dezelfde ruimte.

3. de aios voert een activiteit uit onder indirecte,
reactieve supervisie (supervisor is wel snel
oproepbaar);

De supervisor is niet in dezelfde ruimte maar wel snel
beschikbaar indien nodig. Supervisor en aios maken
afspraken over de mate van zelfstandigheid en over de
momenten waarop overleg moet plaatsvinden

4. de aios voert een activiteit zelfstandig uit

De supervisie is op afstand, er wordt op een later
moment geëvalueerd hoe het verloop was

5. de aios geeft zelf supervisie aan minder
ervaren aios

De aios voert hier zelf de rol van supervisor uit bij minder
ervaren collega’s

Schema 1: Supervisieniveaus
		
(Uit: Handreiking Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren, Federatie, 2015)

De regelgeving rondom bekwaam verklaren

De aios vergroot zijn bekwaamheid door op de werkvloer specifieke beroepsactiviteiten te leren
die behoren bij het gekozen medisch specialisme. Gedurende zijn opleiding kan de aios bekwaam
verklaard worden op deze beroepsactiviteiten. Deze opleidingssituatie heeft de volgende kenmerken
en brengt de volgende verantwoordelijkheden voor aios en opleider (en opleidingsgroep) met zich
mee:
• Als BIG-geregistreerde basisarts is de aios bevoegd om zelfstandig die zorg te verlenen, waarin hij
zichzelf bekwaam acht. Met deze bevoegdheid blijft de aios altijd zelf verantwoordelijk om zijn eigen
bekwaamheid in te schatten en te onderhouden.
• De aios bevindt zich in een opleidingscontext die gedefinieerd wordt door CGS in het CCMS
Kaderbesluit. De aios ontwikkelt zijn deskundigheid in de uitvoering van beroepsactiviteiten in een
‘werkend-leren’ situatie. Supervisie is hierin een belangrijk element. Het ontwikkelniveau van de aios
en de benodigde supervisie gaan hand in hand.
• Werkend leren betekent: ‘leren door direct te doen’ in de praktijk van een ‘hoog-risico’-omgeving.
Dit vraagt om een leermodel waarbij supervisie op het juiste moment beschikbaar is, zodat veiligheid voor patiënt, omgeving, lerende en opleider is geborgd.
• De opleider3 schat het benodigde supervisieniveau van de aios in op basis van de actuele bekwaamheid en de bekwaamverklaringen van de aios. De aios kan zelfstandig handelen als de opleider dat
aan de aios toevertrouwt omdat hij de noodzakelijke competenties op dit niveau beheerst.
• De opleider mag handelingen overlaten aan aios en dient daarbij ‘aanwezig’ (met name overdag),
dan wel ‘beschikbaar’ (met name ’s nachts) te zijn. In de dienst is het de verantwoordelijkheid van
de opleider om met de opleidingsgroep4 supervisie en de mogelijkheid voor tussenkomst (overleg,
consult, interventie) te organiseren.
• Op het handelen van de aios is het tuchtrecht onder de Wet BIG van toepassing. Waar dat aan de
orde is, kan de tuchtrechter ook het handelen van de opleider beoordelen.

1.1

Het doel van bekwaam verklaren in de opleiding

Het bekwaam verklaren van aios voor de beroepsactiviteiten is een middel om de ontwikkeling van aios te
volgen, te sturen en te beoordelen. Het doel van bekwaam verklaren tijdens de opleiding is het expliciet
toevertrouwen van beroepsactiviteiten aan de aios, wat hem2 helpt bij het nemen van verantwoordelijkheid
over zijn handelen en het regie voeren over zijn leertraject. Door bekwaam te verklaren kunnen de opleider
en de opleidingsgroep het supervisieniveau afstemmen op de individuele leerontwikkeling van de aios. Het
doel van bekwaam verklaren is nadrukkelijk níet het juridisch kaderen van bevoegd- en bekwaamheid en het
indekken tegen risico’s.

Bij het uitbrengen van deze toelichting is er nog geen jurisprudentie over de status van een
bekwaamverklaring tijdens de opleiding zoals hier bedoeld wordt. Er is wel jurisprudentie over de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen aios en opleider. In de bijlage is een overzicht van bestaande
jurisprudentie opgenomen waarin uitspraken gedaan worden over de verantwoordelijkheid van
opleider en aios.

