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De opleiding tot bedrljfsarts (samengevat)

De bedrijfsarts (b.a.) ls een deskundlge, werkzaam ln wat de Ar-
beidsomstandtghedenwet (ARB0-wet) aanduldt a1s een deskundige

dienst. Dlt zal veelal een bedrljfsgezondtreldsdÍenst (BGD) zijn.
De doelstelllng van werkers ln het veld van de bedrijfsgezond-
heidszorg kan omschreven worden a1s: het, op grond van hun speci-
fieke deskundlghej-d en met Ínachtnemlng van de daaraan Lnherent

zljnde beperkÍngen, helpen bewaken, begelelden en (waar rnogelijk)
optlmal.lseren van de gezondheÍd, de velligheld en het welzljn van

de aan hen toevertrourdde popuJ-atÍ.e. De bedrtjfsarts is één van de

deskundigen in deze tak van zorg. ZÍjn deskundigheid berust op

kennis van en lnzlcht in potentieel gezondheidbedreigende fakto-
ren 1n de arbeldssÍtuatie. 0p grond van zijn deskundlg oordeel
worden adviezen gegeven over gezondheldsri.sicors aan werkgevers

en werknemers, zowel lndivlduen a1s groepen.

De opleiding tot bedriJfarts heeft Èot doel deze specifieke des-
kundigheid, dÍe vooral- preventlef en groepsgerlcht is, te helpen
ontwikkel-en en Ëe bevorderen hetgeen na goed gevolg leidt tot in-
schrÍjving in het speciallstenreglster van socÍaal geneeskundi-
gen, tak arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.
De opleiding is toegankelÍjk voor artsen dle werkzaam zljn in een

bedrijfsgeneeskundige setting voor tenmlnste 507". De opJ_eldlng

duurt 2, jaar voor rrat betreft het cursorisch deel en wordt in
het NIPG/TNO te Leiden gegeven.

De j,nhoud van de oplelding kan gJ-obaal al-s volgt 1n schema ge-
bracht worden.



90 dagen 60 dagen

llteraÈuurrecherche
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Het cursorlsch dee1, het currlculum, is naar lnhoud bepaald door

de hÍervoor aangeduide taakstelllng.
De onderdelen die aan bod komen vloeien voort uit onze zlenswlJze

m.b.t. de taak en functie van de bedrlJfsarts. De onderdelen kun-

nen aangeduld worden al-s verbredÍngen en verdieplngen van kennis

en kunde.

De volgende flguur Ís daarvan de weergave:

hierblj staan horlzontaal de verbredlngen (of oriëntatÍes) aange-

geven en vertikaal de verdieplngen.

In grote 1ÍJnen kouen de modul-en overeen met de semestera:

I t/n III in het le, 2e en 3e semester

IV en V 1n het 4e semester

VII in het 5e semester.

WERKEN IN
DE PRAKTIJK

ONDER SU-
PERVISIE
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Het merendeel van de genoemde onderdelen komt aan bod ln de ca.
90 ter beschlkklng staande cursusdagen.

VeeLal zal m.b.t. een onderwerp gewerkt norden Ín coLlegevorm

waarbiJ externe deskundigen ingeschakeld worden. Deze deskundigen

zlJn afkonstig ult het instituut ze1f, Daar ook van daarbulten.



Het NIPG/TNO

Het verzorgen van beroepsopleidlngen ln de soclale geneeekunde

(jeugdgezondheidszorg, algemene gezondheldszorg en medlsche nllleu-
kunde) Ís slechts een kleine actlvlteit 1n vergeliJking tot het

doen van onderzoek op het gebled van de preventleve gezondhelds-

zor8.

Het Nederlands Instituut voor Praeventleve Gezondheldszorg heeft

Èot doel het doen van onderzoek dat gerlcht 1s op de preventle

van ziekte en het bevorderen van de gezondheld ln llcha.nel1Jk'
psychlsch en soclaal opzlcht. Itet progralmra omvat een veeLheld

aan onderzoek dat zich kenmerkt door een brede, veldgeorlënteerde

multldlsclplinaire benaderlng. Het onderzoek wordt ultgevoerd

door projektteams van wieselende samenstel-ling. Deze opstelllng
uaakt het nogelijk flexlbel te reageren op veranderende behoeften

van onderzoek 1n het brede veld van de preventleve gezondhelds-

zorg.

Ten behoeve van het onderwiJs wordt mede geput aan deze ultge-
breide onderzoekervarlng door onderzoekers in te schakelen blJ

het cursorlsch gedeelte.

Het NIPG/TNO 1s het instltuut dat zlch als eerste ln NederLand

heeft beztg gehouden met de beroepsopleldlngen voor sociaal-genees-

kundlgen. Door zljn lange en brede ervarlng 1s een ruime exper-

tlse op dlt gebled opgebouwd.



I Inleldlng

Voor u ligt het boekJe "de oplelding tot bedriJfsartsr'. Het is
een handleldlng voor dle opleldÍng en bevat een veelheid aan prak-
tlsche lnformatie. De auteur heeft getracht dle tnfornatle over-
zichtelijk te presenteren.

De aanleÍding tot het schriJven van d1t boekJe 1s de rrens geweest

tot het bljeenbrengen van die gegevens weLke antwoord kunnen ge-

ven op vaak gestelde vragen 1n het kader van de oplelding. Ook

het up to date maken van een bestaande uÍtgave ls een aanleiding
geweeat.

Bij de opleiding is een groot aantal peraonen en lnstantles be-
trokken die ulteenlopende vragen stellen over of n.a.v. de opleÍ-
dlng. In het bestek van dÍt boekJe kunnen lang nlet alle vragen
beantwoord worden, alhoewel is gestreefd naar volledigheld m.b.t.
de meest voorkomende kwestÍes.

Het doel van deze studiegids ie in de eerste plaats de cursist*
de praktische infornatÍe te verstrekken dle nodÍg ls bÍJ het suc-
cesvol kunnen doorlopen van de opleidÍng. In dÍe ztn ls het een

spoorboekje. Tevens beoogt het lnzlcht te geven 1n hetgeen de cur-
sist - en dienst werkgever - te wachten staat lranneer de oplei-
ding blj het NIPG/TNO gevolgd wordr. Gedoeld wordr op de organi-
satie en de tiJdsbesteding.
Tot slot j,s deze uÍtgave bedoeld een verantwoording te zijn voor
wat betreft de inhoud en de opzet van de opl_eiding; het heeft Ín
die zÍn het karakter van een bl-auwdruk.

*
Met het oog op de l-eesbaarheÍd ts gekozen voor één persoonsvorm,

de mannelijke. De aanduldlngen rrcursistrt rrhU/hemtt of rrzijnrt kunnen ook
als vrouwelÍjk equlvaLent gelezen worden.



Deze studleglds, of onderdelen daaruÍt, 1s bedoeld voor de kursls-
ten, diens werkgeveri maar ook docenten kunnen hlerult Putten.
Voor stagebegeleiders en supervlsoren zlJn ook relevante hoofd-

stukken aanwezlg.

Tot slot kunnen ook potentiële kursÍsten oP grond van deze lnfor-
rnatie komen tot de keuze de opleidlng al dan nlet bU het

NIPG/TNO te volgen.

ZoaLs aangegeven is gestreefd naar een overzÍchteltJke Presenta-
tle van de benodigde lnfornatle. In kort bestek zal aangegeven

worden rrat u waar kunt vinden.

In hoofdstuk 2 maakt u nader kennls met het instituut dat van ori-
gine onderzoeksinstltuut is waaraan een opleldingenafdeling 1s

toegevoegd.

Benadrukt wordt dat de opleÍdlng nlet 1os gezÍen kan worden van

de onderzoeksaktlvitelten op diezeLfde aandachtsgebleden' Iraaron-

der ttoens en arbeldrt. Eveneens lrordt ln dit hoof dstuk een opsottl-

mÍng gegeven van de vele onderzoekegebieden dle door het NIPG/TNO

bestreken worden.

Het NIPG/TNO 1s door het College Sociale Geneeskunde (C.S.G.) van

de KMIG erkend als opletdingsinstituut. De oplelding 1s derhalve

gehouden aan offlciële KNMG-regellngen dle betrekklng hebben op

de opleÍding zelf - welke leÍden tot lnschrijving ln het specla-

lÍstenreglster - en het opleidlngsinstltuut. In hoofdstuk 3 wordt

uiteengezet waar partljen zlch aan te houden hebben. Daaraan voor-

afgaand wordt vanult de offlcÍël-e kaders de filosofle van de op-

letdlng en de praktlsche organisatie toegellcht. De fll,osof1e,
gedragen door het opleidlngslnstituut, bepaal-d uiteLndellJk de

lnhoud van het currÍculum. De onderllggende gedachte kan het best

als volgt worden sanengevat: rrde bedrlJfsarts, werkzaam in de be-

drljfsgezondheldszorg, zal^, op grond van zlJn specifÍeke deskun-

dlghetd en uet lnachtnemlng van de hleraan inherent ziJnde beper-

kingen, de gezondheld (en het welzljn) van de aan zLln zorg
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toevertrouwde populatle helpen te bewaken, begelelden en (zo mo-

gelijk) optimallseren".
Tot slot wordt in hoofdstuk 3 aandacht geschonken aan de tljdsbe-
stedlng en de kosten van de opleidlng.