3. De opleider is een door de RGS als zodanig erkende medisch specialist onder wiens verantwoordelijkheid de
gehele opleiding of een gedeelte van de opleiding tot medisch specialist plaatsvindt (CCMS Kaderbesluit
11-09-2009, gewijzigd, van kracht 1-1-2017, art. A.1 Begripsomschrijving).

2. Waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat kan ook ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden.

4. De leden van de opleidingsgroep waarborgen dat minimaal één van de leden in de (betreffende locatie van
de) opleidingsinrichting aanwezig en beschikbaar is voor de aios. (CCMS Kaderbesluit 11-09-2009, gewijzigd,
van kracht 1-1-2017, art. C.3 Eisen aan de opleidingsgroep)
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Het uitgangspunt

De wet BIG maakt onderscheid tussen deskundigheid (kennen), bekwaamheid (kunnen) en
bevoegdheid (mogen). De daadwerkelijke bekwaamheid, en niet alleen het gevolgd hebben van een
opleiding, bepaalt of iemand kan handelen. De beoordeling van deze bekwaamheid laat de wet BIG
over aan de betrokkene zelf.
• Wettelijk gezien is een aios – net als elke andere arts – zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren van geneeskundige handelingen, onder de voorwaarde dat hij bekwaam is om een handeling uit te voeren.
• Of iemand daadwerkelijk bekwaam is, hangt af van individuele omstandigheden en van de aard van
de zorgsetting5 . Dit is onderdeel van de professionele verantwoordelijkheid van de arts. Het wil zeggen dat elke arts zich telkens moet afvragen: ‘hoe voel ik me en ben ik in deze toestand en in deze
context bekwaam om deze specifieke handeling uit te voeren?’.

Aios en opleider spelen in op algemeen geldende principes:
• Naarmate de aios verder is gevorderd in de opleiding en meer ervaring heeft opgedaan, neemt zijn
bekwaamheidsniveau toe en kan hij zelfstandiger werken.
• ‘Een grotere zelfstandigheid’ betekent ook ‘meer verantwoordelijkheid’ nemen. De aios kan meer
zelfstandig handelen, hoeft minder hulp in te roepen, maar blijft zich afvragen of overleg met de
supervisor of een collega nodig is.
• Er is sprake van een oplopende leercurve. Bij aanvang van de opleiding ligt de tuchtrechtelijke
verantwoordelijkheid grotendeels bij de opleider. Vervolgens ontstaat er gaandeweg een gedeelde
verantwoordelijkheid, terwijl de verantwoordelijkheid aan het eind van de opleiding vrijwel volledig
bij de aios ligt. Aan de toenemende bekwaamheid is de mate gerelateerd van de begeleiding die
de opleider biedt, de feedback die wordt uitgewisseld en de mate waarin aios en opleider samen
optrekken (zie figuur 1).

• Bekwaamheid valt niet alleen te beoordelen aan de hand van een diploma, maar moet in de praktijk
worden beoordeeld. Het verrichten van handelingen zonder enig inzicht in de context waarbinnen
de handeling plaatsvindt (het doel van de handeling, inschatten van de gevolgen van de handeling,
hoe te handelen bij complicaties) wordt als onzorgvuldig handelen beschouwd. Dan ontbreekt dus
de bekwaamheid.

2.2

= begeleiden van het leren

De consequenties

= samen visie creëren

Verantwoordelijkheid van de aios:
• De aios is verantwoordelijk voor het eigen handelen. Het is de professionele verantwoordelijkheid
om steeds te blijven reflecteren op de eigen bekwaamheid. Ongeacht het niveau van de bekwaamheid en ongeacht afgegeven bekwaamverklaringen is de aios bij het verrichten van voorbehouden
handelingen gehouden telkens weer te beoordelen of het in de gegeven situatie verantwoord is
deze handeling (zelfstandig) uit te voeren.
• De aios roept supervisie in op het moment dat hij dat nodig acht, ook met een bekwaamverklaring
op de betreffende beroepsactiviteit op zak. Van iedere zorgverlener wordt immers verwacht dat hij
op dergelijke momenten met een collega overlegt.
• Ook nadat de aios is beoordeeld en een bekwaamverklaring heeft ontvangen, moet hij de verworven
bekwaamheden onderhouden. Als een bekwaam verklaarde beroepsactiviteit gedurende lange tijd
binnen de opleidingsperiode niet wordt uitgevoerd of onderhouden, kan deze expireren6.