In hoofdstuk 4 vindt u de verantwoordlng van het curricultru naar

inhoud en opzet. In dit hoofdstuk is niet gestreefd naar uitput-
tendheld, omdat de daadwerkelljke prograÍmars te omvangriJk zljn
om in dit kader te bespreken. Het moet dus gelezen worden als een

global-e Índikatie. In het kader van de opleiding moeten werkstuk-
ken gemaakt worden; de uÍtvoeringsregelingen zlJn verwoord Ín §

4.2.

De opleldlng kent een cursorisch en een praktisch dee1. Tot d.us-

ver Ís al-le aandacht uitgegaan naar het cursorische deel, dat ln-
mers de verantr^roordelijkheid 1s van het opleidingsinstituut. Een

uitvoerige ulteenzettlng van het doel- en de lnvulling van de scho-

llng 1n de praktiJk vindt u terug ln hoofdstuk 5. l{et name wordt

uw aandacht gevraagd voor de supervlsie. De lndruk bestaat dat
aan de supervÍs1e betrekkelijk weÍnlg waarde wordt gehecht door

zowel supervlsor a1s supervÍsant. Het 1s te betreuren lndien on-
voldoende gebruik geuaakt wordt van dÍt schollngslnstrument.

Het is de verwachting van het opletdlngslnstttuut i.c. de cursus-
leiding dat deze studiegids een bljdrage levert aan het succesvol
doorlopen van de opleÍdÍng tot bedrijfsarts.



2. Het NIPC/TNO

De huidlge naamgevlng van het lnstltuut: Nederlands InstÍtuut
voor Praeventieve Gezondheidszorg/TNO dateert van 1978. Het on-

derstreept het multidlsclpllnaire karakter van het lnstituut.
In 1929 werd het Instltuut voor Praeventleve Geneeskunde opSe-

rlcht door de hoogleraren Gort,er en van der Hoeve. In de vlJftl-
ger Jaren werd het het Nederlands Instituut en glng zich vanaf

dat moment ook bezlghouden met postacademische opleidlngen en blJ-
schollngscursussen.

Deze Índellng in onderzoek en onderwijs 1s tot op de dag van van-

daag terug te vÍnden ln de struktuur van het instltuut.

2.1 Het onderzoeksinstituut

De doelsteIllng van het NIPG/TNO als onderzoekslnstituut kan wor-

den samengevat als het verrÍchten van onderzoek gericht op de pre-
ventÍe van zlekte en het bevorderen van de gezondheid ln l-lchaure-

1-1Jk, psychisch en soclaal opzlcht.
Het huÍdige NIPG/TNO-prograrma ouvat onderzoek gerlcht op (gezond-

heLdszorg-)voorzlenlngen dle ten behoeve van preventle ln het le-
ven zlJn geroepen, op levensomstandlgheden en leefwlJzen dle 1n

positleve of negatleve zln op de gezondheld kunnen Ínwerken, als-
mede op de vroegtljdige onderkennlng van gezondheidsafwlJklngen

dÍe zlch onder invloed van omgevingsfaktoren en/of lndlvidugebon-
den faktoren kunnen voordoen.

Het onderzoek kenmerkt zich door een brede, veldgeorlënteerde,
probleemgerichte en hieruit voortvloeiend vaak een multldlscipll-
naÍre benadering. I{et onderzoek wordt uitgevoerd door projekt-
teams, lraarvan de samenstelllng wordt bepaald door de onderzoeks-

vraagstelllng. Deze opstelllng maakt het nogelÍJk flexlbel te re-
ageren op (veranderende) behoeften aan onderzoek ln het brede

vel-d van de preventleve gezondheidszorg.

Naast onderzoek verzorgt het NIPG/TNO enkele postakademlsche be-

roepsopleÍdlngen ln de sociale geneeekunde dÍe een lnhoudelljke
verwantschap hebben uet het onderzoeksprograrma. Het lrerkterrein
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en de veldgerlchtheld van het NIPG/TNO uaken het tot een geschÍkte

vestlgÍngsplaats voor een drletal TNO-bureaus met een koördine-

rende- en verbindlngsfunktie tussen TNo-lnstltuten en de rbuÍten-

wereldr, namelijk de TNo-bureau IIITMAR en CARGO op het onderzoeks-

veld Àrbeid en het Bureau Voorzleningen Gehandí.capten op het onder-

zoeksveld Revalldatle.

De lnhoud van het werkprogramra wordt prinair begrensd door de

doelstelllng van het Instltuut, na.urelljk de preventleve gezond-

heldszorg. Een tweede belangrljke uÍtgangsvoorwaarde ls dat ln
dit brede taakgebÍed de keuze van de onderwerpen en de omvang van

de lnspanning hlerblj, ln overeenstemllng moet zlJn met de meer-

Jarenprogratrma's van de Hoofdgroep Gezondheidsonderzoek (IiCO)/TNO.

Een beJ-angrÍJke roL blj de totstandkoming van het werkprograÍïma

heeft de Raad van Advies van het NIPG/TNO, dle het werkprograurma

ln concept-stadlum krltÍsch bekornmentarleert.

Veel onderzoek van het NIPG/TNO heeft een beleldsonderbouwend ka-
rakter. Dit leidt tot overleg met de overheld - met name de depar-

tementen van tr'lVC, SoZaWe en VROM - waaruit mlddels doelsubsidie
en proJektopdrachten weer lnpulsen van progranmatlsche aard voort-
komen.

Daarnaast komen ook veel onderzoeksvragen van i.nstellingen lrr de

gezondheldszor9 en - vooral met betrekkÍng tot bedrijfsgezond-
heldszorg en arbeldsomstandlgheden - van het bedrijfsleven.

De presentatÍe van het werkprograma vlndt onderwerpsgewljs

plaats met groepering Ín een vlertal hoofdrubrleken, t.w.:

Ï. PREVENTIEVE GEZONDIIEIDSZORG ALGEMEEN

. Gezondheidszorg en Epldeulologie (Basisgezondheldszorg)

. Ileurofyslologie

. Tand- en mondzlekten



II. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG VOOR SPECIALE GROEPEN

. Preventleve gezondheldszorg voor gehandÍcapten

. Preventleve gezondheldszorg voor Jongeren

. Preventleve gezondheldszorg voor ouderen

III. MENS EN ARBEID

. Beleld, koördlnatie en samenwerking lnzake arbeidsomstandig-

hedenonderzoek binnen TNO

. Epidenlologle en Bedrijfsgezondheidszorg

. Arbeldsonstandlghedenonderzoek

. ExperÍmenteel psychologlsch en psychofyslologisch onder-

zoek

. Gehoor- en geluldonderzoek

. Sociaal rretenachappeltJk mIlleu-onderzoek

IV. POSTAKADE},TISCI{E BEROEPSOPLEIDINGEN EN KURSUSSEN

GedetaÍlleerde lnformatle over het werkprogramma en de onderzoeks-

proJekten 11gt ter tnzage blJ de cursusleider.
Het lnstÍtuut beschlkt ln dlt kader over eerr ultgebreide bÍbl1o-
theek, documentatle en reproduktie-fac111teÍten alemede fac111-

telten op het gebied van statiatlek en datavemerking.

2.2 De_alde[ng onderwljg

De afdellng onderwijs van het NIPG/TNO organleeert postakade-

mische beroepsopl-eidlngen, te hreteni

. Algemene Gezondheldszorg (eCZ1;

. Jeugdgezondheldszorg (JGZ) ;

. Medlsche },lllteukunde (MMK);

. Arbelds- en BedriJfsgeneeskunde (ABG);

. Tuberculosebestrljdlng.
Voorts verzorgt de afdelÍng:
. het Seninaar MÍlieukunde;

. appllcatiecursus voor C.B.-artsen.
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Voor genoemde opleldingen 1s het NIPG/TNO een door de SGRC erkend

opleldingslnstltuut .

Voor de organlsatle en ultvoering van deze aktlvltelten ziJn op

de afdeling cursusleÍders, kerndocenten en adminlstratleve mede-

werksters werkzaam. Per opleÍdlng Ís een cursuslelder aangesteJ-d.

De admlnistratleve ondersteunÍng wordt Eet name Íngezet voor het
persklaar maken van de werkstukken van de kurslsten.
Naast de kerndocenten leveren ook onderzoekers uit de onderzoeks-

sektoren hun medewerklng aan de opleldingen.
De afdellng onderwijs beschÍkt over ruimten t.b.v. de opleldlngen
nameJ.ijk twee collegezalen en een cursuskamer.

Van de aktiviteiten van de afdeling onderwijs bestaat een korte
brochure. Deze za1 deel ultmaken van het informatlepakket dat bij
aanvang van de cursus wordt aangeboden. Zo nodig kan deze bro-
chure vooraf aangevraagd worden blJ de cursusaduinistratle 071-

178722 (uw. P.E.M. Llndeman-Clocguet).
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3. De opleldlng socÍale geneeskunde, tak arbelds- en bedrilfe-
geneeskunde

De opJ-eldÍng tot bedriJfsarts ls één van de nogellJke beroepeop-

leldlngen van de soclale geneeskunde. De taakultoefenlng per dÍs-
cipllne Ís dermate specÍflek dat de takaandulding arbelds- en be-

driJfsgeneeskunde (ABG) gerechtvaardlgd en noodzakellJk le. Ik
zal nÍJ ln dlt boekJe dan ook beperken tot de A3G.