Verantwoordelijkheid van de opleider:
• De opleider is gedurende de hele opleiding verantwoordelijk voor de supervisie en moet ervoor
zorgen dat altijd één van de leden van de opleidingsgroep beschikbaar is voor de aios op de locatie
waar deze wordt opgeleid.
• De opleider is gedurende de hele opleiding verantwoordelijk voor de begeleiding. Hij dient zich er
in concrete gevallen van te vergewissen dat de aios bekwaam is om een handeling naar behoren uit
te voeren. De opleider bewaakt het onderhoud van reeds verworven bekwaamheden gedurende de
opleiding.
• De verantwoordelijkheid van de opleider geldt ongeacht het bekwaamheidsniveau van de aios. De
opleider draagt de verantwoordelijkheid voor het deugdelijk afgeven van bekwaamverklaringen. Bij
een bekwaamverklaring op niveau 4 geldt dat de omgeving ervan uit mag gaan dat de aios betreffende activiteit zelfstandig kan uitvoeren en hem door opleider en opleidingsgroep is toevertrouwd
om in te schatten waar hij supervisie moet inroepen.

= feedback

Figuur 1: Vorm van begeleiding gedurende de opleidingsjaren afgezet naar intensiteit
		
(Uit: BOEG; Opleidingsplan Obstetrie & Gynaecologie, NVOG, 2013)

2.3

Aanspreekbaar op eigen handelen

Bestaande jurisprudentie is, dat naarmate de opleiding vordert en de aios meer ervaren wordt, de
aios steeds meer op zijn eigen handelen aan te spreken is. Ook is bestaande jurisprudentie dat de
supervisor/opleider steeds meer verantwoordelijkheid kan leggen bij de aios naarmate deze verder
in de opleiding is. De aios wordt geacht steeds meer ‘zelf’ te kunnen doen, maar dit ontslaat een
supervisor/opleider niet van zijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Deze overwegingen impliceren dat een supervisor zich op de hoogte moet stellen van de kennis en
kunde van de aios. Niet iedere aios is gelijk: een aios kán, afhankelijk van zijn voorgeschiedenis, in
het begin van zijn opleiding in feite (na beoordeling) al direct bekwaam zijn op bepaalde EPA’s. Het
principe van individualisering van de opleiding(-sduur) illustreert dat, maar maakt de noodzaak van
objectiveren van bekwaamheid des te groter. Het systeem van bekwaamverklaringen draagt daaraan
bij.
Het past hier om te wijzen op een mogelijk ongewenst risico van bekwaamverklaring, wanneer
deze bijdraagt aan de schroom bij de aios om supervisie in te roepen. Doen zich problemen voor
bij activiteiten uit een EPA waartoe hij bekwaam is verklaard, dan kan die schroom groter zijn. Een
bekwaamverklaring legt de lat hoger voor de assertiviteit van de aios en diens vaardigheid om de
grenzen van het eigen kennen en kunnen in acht te nemen. Ook zelfkennis moet dus altijd worden
meegewogen in een oordeel over bekwaamheid.

5. Van den Boomen, J.M.C & A.A.C. Vlaskamp, 1996. Onder voorbehoud. Informatie over de
bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen in de Wet BIG. Rijswijk: Ministerie van VWS.
6. Informatie over de expiratie van bekwaamverklaringen (termijnindicatie, onderhoudseisen etc.) is te vinden
in (de EPA-beschrijving in) het opleidingsplan van betreffend specialisme.
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3. 	 Het effect van een bekwaamverklaring
bij een tuchtrechtelijk verwijt aan aios/opleider
Met de introductie van de bekwaamverklaring in de opleiding is er vanuit regelgevend oogpunt
niets veranderd. Of een aios in tuchtrechtelijke zin bekwaam geacht kan worden, hangt nog steeds
af van individuele omstandigheden en van de aard van de zorgsetting. De mate waarin de opleider
aansprakelijk is voor fouten die voortkomen uit het handelen van de aios, is eveneens afhankelijk van de
omstandigheid waaronder individuele bekwaamheid, het inzicht in de grenzen aan de bekwaamheid en
superviserende betrokkenheid van de opleider al dan niet samen komen.
Maar met deugdelijk afgegeven bekwaamverklaringen in het dossier, is inzichtelijk hoe binnen een
zorgsetting invulling gegeven wordt aan het vertrouwen dat opleider, opleidingsgroep en aios in elkaar
stellen.
De tuchtrechter let in zaken rond het functioneren van een aios onder andere op het volgende:
• aanwezigheid protocollen
• inschatting bekwaamheid door opleider en aios
• overlegmogelijkheden tussen aios en opleider en/of supervisor
• dossiervoering

4.