De elsen die gesteld worden aan de beroepsbeoefenaar blnnen de

soclale geneeskunde volrlen de basls voor de opleldlngsdoelen dle

ziJn verwoord 1n het CGS-beslult 1-1983 (z1e bljlage). Per tak

worden takspeclfÍeke onderwiJsdoelstell-ingen geformuleerd, dle de

richtsnoer vormen voor de leerdoelen die ultelndelijk bepalend

zÍJn voor de lnhoud van het onderwljs. De uitgangsPunten daarvan

ziJn verwoord in paragraaf 3.1 de fll-osofle van de opleldlng.
De uitwerking naar middeLen en methoden geven lohoud aan Para-
graaf 3.2 die getlteld ls: de organlsatle van de oplelding. De

lnhoud van de opleldlng staat overlgens beschreven ln hoofdstuk

4.

De opleldlng tot bedrljfsarte leldt blj gunstig gevolg tot ln-
schrlJvlng in het register van soclaal geneeskundÍge. De offl-
clële regelingen en randvoonÍaarden ziJn beschreven ln paragraaf

3.3.
Tot slot zal nader aandacht geschonken worden aan de tljdsbeste-
dlng (paragraaf 3.4) en de kosten (paragraaf 3.5).

3.1 pg_fllgsofie_van_de cpleldlng

Het doel van de opleidlng 1s de arts zodanig te scholen tot be-

driJfsarts dat deze vol-doet aan de kwaLiftkaties die de beroeps-

groep daaraan stelt.
Globaal zíjn deze aangeduÍd 1n de "deflnÍtle van de bedrlJfs-
artsrr.
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De befuíjfsarts behoort als orwfttankeliik desktmdige, geunaagd en

ongeoraagd aduies te geoen ouer (potentíeel) gezordheidsbed.reí-

gende sítuaties en faktoren ín relatie tot de beroepaar.beid, actn

uerkgeuers en uerknemers" en uooral uanuit ee?t groepsgeríeht en

preoentíef gerícht medisch denken en hand.elen, teneinde de gezond-

Teid uart de uerkende mens te bescherrnen en te beuorderen.

De bedrijfsa.rts funktioneert daarbii bínnen de (releuqnte) ueige-

uing, met ínzicht in maatsehappeliike onttíkkelingen op het ge-

bied oan de arbeid.
Teoens moet híj med.e oerutktoordelíik kunnen zíin uoor het funk-
tioneren uan een BGD.

Momenteel 1e binnen de beroepsgroep, de NederLandse VerenÍging

voor ArbeÍds- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), een commissÍe doende

deze defÍnltle nader vorm en Ínhoud te geven in onderwijs- en

leerdoe1ste11lngen.

LeerdoeLen ontstaan door analyse van de elsen die gesteld worden

aan de beroepsultoefenlng. De beroepseisen kunnen onderschelden

worden in technologische, authentieke en formele eisen. Onder dat

eerste worden dle eisen verstaan dle gesteld kunnen worden aan de

specifleke taakuitoefening. Met authentleke beroepseisen worden

de eisen bedoeld dle gesteld worden aan de feitel-ljke taakuitoe-
fenlng: de funktle-eisen. Ook deze zijn indlvldueeL en context
gebonden. De formele beroepseisen, zoals ook verwoord 1n de de-

finltle, hebben daarentegen een unÍverseler karakter, zÍ-jn ldeaal-
typlsch en noruerend van aard. Het ziJn de eÍsen die in globale

zin aan de bedrijfsarts gesteld mogen worden.

In de opl-eidlng tot bedrÍjfsarts aan het NIPG/TNO ís gekozen voor

deze laatste aanpak omdat ultgaan van de dlversitelt in taak en

funktie-uitoefenlng van de bedrijfsarts ln den lande tot een on-

samenhangend en versnipperd curriculum zou leiden. Het beroep van

de bedriJfsarts laat zlch m.1. vangen in de navolgende fÍguur,
dle leÍddraad zal zijn voor het currlculum.
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Alvorens een nadere expllcatle te geven van deze flguur le het

welllcht nuttlg op te uerken dat ln het currlculuo rulmte 1e ge-

creëerd voor differentlatle ln de leerstof afhankellJk van de

weÍrsen en Dogèlljkheden van de groeP curslsten.
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Uitwerktng van de figuur naar element

Ilet obj ect

De bedriJfaarts houdt zlch bezlg met de werkende mens voorzover

de arbeid -in ruime zin- een relatle heeft tot dlens gezondhetd.

De cl-iënt maakt deel ult van een organisatle, - het bedrlJf - dat

op ziJn beurt is Íngebed 1n de organÍsatorlsche kaders van het

arbelds- en bedrijfsleven. Kennls en Ínzlcht van dle organÍsatÍe

alsmede de werkwlj ze en de onderllnge verhoudlng 1s onontbeerllJk

voor het doeltreffend kunnen funktloneren a1s bedrÍjfsarts.
Centraal staan onderwerpen als:
. organisatie van arbeids- en bedriJfsleven

. verhoudlngen tussen werkgever en werkneuer

. ontwikkelingen rondom arbeid (automatleerlng)

. plaats en taak van de arbeldsinspectle.

De Ínbeddlng

De bedrljfsarta werkt vanuÍt de bedrlJfsgezondheÍdsdlenst (BGD) '
een deskundige dienst. De BGD geldt a1s de thuÍsbaels. Deze ls
echter lngebed 1n en wordt beÍ,nvloed door de gezondheldszorg en

het bedrÍjf.
KennÍs en lnzicht ln de organlsatorische, rnaar ook lnhoudellJke

lnbedding van de bedrljfsgezondheldsdl.enst ls van eminent beLang

om al-s bedrljfsarts te kunnen funktloneren.
Centrale onderwerpen ln dit verband zlJn:
. organlsatle van de bedrlJfsgezondheÍdszorg

. ontwlkkellngen ln het beroepsbeeld van de bedriJfsarts

. relatie tussen BGD en de gezondheldszorg

. plaats en posltle van de bedrlJfsarts 1n de BGD.

De expertise

De bedrljfsarts ls 1n staat zljn speclfieke expertlse, deakundig-

held, aan te wenden t.b.v. het obJect. Deze expertLse kan
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ornschreven lrordeÍr a1s kennls op het gebied van arbeldsinhoud, ar-
beidsomstandlgheden en arbeidsverhoudingen, Ín termen van gezond-

heldsindlkatoren en gezondheÍds-

belnvloedende faktoren. Daartoe behoort de bedrijfsarts metho-

dische vaardigheden te bezltten t.a.v.:
- onderzoek

- advies

- rapportage.

Centrale onderwerpen 1n dlt element zljn o.a.:
- organisatie en veranderkunde

- inrlchting van werk en werkplek

- gezondheidsindikatoren: beroepsziekten, zlekteverzuim

e.d.

- methoden van onderzoek.

De processen

De expertlse t.b.v. het obJect wordt aangewend in de vorm van han-

deltngen: het proces.

Als prlmalre processen worden onderschelden probleeurbehandellng

en projectnatÍg werken.

De bedrlJfsarts is 1n staat om ln geval- van potentlële of voorko-

mende gezondheidsbedrelgende situatles adequate aktÍvlteÍten te
ontploolen. De bedrljfsarts is ln staat projekten lnhoud en vorm

te geven en daaraan leidlng te geven, 1n het l1cht van het ge-

stelde doel en gegeven de taakstelllng van de bedrlJfsarts.
Centrale onderdelen zÍJn:
. soclaal uedische begeleidlng
. perlodlek bedriJfegezondheidskundig onderzoek

. reglstratlemethoden 1n de BGZ.

Voor een nadere lnvuJ-llng van deze elementen wordt veníezen naar

hoofdstuk 4.
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Onderwlj skund ige ultgangspunten

De opJ-eidlng tot bedriJfsarts ls een beroepsopleidlng.

De arts ln oplelding 1s werkzaam als bedrljfsarts of 1n een be-

drijfsgeneeskundlge settlng. Die praktlJk vormt voor de cursug

zlJn referentlekader.
Het curriculuu 1s zodanlg opgezet dat na een eerate verbredlng

i.c. een orlëntatle op het beroep en het werkveld een verdleping
pLaatsvlndt 1n de beroepselgen expertlse. De orlëntatlefase ls
bovenal probleemstellend; de biJpassende werkvormen zlJn inlel-
dingen en discussles.
De onderdelen dle te maken hebben met het verhrerven van kennls en

vaardigheden (de expertise) worden vooral successief aangeboden

en per onderdeel waar nogelljk concentrisch. De werkvorm zaL

zijn: inleidingen en (werk)colleges door externe deskundlgen, ge-

paard met oefeningen en opdrachten. DÍt onderdeel leent zich ook

voor toetslng.
Ilet 4e en 5e semeater bevat onderdelen dle dlrekt te maken hebben

met het werkproces: de taken van «le bedrlJfsarts. Als onderwlJs-

kundlg ultgangspunt 1s gekozen voor een zelfontdekkende methode.

IllerbÍj krljgt de cursist rondom een thena een probleeu aange-

relkt dat opgelost moet worden ur.b.v. de aangerelkte of opge-

zochte Leerstof. De cursist zoekt Ín de leerstof zLJn elgen weg

ter oplossing van het probleem. De werkvorm wordt aangeduld als
begeleide werkopdrachten ("EIGEN I{IERK'|) .

3.2 9e_ogggnlsgtle_van_de gpleldlng

De opleiding tot bedrlJfsarts bestaat uit een cursorisctr gedeelte,

een stage en schollng ln de praktijk. In deze paragraaf beperk 1k

mij toÈ de organisatie ven het cursorisch gedeelte.

De cursus bevat 500 kontakturen, dle verdeelt zlJn over 5 aemea-

ters. Een cursusdag bestaat uit 6 uur, zodaL over de seneaters

ca. 90 dagen lngevuld worden ofwel- ca. 18 dagen peÍ semester.
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Het eerste en tweede semester bevat een 4ta1 fu1l-t1ne cursuawe-

ken waarln kennis en vaardigheden overdracht centraal §taan. llet
3e, 4e en 5e semester bledt vanwege de opzet 2 dagen per 2 weken

gelegenheid tot koppellng aan de praktijk.
De laatste part-tlme cursusweek beslaat 3 dagen, is gepland 1n

augustus en lrordt de |tsLotweektt genoemd.

De stage ln het kader van de opleÍding wordt geacht pl,aats te
vlnden ln het 3e en 4e semester.

Tljdens de contacturen ls de cursusleÍder zoveel als mogellJk aan-

wezig.

Om discontinuiteit door onoverhoopte afwezigheid te voorkomen

een systeem van dagvoorzitterschap lngevoerd. BIJ aanvang van

opleldlng wordt U daarover gelnformeerd.

De contacturen worden zoveel aIs mogellJk gehouden op het NIPG

Ín de naaste omgevlng. De lntroduktleweek echter vlndt plaats
een conferentle-oord.
Gedurende het verblljf op het NIPG kunt U gebrulk maken van de

facllltelten dle voor de curslsËen ríorden geboden w.o. kantine,
reproduktie, telefoon en bibllotheek. Een huishoudelljk regele-
ment wordt bij aanvang van de opleldlng ultgerelkt.
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Voor het kunnen voJ.gen van de opJ-eldlng dlent een kontrakt opge-

maakt waarln de wederzlJdse rechten en pllchten zlJn verwoord.

Een voorbeeld treft U aan ln blJlage I.

Voor de goede orde kan vermeld worden dat eventuele wljztglngen
ln de organÍsatle van de opleÍdÍng voorbehouden zlJn en lndlen
noodzakelljk tijdig bekend zullen worden genaakt.

Tot slot vermeld ik dat de opleiding bÍJ goed gevolg leldt tot
het afgeven van een eindverklaring. Deze gaat vergezeld van een

lnschriJfformuller van de SGRC t.b.v. lnschrijving in het re-
gister.

3.3 Regelingen_van_de §.§.I.9.
De beroepsopJ-eidlng leidt op tot lnschrijving ln het register van

erkend sociaal geneeskundige tak ABG. Teneinde lngeschreven te
kunnen worden dlent aan een aantal voorwaarden voldaan te zljn.
De afkortingen die 1n deze paragraaf gebruikt worden zlJn:

K.N.M.G.

030-823281 C.S.c.

030-823277 S.c.R.C.

KoninklÍJke NederLandse !íaatechapplj ter
bevorderlng van de Geneeskunst

College van SocÍale Geneeskunde

Soclaal-Geneeskundlgen Registratie Com-
mlssie

CoÍrmlsele van Deskundlgen, tak Arbelds-
en BedrlJ f sgeneeskunde

CommÍssÍe van Beroep

bedrijfsarts in opleldlng
LandelÍjk Overleg Sociaal-Geneeskundlgen
In OpleÍding.

C.v.D. a.b.

C.v. B.

b. a.1.o.
L.O. S.G. r.O.

3.3.1 Iees!r1iy1gs-1s-beg-ge1:111$eresle!er

Nadat de b.a.1.o. van het opleldlngslnstltuut, NIPG/TNO, vernomen

heeft de opleidlng te kunnen begÍnnen, neldt hij dlt aan de SGRC

en verzoekt om lnschrlJvlng ln het op}eldlngsreglster. Aan deze

adminlstratleve handellng ziJn kosten verbonden en wel ca.
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f 500,--; voor KNMG-leden geldt een kortingspercentage. De bedra-
gen norden in geval van mutatie gepubllceerd Ín het Medisch Con-

tact.

Nadat lnschrijving heeft plaatsgevonden besraat de mogelijkheÍd
bij de SGRC om voor onderdelen van de cursus vrÍJstelling aan te
vragen, zulks na overleg met de cursuslelder. Ook voor a1le an-

dere afwÍjkingen van de regeJ-ingen of mutatles, van belang in het
kader van de opleiding, dlent U zich te wenden tot de SGRC.

3.3.2 Ilgs!rlrylss-i!-!e!-9p99&1i9!et:9s19!9:
Indlen de cursj.st aan alle opleldlngseisen heeft voldaan, te !re-

ten:

- 90"A van de kontakturen gevolgd

- de vanwege de cursusleldlng gegeven opdrachten voltooid
- de werkstukken afgerond en als voldoende beoordeeld hetgeen re-

sulteert in het afgeven van de elndverkl.aring door de direkteur
van het opJ-eidingsinstituut

- een stageverklaring kunnen overleggen

- en al-s een supervisieverklarlng 1s afgegeven, dan kan lnschrij-
vlng in het register volgen.

In alle geval-len van verschil van menlngen tussen curslst en op-
leider wendt U zich tot de SGRC; in geval van verschÍl van mening

tussen de cursisË en de SGRC wendt U zich tot de CvB.

Bij deze procedure kan nog aangetekend worden dat de CvD-ab een

ro1 speelt 1n de registratÍe van de b.a.1.o. De CvD-ab geeft ad-
vles aan de SGRC over de registratie j.ndien aan alle opleidlngs-
elsen 1s voldaan en de werkstukken ter kennls ziJn gebracht van

de CvD-ab.

De aanvraag tot inschriJvlng in het register kan pas plaats vln-
den nadat de schollng ln de prakttJk afgerond is. De ternljn
staat aangegeven op het formuller t.b.v. de supervisle.
Onverhoopt kunnen er aanleldÍngen zljn dÍe er toe lelden dat de

opleidlng niet binnen de daarvoor geldende tijd aÍgerond wordt.
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Tegen het eÍnde van de opleldlngstiJd ls dit doorgaans wel te voor-

zien. U dlent dan zeLf tljdlg verlengÍng van de opleldingsduur

aan te vragen blJ de SGRC. Bli vallde redenen wordt uitstel ver-

leend gedurende de aangevraagde ternÍin Det een maxÍuum van één

Jaar.

De uÍtelndelijke lnschrljving í.n het register brengt ook kosten

met zÍch mee. Het registratiegeld bedraagt momenteel- r 500r--.

Ook hiervoor geldt een reduktiesysteeo voor KNMG-leden met een

maximum van 402.

Blnnen de KNtlG 1s plaats lngeruímd voor het LOSGIO: het Landelljk

Overleg Soclaal-Geneeskundigen In Opletdlng.

Itet LOSGIO 1s een overkoepelend adviesorgaan; geflnanclerd door

de LVSG en sanengesteld uit soclaal-geneeskundlgen 1.o. van al-le

takken en opleldingsinstltuten.
Aan het begin van de opleldlng wordt ult de cur§u§groep een

LOSGIO-11d en pl-aatsvervangend 1id gekozen.

De zlttingsduur ls de duur van de opleldÍngsperlode.
Het LOSGIO houdt zLch bezig met de opJ-eidingen tot soclaal-genees-

kundlgen en stelt zÍch ten doel te adviseren aan beleldsbepalende

lnstantles ter zake van het onderwijs.

Tot slot w11 1k U kort aangeven wel-ke de rol ls van de verschll-
lende Ínstantles.

C.S.G.: stelt de opleldingseisen vast en daarmee de al-gemene voor-

waarden voor reglstratle.
S.G.R.C.: bewaakt de ultvoerlng van de regels en bepaalt wle opge-

nomen wordt ln het register, zij wordt daarin geadvi-

seerd door de
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C.v.D. a.b.: die de opleldingsí.nstltuten, de stageverlenende

dlensten en BGDren toetst aan de gefornuleerde

eisen. ZonodÍg advlseert de CvD ook over de

regÍstratle.
C.v.B.: biedt de nogellJkheid om tegen een besluÍt van de SGRC ln

beroep te gaan.

3.4 TÍjdsaspekten

In paragraaf 3.2 Le aL een lndikatie gegeven van de te besteden

tlJd aan de opleidlng.
Ook de werkstukken vergen tlJd (zLe 4.2). In deze paragxaaf zal-

aan de hand van een samenvattend schema de tiJdsbesteding worden

aangegeven.

Een deel 1s louter schatting.
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30
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30

n (90
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I
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I
opdrachtenI
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I

Opleiding

80

160

80

+

+
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30
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1. llteratuur
2. scrlptie
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Y
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N.B.: Een aantal onderdelen komen Í.p.v. een ander, blJv. etage

(480 uur) i.p.v. scholing in de praktllk; rt zelfde geldt
voor de kontakturen. Een deeL van de werkstukbegeleldlng ls
lngebouwd ln de kontakturen.

Wat betreft de zelfstudle wordt uÍtgegaan van één dagdeel

per week à 3 uur gedurende 40 weken per jaar.

Juist vailíege de ruiue claÍm dle op de elgen tlJd worden gedaan

is een konsekwente tijdsplannlng gewenst.
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3.5 §osten

De oplelding brengt kosten met zlch mee. Deze bedragen voor de

cursus blj het NIPG/TNO r 21.0O0,--* "o t.b.v. de lnschrlJvlngen
blj de SGRC , 950,--*.

BlJ de cursuskosten zijn lnbegrepen de leskosten, de kosten voor

verplichte lÍteratuur, de kosten voor persklaar maken en reprodu-
ceren van de werkstukken.