Samenvattend: wie heeft welke verantwoordelijkheid?
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De verantwoordelijkheden bij werkend leren en bekwaam verklaren vallen binnen de kaders van de
Wet BIG en het CCMS Kaderbesluit. De aios is BIG-geregistreerd als basisarts, en daarmee bevoegd
om zorg te verlenen waarin hij zichzelf bekwaam acht. Met deze bevoegdheid blijft de aios altijd zelf
verantwoordelijk om zijn eigen bekwaamheid in te schatten en te onderhouden. Omdat de aios geen
zelfstandig acterend medisch specialist is en de titel van het betreffende specialisme niet mag voeren,
heeft hij zolang hij in opleiding is het recht op begeleiding en supervisie waar nodig. De noodzaak
van dit recht wordt met het systeem van bekwaam verklaringen inzichtelijker en daarmee toetsbaarder
gemaakt voor de rechter.
Samen met de opleidingsgroep vertrouwt de opleider gedurende de opleiding steeds meer zelfstandig
handelen aan de aios toe. De opleider bewaakt het proces van deugdelijk bekwaam verklaren,
zodat een bekwaamverklaring op niveau 4 garandeert dat de aios betreffende activiteit zelfstandig
kan uitvoeren en hem door opleider en opleidingsgroep is toevertrouwd om in te schatten waar hij
supervisie moet inroepen. De groei in zelfstandigheid en de bekwaamverklaringen moeten inzichtelijk
bijgehouden worden. Het portfolio is daarvoor een geschikt instrument.
Wat geldt altijd in een opleidingssituatie? Een puntsgewijze samenvatting van hoofdpunten:

In gevallen waar het handelen van de aios en/of de opleider tuchtrechtelijk wordt onderzocht, kan een
deugdelijk afgegeven bekwaamverklaring in het dossier bijdragen aan onderbouwing van de casus. Het
is te verwachten dat de rechter een aanwezige bekwaamverklaring in ogenschouw neemt in zijn oordeel
over de mate van tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van de betrokken opleider, supervisor en/of aios.
Wat in tuchtrechtelijke zin aan aios en/of opleider/supervisor valt te verwijten, zal altijd blijven
afhangen van de specifieke omstandigheden en van de mate waarin kan worden vastgesteld
of de bekwaamverklaring deugdelijk en - dus - op onafhankelijk wijze tot stand is gekomen. Dit
alles overigens onder de voorwaarde dat het bekwaamheidsniveau gedurende de opleiding op
peil wordt gehouden. Het is de taak van de opleider om dit in de gaten te houden, ook nadat
een bekwaamverklaring is afgegeven. Dat leidt tot de conclusie dat het van belang is de groei in
zelfstandigheid en uiteindelijk het bekwaam verklaren van de aios goed bij te houden. Het portfolio
biedt daar de mogelijkheden voor.

• gezond verstand gebruiken en altijd blijven nadenken vanuit de eigen verantwoordelijkheid;
• beoordelen of het in de gegeven situatie verantwoord is de handeling (zelfstandig) uit te voeren;
• werkend leren in medische vervolgopleidingen blijft een samenspel tussen opleider/supervisor en
aios, waarbij een adequaat inzicht in de grenzen van de eigen bekwaamheid van de aios cruciaal is;
• hoe verder de aios in de opleiding is, ofwel hoe hoger het bekwaamheidsniveau is, hoe zelfstandiger
de aios moet kunnen werken;
• als de aios meer zelfstandigheid krijgt, betekent dit dat hij meer verantwoordelijkheid moet nemen;
• het bijhouden van de groei naar zelfstandigheid en de bekwaamverklaringen is belangrijk.