Niet ínbegrepen zlJn de kosten van verbllJf, de kantine facll1-
telten en programa-onderdelen dÍe vallen bulten het kader van de

cursus.

De cursus start met een lntroductleweek i.n een conferentie-oord.
De verblljfskosten zullen apart ln rekenlng worden gebracht.

Van alle aan het NIPG verschuldÍgde kosten ontvangt U eetr nota

met daar in gestelde betallngeternÍJn.
Blj onvoorziene problenen rondou de betallng kunt U zich wenden

tot het hoofd van de afdellng onderwlJs van het NIPG/TNO.

I{lJziging, zoweL naar omvang als lnhoud voorbehouden.
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4 Het currlculun

De opleldtng duurt, afhankelljk van het dienstverband van de cur-

slst, minlnaal 2l jaar. Gedurende deze perlode worden 500 kon-

takturen door de cursusleÍdÍng georganlseerd. Naast deze kontakt-

uren vlndt schollng in de praktijk pJ-aats (zie hoofdstuk 5).

De kontakturen zijn ingericht volgens het plan zoals dat 1n Para-
graaf 3.1 en 3.2 verwoord. Met name wordt ultgegaan van flg. 1.

Deze flguur 1s te vertalen in een globale currlculum-opbouw en

wel al-s volgt:

FÍguur 3:

oriëntatie op beroep en werkveld

etand van wetensehap

taken van de bedrijfsarts

kliënt
gericht

werk-

gerlcht
onderzoek

gericht
registratie-

gerlcht

In deze figuur zlJn de dÍverse onderdelen globaal aangegeven als
verbredingen en verdiepingen van kennls en vaardlgheden.

In paragraaf 4.1 zal de lnhoud nader uit de doeken gedaan worden.
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In
de

Van de didaktlsche rrerkvonnei zal speclaal stllgestaan worden btJ
de oefenlngen en de opdrachten. Tot slot zal een enkel woord ge-

wtJd ziJn aan vornen van evalueren.

paragraaf 4.2 e.v. zal ee exposé gegeven worden van het doel,
inhoud en de beoordelingskriteria van de werkstukken.

4.L ge_lgheuq

De lnhoud van het currÍculum ldordt gebaseerd op de geformuleerde

Leerdoel-en. Op dlt monent ziJn nleuwe leerdoelen ln aant;cht. Met

enlg voorbehoud is ultgegaan van deze laatste ln conceptvorm.

Gebaseerd op de onderstaande, uÍtgewerkte flguur zal per onder-
deel aangegeven worden wat aan de orde gesteld wordt. Tot slot
zal een verantrroording gegeven rrorden van de wtJze !íaarop de ver-
schÍllende onderdelen 1n de tlJd zlJn ingedeeld.
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Flguur 4: Uitwerking per module
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I ORIENTATIE OP HET BEROEP

Deze module heeft vooral tot doel de cursist 1n verbredende zln
kennls te laten nemen van het denkmodel van de bedrlJfsarts, de

menlngen die er leven over de bedriJfsarts en de ontwlkkellngen

dle zlch recent hebben voorgedaan.

In deze modul-e wordt ook aandacht besteedt aan de oplelding tot
bedrlj fsarts.

II ORIENTATIE OP HET T.IERKVELD

De bedrijfsarts stel-t zLjn deskundlgheid ter beschlkking van het

bedrijfeleven; kennls van de doelgroep ls daarblJ voorwaarde.

De bedrijfsarts afkonstlg uit de gezondheldezorg vlndt vervol-
gens, veelal vla een bedriJfsgezondheldsdlenst een lnbeddlng ln
het bedrlJf. Ook kenní.s van dle Ínbeddlng is voorwaarde.

III VAKSPECIALISTISCHE EXPERTISE

De bedrljfsarta za1 moeten beechlkken over een grote hoeveelheld

funktlespeclf leke expertise.
Deze is onderschelden ln Jurldische (ARBO-wet, socÍale wetgevÍng,

gezondheiderecht), organlsatiekundige, onderzoekskundige (netho-

dologie, epldemlologle) kennÍs.
BelangrÍJkste peilers voor de bedrÍJfsarts vormen kennls van het
werk en de werkplek en kennls van de effekten daarvan op de ge-

zondheld van de werkende man.

Tenslotte zaL de bedrlJfsarts baslsvaardigheden dÍenen te hebben

t,b.v. rapporteren en presenteren.
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In de !íet rdordt bij voortduring geappeleerd aan de stand van Iíe-

tenschap als uÍtgangspunt voor het te voeren bele1d. In deze

module zaL ía samenwerkÍng met daartoe lngerlchte lnstelllngen de

stand van wetenschap gepresenteerd worden, toegesPitst op de die-
clpllnes: ergonoule, arbeldshyglëne en veillgheld.

Hieruee zlln de modules die betrekklng hebben op de verelste ba-

slskennis van de leverancier van de zorg ("de inbeddingrt), de

ontvanger van de zorg (rrhet obJectrt) en de lnhoud van de zorg
(ttde expertiserr) de revue gepasseerd.

De volgende modules ziJu gerlcht op de onderllnge Ínteraktle (de
ttprlmaire processentt).

V TAKEN VAN DE BEDRIJFSARTS

In deze module zaL op grond van de basiskennis op toepassing ge-

richte lnformatÍe aan bod komen waarblJ als leiddraad ls gekozen

voor de taken van de bedrljfsarts: keuringen (het aanstellingson-
derzoek), spreekuur (doel, lnhoud, reglstratie), perÍodiek onder-

zoek (algeneen en gerÍcht), blonetrlsche gegevens), socÍaal me-

dlsche begelelding (verzulmbegeleÍding, gespreksvoerlng) en werk-

plekonderzoek.

Rulme tljd ls gereserveerd voor aanvullende verdleplng onder het

kopje EIGEN hIERK.

VI STIRVEY EN SCRIPTIE

Beide worden gezíea als een

op het obJect (rapportage)

survey en de scriptÍe hebben

mlddel ln het prlmalre proces gerlcht
en op de expertise (onderzoek). De

een proJectnatlg karakter.
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VII RESTGROEP

Het curriculum bevat een beperkt aantal onderdelen die loglscher-
vlJze niet elders ondergebracht kunnen worden. Veelal hebben zlJ
een speelflek verdlepend karakter. Zo zullen aan bod komen:

spoedeÍsende geneeskunde 1n de ABG, speelale categorleën van

werknemers en aspekten van relntegratle.
Ook 1n deze module ls tlJd gereserveerd voor Índivldueel gewenete

verdÍeplngen: EIGEN I{ERK.

Globaal ls de verdellng van de modules over de opleldingstljd ale
volgt:

Flguur 5:

SEMESTER

le

2e

3e

4e

5e

MODULE

I
IT

III

VII

Sounige modul-es overschrÍJden de seueatergrens.
BlJvoorbeeld de scrlptle. Al in een vroeg stadluu van de oplel-
dlng wordt de scriptle geÍntroduceerd omdat dit nu eenmaal een

gerulme tiJd vergt. Een tlJdpad le ultgewerkt onder 4.2.3. Iiet-
zelfde geldt voor het survey dat vanwege de inhoudellJke samen-

hang gepland 1s Ln aaneluitlng aan de nodule III.
Geheel anders geldt dit voor de modules I, II en III.
Èíet name de nodule III bevat een veelheld aan (nieuwe) lnforma-
t1e. DÍt rechtvaardlgt een verluchtlglng uet onderdelen uit de

uodule I en II onder de voorwaarde dat de contouren van deze

IV

v
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laatst genoemde helder zlJn. Per cursusweek zal echter gestreeft

worden naar zoveel nogelljk onderllnge samenhang van de leerstof.

4.1.1 geleliseel-99-9egle9!!99

Bij her zich elgen maken van de leerstof wordt gebruik gemaakt

van de niddelen: oefenen en opdrachten maken.

volgens het prlnclpe ttoefenlng baart kunsttt wordt de curslst 1n

de gelegenheid gesteld, blj voorkeur op lokatle, de baslskennls

ult te werken. Vanwege de organisatie vlndt dlt onderdeel door-

gaans in subgroepen plaats. De meeste oefenlngen hebben een Pro-

bleeu-oplossend karakter. Terugkoppellng op de resultaten vlndt
plaats door m1ddel van plenalre voordrachten. voorbeelden van

oefenlngen zlJn ttoefenlng werkplektt en ttoefening toxlcologlert.

In tegenstelllng tot de oefeningen worden de opdrachten lndlvidu-
eel uitgevoerd. Doel van de opdracht ls volgens richtllJnen een

gesteld probleem op te lossen of ult te werken. De opdraehten

worden door de betrokken deskundlge lnhoudeJ.iJk becormrentarieerd,

z1J vorrnen een verpllcht onderdeel van de cursus. Voorbeelden van

opdrachten zljn: ttMAC-opdracht" en ttopdracht ziekteverzultrtt'.

4.1.2 Evaluatle

TiJdens de cursus vindt een Permanente evaluatle van het onder-

wiJs plaats. Volgens een vaate procedure worden de onderdelen ge-

ëvalueerd naar: belang voor het werk, persoonllJke lntereesel 19-

vendlgheid en overzlchtellJkheid van de presentatle. Op de forntr-

lLeren wordt tevena de gelegenhetd geboden tot het plaatsen van

opmerklngen. Deze evaluatle heeft tot doeL het Programna blj
voortdurlnS blj de stellen enerziJds t.b.v. volgende cursusgroe-

pen, anderzÍJds t.b.v. de lopende groeP. 0p grond van de evalua-

t1e kan een onderdeel nader uitgewerkt worden 1n het vervolg van

de cursus.

Op dit moment zíir. er nog geen verelsten t.a.v. studentevaluatier

anders dan de l0Z absentieregel en de kwalltelt van de werkstuk-
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ken. MogeliJk zal geanticÍpeerd worden op toekoustlge regela ter-
zake en nu reeds tot toetsing overgegaan worden. U wordt daarover

blJ aanvang van de cursus of een module gelnformeerd.

4.2 De_werkstukken

Tijdens zljn opleldlng moet de bedrtJfsarts een 3-tal lrerkstukken
produceren, te weten:

1. eerr schrifteliJk overzlcht over arbeldsgeneeskundige problema-

tlek:
het survey;

2. een llteratuurstudie;

3. een scriptie over een zelfstandÍg verricht onderzoek op het
gebled van de arbelds- en bedrljfsgeneeskunde.

De literatuurstudle 1s gelntegreerd 1n het cursorisch gedeelte;

van de overige rrordt slechts tÍJd lngeruind t.b.v. de lntroduktle
en de presentatle van het resultaat.
Voor alle drle geldt dat de tot stand koning veel tfid vergt.
Tljdlg beglnnen en een gedegen plannlng kan tÍJdsdruk voorkomen.

En tÍjdsdruk kan ten koste gaan van de kwal.Íteit van het eindpro-
dukt.
De werkstukken vormen een mlddel ter beoordellng van de cursist.
DaarblJ wordt ervan uÍtgegaan d,at zíj 1n leder geval moeten vol-
doen aan de eisen dle aan een wetenschappelijk onderzoek gesteJ-d

worden:

- een exact gefornuleerde vraagstelllng;
- heË gebruik van gegevens dle antwoord geven op de vraagstel-

llng;
- een loglsche verwerklng van de gegevens;

- reLevantie voor het vakgebÍed.
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Per werkstuk ziJn deze elsen toegeepitst 1n de navolgende Para-

grafen.

De werkstukken worden beoordeeld door de cursuslelder al of nlet
bljgestaan door externe deskundlgen. Voor het kunnen afgeven van

de sJ-otverkl-arlngr nodlg voor de reglstratle' ls een voldoende

beoordellng voorlsaarde. Aan deze voorwaarde dlent voldaan te ztJn

voor het einde van de opleldlng.

4.2.r 51g!gl§lss-Ye9r-Es!-se:Ysr

Volgens de takspecifieke elsen voor de beroepsopleidlng moet de

bedríjfsarts i.o. een schrifteliJk overzicht opstellen van de ar-
beldsgeneeskundÍge problematlek in een bedrÍjf of bedrljfsafde-
ling.
Dit onderzoek wordt een survey genoemd.

Ilet survey wordt gezien als een essentleel onderdeel van goede

bedrijfsgezondheidszorg. Het verslag van dlt onderzoek wordt ge-

zien a1s een onderbouwd advles tot oplosslng van bedriJfsgenees-

kundlge kneJ-punten. Het gaat derhalve a prlori om het oPsPoren en

onderkennen van gezondheldsrislkots van de arbeid, de arbeldsour-

standlgheden en de arbeldsverhoudingen (de ARBo-faktoren).

De doelstelllngen
De kurslst Ís Ín staat een systematisch overzlcht te maken van

bedriJfsgeneeskundige rislkors van een omschreven aandachtsge-

bled. De kursi-st Ís in staat deze risikots te beoordelen oP ge-

zondheidskundige konsekwentÍes en op basls daarvan te adviseren.

De cursist is Ín staat daarover te rapporteren.

IIet aandachtsgebied kan zijn een bedrijf, een afdellng of een

funktie.

Het maken van een survey wordt gezlen aLs een leeraktivltelt
t.a.v. de systematiek en een toetsende aktlvlteit t.a.1'. de ln-
houd.
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Irnners, de b.a. wordt geacht gezondheÍdskundÍge rlslkora te on-
derkennen en te beoordelen.

De opzet

Ondat het survey beschouwd wordt als een essentÍeel onderdeel van

goede bedriJfsgezondheldszorg le een lndividuele werkwÍJze verko-
zen.

De lntroduktle van het survey vlndt plaats ln het 3e semester na-

dat de modulen over ttlnrlchttng van werk en werkplektt en ttgezond-

heidsindlkatoren" zlJn behandeld.

Voor de uitvoering van het survey kan het volgende sehema dlenen.

:t:

fase I - kÍezen van het aandachtsgebled

- globale í.nventarlsatle van de ARBO-fak-
toren.

fase II - bepalen van nader te onderzoeken ARBO-fak-
toren

- meten en analyeeren

- verzamelen van de overlge gegevens.

t=2nnd
I

I fase III - beoordelen van de resultaten m.b.v. rrette-
I lljke normen, grenzen en richtliJnen
I

tI:r.,a

faee V - verslag doen van het survey.

Ten tljde van de lntroduktle van het survey zal een uÍtgebreide
beschrlJving ter hand gesteld worden over deze opzet.
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De begeleÍdlng

Het maken van een survey le een regelmatig terugkerend onderdeel

van de bedrijfegeneeskundlge praktiJk. Het ls lumers gekoppeld

aan de, te beoordelen, ARB0-faktoren.

TtJdens de opleldlng wordt het gezten als een aktlvltelt Eet een

tweeledlg doel; het leren systematÍsch te lnventarlseren en te
verslaan en het tonen van lnzicht ln het beoordelen van arbelde-

situatÍes.
Itet praktlsche karakter van het survey maakt het gewenst een be-

geleider te zoeken 1n de praktljk 1n de figuur van een all-round

bedrlj fsarts.
Van de zijde van de cursusleiding vindt geen begeleldlng Plaats
behoudens het aangeven van de kaders en de baslskennls.

De beoordeling

1. De3rocedure

De beoordel-lng vlndt plaats op het deflnÍtleve concePt' zo EPoe-

dig nogelijk nadat dlt lngeleverd Ís, doch ulterJ-lJk voor het

elnde van de kursus.

Het verslag wordt beoordeeld door de kursuslelder' al of niet 1n

saoenwerking tnet externe (1nhoudel1Jke) deekundigen.

2. De krltgrla
0p vorm . het versJ-ag telt ca. 20 paginars, exclusÍef blJlagen

. het verslag bevat 1n ieder geval de hoofdstukken:

lnhoudsopgave;

sarDenvatting;

lnleidlng;
beschrijving van het aandachtsgebied naar plaats, funk-

tle, aard, werkwÍJze (produktie-proces) ;
beschriJving van personeelsgegevens naar opbouw, ver-
zuÍm, verloopl
beschriJvlng van de relevante onderdelen van vó6rkomen-

de ARBO-faktoren gerel-ateerd aan normen (2.n. beschrlj-
vi,ng van bedrljfsgeneeskundlge gegevens) ;
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konklusles en aanbevellngen.

. ls het taalgebrulk en de EÈÍJl afgestemd op het doel en

de doelgroep.

Op lnhoud . is de opbouw logisch en systematlsch?

. z|jr. de gegevens betrourrbaar?

. zijn de gegevens val-1de?

. ziJn de extrapol-atles gerechtvaardigd?

. ztJn de gevolgtrekkingen geldlg?

. korresponderen lnhoud en vorm.

4.2.2 §lsEglllee!-Irlsrelesrreslerele
In het kader van de opleÍdlng wordt een llteratuurrecherche ge-

daan. De recherche leidt tot een verslag 1n de vorm van een 1lte-
ratuurrapport.
Voor de uí.tvoerlng daarvan 1s gekozen voor een door het NIPG on-
schreven methode van onderzoek en verslagJ-egglng. Het literatuur-
onderzoek staat dan ook onder verantwoordelÍJkheid van het oplel-
dingslnstituut en ls volledlg 1n de cursus lngebed.
De llteratuur zal betrekklng hebben op bedrijfsgeneeskundÍge pro-
blematiek en derhalve voldoen aan de voorwaarde dat het relevant
1s voor het vakgebled. Het onderwerp za1. Ín overleg met de cur-
susleiding tot stand komen.

De doelstelllng
Van de cursí.st wordt verwacht dat hÍj een bedrljfsgeneeskundig
relevante vraagstelling door rlteratuurstudle kan beantwoorden
net behulp van de aangegeven rnethode.

De nadruk l1gt op het aanleren en toepassen van een methode voor
. llteratuuronderzoek.

De opzet

De methode van het Llteratuuronderzoek kent een systematlek. Deze

representeert zlch ln de lnrichtlng van het werkproces, uitgezet
in de tiJd.
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Figuur 6:

T
1e

rc-ll@lll o t1
zoeken analyseren

probleem-
ste I I íng

DÍt werkproces van de curslet loopt parallel met de lnhoudeliJke

en methodische begeleiding door de opleldlng. Aan het begln van

de cursus wordt een syllabua ter hand gesteld waarin dlt proces

uitvoerig staat beschreven.

In dlt kader zal 1k niJ tot de hoofdliJnen beperken en aangeven

waar per fase de nadruk l1gt.
Fase 1: de orí.ëntatle op het probleero; onderwerpkeuze.