Bronnen en ondersteunend materiaal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handreiking Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren
Handreiking Opleidingsplan gebaseerd op EPA’s
Job aid Bekwaam verklaren
Voorbeelden teambeoordeling in opleidingsgroep
Voorbeelden procedures bekwaamverklaring
Richtlijn korte praktijkbeoordeling (In Vivo, Th.J. ten Cate, C.R.M.G. Fluit)
Richtlijn bekwaamverklaringen in de specialisten- opleiding (J.P. Lips, F. Scheele, M.G.K. Dijksterhuis, M. Westerman, Th.J. ten Cate)
Achtergronden bij de richtlijn bekwaam verklaren in de specialistenopleiding
BOEG; Opleidingsplan Obstetrie & Gynaecologie, NVOG, 2013
www.medischcontact.nl/kennis/tuchtrecht.htm

Kijk voor meer informatie over bekwaam verklaren op www.medischevervolgopleidingen.nl/bekwaam-verklaren

BIJLAGE: JURISPRUDENTIE
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Met regelmaat worden uitspraken van de tuchtrechter gepubliceerd die gaan over de
verantwoordelijkheid van opleider en aios. De tuchtrechter heeft een aantal uitspraken gedaan
waarin duidelijk wordt, dat naarmate de opleiding vordert de aios steeds meer op zijn eigen
handelen is aan te spreken. In deze bijlage volgt een aantal voorbeelden, waarbij het overigens
niet alleen om de medisch specialistische vervolgopleiding gaat. Deze en andere uitspraken zijn
te vinden op tuchtrecht.nl en op de website van Medisch Contact.
Het begrip ‘bekwaamverklaring’ komt, als begrip (nog) niet in jurisprudentie van de
tuchtcolleges voor. Het is daarom (nog) niet bekend welke betekenis een tuchtrechter aan de
bekwaamverklaring hecht.

• IGZ-klacht tegen longarts
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG), Den Haag, 21 maart 2017
Vanwege overleden ex-tophockeyer. Patiënt meldde zich op de SEH met thoracale pijnklachten links.
Na onderzoek door aios, waarbij de diagnose klaplong wordt verworpen, volgt opname. Patiënt
overlijdt in de daaropvolgende nacht. IGZ verwijt de longarts dat hij tekort schoot door patiënt niet
zelf te zien en als hoofdbehandelaar onvoldoende verantwoordelijkheid nam en regie voerde. RTG
oordeelt de klacht deels gegrond: dat de arts als supervisor niet op de locatie aanwezig was voor
overleg en het ECG niet kon inzien, bracht een kwaliteits- en veiligheidsrisico met zich mee. Qua
regiefunctie heeft de longarts gehandeld zoals van een hoofdbehandelaar in het (begin)stadium
van een behandeling verwacht kan worden. Het RTG vindt dat bij veel aspecten van de zorg waar
vraagtekens bij te plaatsen zijn, het organisatiemodel van het ziekenhuis een grote rol speelde. Het
management van zorginstellingen is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.
De longarts schoot tekort als supervisor, maar is voor het overige niet alleen verantwoordelijk te
houden. De arts krijgt een waarschuwing.

• Aios vergeet spoeduitslagen te bekijken
RTG, Eindhoven, 1 januari 2016
De aios in deze zaak had een ervaring ongeveer één jaar als anios en ongeveer één jaar als aios.
Klager (partner van de patiënte) verwijt de opleider o.m. dat de supervisie niet goed geregeld was
(opleider niet voor consultatie beschikbaar en ook geen achterwacht geregeld). Ook heeft hij nagelaten de aios op het hart te drukken de spoedlabuitslagen in ieder geval zeer kritisch te bekijken en
die eveneens aan hem door te geven zodra die beschikbaar zouden komen. Het college heeft o.a.
overwogen dat het feit dat de supervisor tijdens het consult niet direct beschikbaar was, niet direct
betekent dat hij in zijn zorgplicht als supervisor tekort is geschoten. De aios mocht op grond van
haar ervaring bekwaam en bevoegd worden geacht zelfstandig een consult te doen en een anamnese af te nemen. De aios zelf is verantwoordelijk voor het tijdig bekijken van de labuitslagen. Het voert
te ver en is praktisch niet uitvoerbaar om de supervisor verantwoordelijk te houden voor het feit dat
de aios is vergeten de uitslagen te bekijken.

• Supervisor moet dossiervoering eerstejaars assistent controleren
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG), 26 augustus 2015
Een patiënt klaagt bij de tuchtrechter onder meer over de cardiothoracaal chirurg. Die was de supervisor van een aios die de man opereerde en vlak voor de operatie heeft gesproken. De aios heeft
van dat gesprek geen aantekeningen gemaakt, en kan dus niet aantonen dat het heeft plaatsgevonden, of wat daarin gezegd is. Het Centraal Tuchtcollege vindt dat dit haar supervisor aan te rekenen
valt: het ging om een eerstejaars assistent, daarbij had hij moeten controleren of de verslaglegging
klopte. Op zijn minst had hij moeten nagaan óf het was gebeurd. Dit omdat het medisch dossier een
essentieel onderdeel van de zorg is. Hoe verder in de opleiding, hoe meer verantwoordelijkheid de
opleider kan overlaten aan de assistent.

• Onvoldoende verdiept in clozapine-richtlijn
RTG Eindhoven, 25 maart 2015
Het ging hier om een aios psychiatrie die nog maar zeer kort in opleiding was. Naar aanleiding van
het overlijden van de patiënte op de spoedeisende psychiatrie werd de aios verweten dat zij zich
onvoldoende had verdiept in de clozapine-richtlijn en geen overleg had gevoerd met de hoofdbehandelaar/psychiater over de bij de patiënte opgetreden complicaties. Het college constateert
dat de aios, gelet op haar achtergrond en haar zeer geringe ervaring met de onderhavige vorm van
hulpverlening, in feite niet bekwaam was om grotendeels zelfstandig aan deze patiënte adequate
hulp te verlenen. Zij had zich daarvan meer bewust moeten en ook kunnen zijn. Het college heeft er
oog voor dat de aios onder zeer moeilijke omstandigheden moest werken en daardoor overbelast
en overvraagd was. Zij kon zich daar terecht op beroepen, maar dat betekent niet dat haar aandeel
in de fouten die bij de behandeling zijn gemaakt geheel aan de omstandigheden en aan andere
hulpverleners mogen worden toegeschreven. De aios draagt ook een eigen verantwoordelijkheid die
zij onvoldoende heeft genomen.
De supervisor, tegen wie ook een klacht was ingediend, krijgt een berisping.

• Supervisor verantwoordelijk voor aios
CTG, 3 juli 2013
Een aios en de supervisor worden door familieleden van een overleden patiënt aangesproken omdat
zij de patiënt onvoldoende zouden hebben geobserveerd, niet hebben laten opereren en het eerder
afgesproken NTBR-beleid niet hebben geëvalueerd. Het Centraal Tuchtcollege verklaart het hoger
beroep van de aios gegrond. Het benadrukt dat in een opleidingssituatie aanvankelijk de opleider
tuchtrechtelijk verantwoordelijk is, en dat naarmate de opleiding vordert de aios steeds meer op zijn
eigen handelen is aan te spreken. In dit geval, waarbij de aios steeds uitgebreid met de supervisor
had overlegd en de supervisor heeft verklaard dat de medische behandeling geheel onder haar
supervisie heeft plaatsgevonden, oordeelt het college dat de aios niet zelfstandig tuchtrechtelijk
verantwoordelijk kan worden gehouden. De supervisor, tegen wie ook een klacht was ingediend,
krijgt een waarschuwing.

• Chirurg en niet-bekwame aios
CTG, 16 december 2008
Er werd een zaak tegen twee aios aangespannen door de vader van twee jongetjes waarbij een circumcisie, die werd uitgevoerd door de aios onder supervisie van de opleider, niet goed was gelukt.
Het hoogste tuchtcollege heeft daarbij uitgesproken dat bij het bepalen of een aios al bekwaam
genoeg en daarmee ook bevoegd is om een bepaalde behandeling te verrichten, het oordeel van
de opleider doorslaggevend is. Daarbij zal gedurende de opleiding de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid zich geleidelijk verplaatsen van opleider/supervisor naar de assistent. Aan het begin van
de opleiding, bij gebrek aan of twijfel over de bekwaamheid, zal de opleider er dus met zijn neus
bovenop moeten gaan staan of dat laten doen.
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