Fase 2: van probleeustelllng komen tot vraagstelllng.
Fase 3r opstellen van een zoekplan en het opslaan, klassiflceren

en verwerken van de literatuur.
Fase 4: analyseren van de llteratuur; schrlJven van een Ie con-

cept

Fase 5: schrlJven van de deflnitleve versle.

Nadat de defÍnltÍeve vereie 1s verschenen wordt het verslag be-

oordeeld en door het NIPG verwerkt tot een publlcatÍe. De beoor-

delÍng wordt ultgevoerd door de cureusleiding al of nÍet onder-

steund door externe deskundlgen.

De begeleidlng
Iedere fase 1n dlt proces wordt lnhoudellJk en methodoJ.ogisch be-

gele1d door respectievelljk de cursusleider en de stafmedewerker

van het NIPG. Ten behoeve van de begelelding zÍjn een 5-tal geln-

tegreerde bljeenkousten gepland die deel-s plenaÍr deels Ín sub-

groepen worden gehouden.
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TiJdene de plenalre blJeenkoneten worden de curslsten gelnfor-
meerd over de benodlgde methodlsche kennle en vaardigheden. In de

subgroepen vindt terugkoppellng plaats op hetgeen de curslst ln-
houdellJk en procesmatlg te berde brengt. Het doel van deze bege-

lelding ls het verschaffen van collegiale en deskundige steun.

Na december ln het le cursueJaar stopt de begeleldlng en vindt
nog slechts beoordellng plaats op de nader aan te geven krÍteria.

De beoordellng

1. De_procedure

Het elndprodukt 1.c. het llteratuurrapport wordt zo spoedig moge-

lÍJk na het lnleveren van de deflnltieve versie beoordeeld doch

uiterlijk voor het elnde van de opleidlng.
Met de cursist zul-len na lnl-everlng van een le concept afepraken

worden gemaakt over de presentatle van de deftnitleve versie,
tenelnde stagnatle en vertraging ln de beoordellngsfase te voor-
komen.

Het rapport !íordt beoordeeld door de cursuslelder en, afhankelijk
van het onderwerp, een externe deskundige. De curslst ontvangt in
dit laatste geval belde beoordeLÍngen. Het resuLtaat wordt uitge-
drukt Ín een beargumenteerd voldoende of onvoldoende.

In geval van verschll van uenlng over de beoordellng kan de cur-
slst zÍch wenden tot de SGRC. De ultspraak van de SGRC is bln-
dend.

2. De_criteríg
methodlsche: . Ís de verarrtwoordtng congruent met de aangeretkte

ne thode ?

. repreaenteert de nethode zlch Ln de opbouw van het
verslag?

vorutechnische: aan de omvang 1s geen lluiet geeteld.

. voldoet het verslag aan de ninÍuale elsen
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gesteld ln de eyllabue op de onderdelen:

- opdracht en lnterpretatle
- verantlíoording

- §aEenvattlng

- lnleldÍng
- resultaten
- conclusies en aanbevellngen

- llteratuurl-lJst
Ía het taaLgebrulk en de stijl afgesteud op de

doelgroep?

zlJn de ordenlngsmiddeLen in de tekst correct
gebrulkt ?

lnhoudelijke: . ls er een specifleke vraagstelllng;
. worden begrlppen éénduidig gehanteerd;

. 1s de opbouw loglsch en syeteoatÍsch;

. zLJn de extrapolatles gerechtvaardÍgd;

geven de gegevens antwoord op de vraagstelling;
. correaponderen vorm en lnhoud?

OverÍge detaÍle met betrekking tot de vor:n en lnhoud kouen aan de

orde in de begeleÍdlngsbijeenkomaten.

AanbevoLen Llteratuur 1e:

Renkema, J. : SchrljfwiJzer. StaatsuitgeverlJ, rs-Gravenhage, 1982

4.2.3 §1s!!11i§!-s9r1P!1e

Tot slot wordt Ln het kader van de opleidlng een scrlptle ge-

schreven van een zelfstandig verrlcht onderzoek op het gebied van

de arbeids- en bedriJfsgeneeskunde.

Deze omschriJving biedt de nogellJkhetd voor zeer ulteenlopende

onderzoeksmethoden dle op dlveree terrelneo van het werkveld toe-
gepast kunnen worden.
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De doelstelllng
llet globale doel van de scrÍptle 1e tweeledÍg:

a. het leren onderzoeken

b. het leren daarover te raPPorteren.

De nadruk 11gt dan op de leeraktiviteit. In dlt leerproces gaat

het vooral om het loglache en systeuatiech toepassen van uethoden

en technieken (statÍstieche).

De opzet

Voor de totstandkomlng van de scriptle 1s gekozen voor een ge-

pland traJekt.
In kaart gebracht ziet dat er als volgt uÍt.

Fl8uur 7:

È=0

t-=12 t= I 5 maanden

tllï[iililiiml ïiiiïitÍlï|IilFiïillW/-v77/77/7'v-À

oriëntatie;
van probleem-
stelling naar
vraagsÈellings
fase

lit.onderzoek
en onÈwerp
onderzoeks-
fase

daÈa-verzaneling en
analyse-fase

rapportage-fase
le en eindconcept

Uit dÍt Echema wordt duldellJk dat er vanult gegaan wordt dat de

scrÍptle tlJd koat.
Derhalve ls er de voorkeur aan gegeven al ln een zeer vroeg Bta-

dium aan de oplelding tljd 1n te ruinen voor de orlëntatlefase.
Dit gebeurt d.u.v. een lntroduktle tot het onderdeel scrÍptle en

een uiteenzettlng over het begrip t'onderzoektt. In de loop van het

le studleJaar wordt nogmaaLs aandacht geven aan dlt onderdeel

tlJdens de cursusweek ttonderzoeksvaardighedenrt en rondou tijdstlp
t-6 begelelding.
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De begeleldlng van het leer- en werkproces zal nlet p1-aatsvlnden

vanuÍt de cursuslelding. Het ls daarom raadzaam een extern bege-

leider te zoeken, zo nodig in overleg met de cureusleidlng.

In dit verband ls het welllcht nuttig te wiJzen op het belang van

een goede onderwerpkeuze voor het verdere verloop van het onder-

zoek. Blj de keuze van dat onderwerp kunt u zich laten leiden

door Uw elgen prakttjk -een onderwerP lraarmee U veelvuldlg gecon-

fronteerd wordt-, Uw persoonllJke lnteresse en de haalbaarheld

van de studie. Wat betreft dlt laatste ls het raadzaam ln een

vroeg stadlum te overleggen Eet collegafs.

De beoordellng

Na totstandkomlng van het laatste concept vindt een beoordeling

plaats door de cursusleidÍng; zo spoedlg mogellJk' maar op zlJn

laatst vó6r het einde van de opleidÍng.
De beoordellng komt zo nodÍg ln overl-eg met een externe deskun-

dige tot stand en vlndt plaats op de volgende onderdelen:

vormtechnlsche: . aan de ornvang 1s geen llmiet gesteld

lnhoudellj ke:

is het taalgebrulk en de stljl afgestend op de

doelgroep

zlJn de correcte ordenlngemiddelen toegePast

de scriptle bevat tenminste de tthoofdstukkenrr:

- tltelpagina
- lnhoudsopgave

- samenvatting

- inleldlng
- materiaal en methode

- resultaten van het onderzoek

- discussle .

- conclusies;

is de vraagsteLling relevant.
Voor het overige wordt ver!ilezen naar de crite-
rla zoaLs beschreven bij de Llteratuurrecher-
che.

42



Schollng in de praktljk

De scholing in de praktiik vormt een essentleeL onderdeel van de

opleldlng tot bedrijfsarts.

De praktijkscholing wordt onderschelden Ín
a. werken 1n een t'erkendett dÍenst (zle onder 5.1)
b. stage (zie onder 5.3).

Voor het werken ln een tterkende" dienst wordt een supervlsor aan-

gerrezen. Een nadere explÍcatÍe vlndt u onder 5.2.
Tijderrs de stage llgt de verantlÍoordelijkheÍd voor de schollng Ín
de praktijk blj de daartoe aangewezen stagebegelelder van de sta-
geverlenende dlenst.
Voor zover van toepassing zljn de gegevens ontleend aan het CSG-

besluit 1983-1 (zie addendun 2) en aan de SGRC-ultwerklngsrege-

ltne (bijlage 3).

t'Onder praktijkschoJ-ing wordt verstaan het verrlchten van so-

ciaal-geneeskundlge werkzaamheden ln de organisatie waarbiJ rnen

1s aangesteld, begeleid door een door de SGRC op voorstel van de

cursuslelder aan te wí.Jzen deskundlge; tlJdens deze perlode dient
de lnhoud van het cursorlsch onderwiJs uet de praktijk van de so-
ciale geneeskunde te worden gelntegreerd" - CSG f983-1, Alc -.

t'Het praktlsch gedeel-te van de opleiding beglnt nadat de lntro-
ductiecursus gevolgd is en strekt zlch ult over een periode van

29 naanden" - sGRc april L984 -.

In de paragrafen 5.1-5.3 zal nadere uÍt1eg worden gegeven.

5.1 [erken_íg een tterkendel dlenst

0m 1n de praktijk opgeleid te kunnen worden, moet worden voldaan

aan door de SGRC vastgestelde minlmumeisen. Deze betreffen de

outllage van de BGD alsmede het ult te voeren takenpakket.
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U kunt er vanuit gaan dat Etageverlenende diensten aan deze elsen

zonder rneer voldoen.

In toenemende mate zÍjn kursisten, dle de opleidlng willen vo1-

gen, níet werkzaam blJ stageverlenende dlensten.

In dle gevallen zal de SGRC gehoord hebbende de Corrmissie van

Deskundlgen van de tak Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde een ult-
spraak terzake doen. Daartoe visiteert de CvD de betrokken werk-

krlng. In algemene zln kan gesteld worden d.at. z|j dle bedrlJfsge-
neeskundige taken verrichten, zoaLs beschreven Ín de Arbeldsom-

standighedeuilet, geacht worden werkzaam te zíJn ln een voor
trscholÍng in de praktilktt geschlkte werkkrlng.

Een geheel andere el-s is dat de praktÍjkscholÍng 1n voJ.J-edige

dagtaak wordt gevolgd. BÍj part-tlme werkzaam zTJn zaL de scho-

ling in de praktijk naar evenredlgheid worden verlengd. Deze ver-
lenglng wordt bepaald door de SGRC. De cursist blljft gedurende

de gehele praktijkschollng onder supervisie.

In gevaL van twiJfel verdient het aanbeveling vooraf met de cur-
susleider kontakt op te nemen. Dlt kan onaangename verrassÍngen

voorkomen.

5.2 Werken_ogder_sgperyisig

ZoaLs geschetst ls de bedrÍjfsarts in opleiding (b.a.i.o.) werk-

zaam 1n de eigen bedrijfsgeneeskundige praktÍjk en wel onder su-
pervisie.
De supervlsie heeft dezel-fde looptijd als de door de SGRC aange-

geven opleldlngstijd.
De supervisant kan uit een lijst van erkende supervlsoren een

keuze maken. Ook bestaat de nogelljkheid een niet op deze l-ijst
voorkoognde bedrijfsarts al-s supervlsor aan te wí-Jzen. Deze zaL

vervolgens door de cursuslelding worden voorgedragen bij de SGRC.

Na horlng van de cornmlssie van deskundlgen kan besloten worden de

aspirant supervlsor toe te voegerr aan de llJst van supervÍsoren.

44



Nader lngegaan wordt op het g3,1!' het EIg, het waartoe en het

hoe van de supervisie. Tot slot zal aan de hand van een schema de

procedure uiteengezet !Íorden, alsmede het toezlcht daarop.

Iíat 1s supervisle?

Supervlsie wordt wel kernachtlg omschreven als het persoonllJk

leren 1n een beroep. In dtt geval wordt er onder verstaan t'het op

gang brengen van een peraoonlÍJk leerproces, waarin de eigen er-
varing en het persoonllJk funktloneren 1n de beroepsrol van be-

drijfsarts centraal staan"l. Supervisle wordt derhalve beschouwd

a1s een schollngsuiddel met als obJekt schollng van de beroeps-

ro1. Deze beroepsrol kenmerkt zich onder andere door het hebben

van een dlrekt kontakt: arts-kIlënt. De arts rrerkt doelgerlcht
net (groepen van) Densen. Dit ttwerken Det mensentt wordt zelfetan-
dlg uitgevoerd met een grote urate van autonomle. Tljdens dÍt wer-

ken zljn niet slechts kennls en kunde van belang maar ook de at-
titude.

Waarom supervlsle?

Het 1s otn voornoeude redenen - doelgerlcht werken met mensen en

attitudevorming - dat ook voor bedriJfsartsen waarde gehecht

wordt aan supervleie op de schollng ln de praktt5k van soclaal
geneeskundigen.

Een derde reden is dat het leeruriddel supervisle tevena geechlkt

is om een waardevoLle lntegratle te berelken van de "theoretische
kennis uit de opleldlng, met de eigen kennls, lnzichten, vaardÍg-
heden en (on)mogellJkheden van de b.a.l.o.: dlt alLes onder Lel-
ding van een ervaren supervÍsor"l.
Deze integratie, of soms konfrontatÍe, etaat volstrekt los van

wel-ke vorm van werkoverl-eg of werkbegeleldlng dan ook.

Voorwaarden voor het kunnen

pervlsÍe zljn:
1. dÍrekte relatie tussen

ln- en ultvoeren van een adequate su-

de leer- en werksltuatie
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2. de supervisant dient een zelfstandige taakuítoefenlng te
hebben

3. de supervlsant w1l gesupervlseerd worden

4. de supervlsor w11 superviseren.

!íaartoe l.eidt d" "rp"rri"iC.
-+-Vanwege het integratÍe-doel kan de supervÍsle leiden tot een ver-
dleplng van de in het cursorisch deel opgedane kennls en kunde.

Vandaaruit kunnen ook leemtes gekonstateerd worden dle voeding

vorrnen voor terugkoppelÍng naar de kursuslelding.
BovenaL zal- supervleie leiden tot een zlch bewuster weten van de

persoonlijke invulllng van de beroepsrol.
Met name dlt laatste zaL de toegevoegde waarde kunnen ziJn boven

vormen van intervisÍe - collegiale consultatle - of methodlsche

werkbegelelding.

Hoe wordt de supervisle uÍtgevoerd?
In dit kader van dlt boekje zal nlet ultvoerlg worden lngegaan op

methoden en modellen van supervlsÍe. Daartoe wordt venrezen naar

terzake lÍteratuur (1, 2, 3).
Op grond van ervaringen van kursí.sten !Íordt aangeraden nÍet een

supervisor te kiezen lraar een hiërarchÍsche of operatÍonele reLa-
tle mee bestaat.
Om reden van doelmatigheid en kontÍnuiteit bestaat een sterke voor-
keur voor groepssupervisle. GebrulkellJk is de groep te maxi-
mallseren op 4 supervÍsanten.
Het maken van werkafspraken, en deze op schrlft stellen, zal de

doeltreffendheld van de supervisÍe vergroten.
Wat betreft tijdsbesteding wordt uitgegaan van één dagdeel per
maand. Vooral- waarde wordt gehecht aan de regelmaat van de samen-

koasten.

Vorn en lnhoud van de supervlsle zljn verantwoordelijkheÍd van

supervÍsor en supervlsant(en). Goede hulpmlddelen daarbij zÍJn de

aanbevolen llteratuur. Ook 1n het kader van cursorisch deel zal
aandacht besteed worden aan de supervlsle.
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ulteenzettÍng

terugkoppellng

samenstelling

formuleren

terugkoppelLng

supervlslekontrakt

f oruele supervÍslevoorstel

bekrachtiging

supervlsor
supervisant kursusleidlng

De procedures

van doel en werkwiJze door cursusleldlng

van persoonliJke doelen en leerweneen

door kurEusleidlng

van aupervlslegroepen

van doelen en leerwensen door subgroep

van supervisor

door kursusleÍdlng

opmaken n.b.t. vorm, Ínhoud, frekwentle

opmaken door kursueleldlng

door SGRC

Tot slot zíJ nog opgernerkt dat l.v.m. de voortgangskontroJ.e de

supervisor gehouden 1s aan het opsteJ-1en van een tussentljdse su-
pervisleverklarlng. De reglementen geven aan dat dÍt Jaarl-lJks
dient te geschleden. De praktt5k leert dat één tussentlJdse ver-
klarlng wordt afgegeven.

De supervlsie wordt afgesloten op de daartoe door de SGRC afgege-
ven slotdatun voor de opleiding.
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Ter beoordellng van de inhoud van de supervlsie \rordt van de su-
pervlsant gevraagd verslag te doen. Dtt zaL mlnstens bevatten ln
welke z1n en mate de gestelde doelen en leerwensen zlJn bereÍkt.
De supervÍsor geeft een eindoordeel af ln de vorm van een super-

vlsleverklarlng. Daarln staat ulninaal aangeBeven dat de supervl-
sor van uening ls dat de b.a.i.o. ln staat geacht kan worden de

bedriJfsgeneeskunde zelfstandÍg uit te oefenen.

De supervieieverklaring 1s een noodzakeliJk onderdeel ter ver-
krljging van de reglstratÍe.

Literatuur
l. "SupervÍsie arbeÍds- en bedrljfsgeneeskunde: Modellen en

procedures, S.A. van den Berg, NIPG/TNO, TlJdschr. Soc.
Gen. 62 (1984) p. 645-648.

2. t'Voor het eerst supervisiett, Ilenri Zier, 1983, Uitg. líolters-
Noordhoff, Gronlngen.

3. t'Handboek Supervlsiett, Siegers, F. Haan, D., 1983, UÍtg. Sau-
son, Alphen a/d Rijn.

5.3 Stage

Formele regelÍng
De stage vorïnt een substantieel deel van het praktlsche gedeelte

van de oplelding. Gedurende een perlode van 60 aaneengesloten

werkdagen wordt stage gelopen Ín een door de SGRC erkende stage-
verl,enende dlenst. Kursisten, werkzaam ln een dergellJke dÍenst,
Eogen 40 dagen in eigen dlenst stage lopen. De stage vaLt blnnen

de opleÍdÍngsperlode.
De praktljkschollng gedurende de stage l1gt Ín handen van de me'

dlsch leider van de stage-verlenende dlenst. De atageverlener
geeft aan het einde van de stageperiode een verklaring af waarÍn

venneld staat dat de kurslst de stage heeft doorlopen. De kursus-
LeÍder ontvangt een afschrift van deze verkJ-arLng. Stages dle
nlet voldoen aan deze regels kunnen ongeldlg verklaard worden.
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Het doel van de stage

Het doel- van de stage 1s tweeledlg. Naast een algeuene doelstel-
11ng, kennismaking met een anderssoortÍge bedrlJfsgezondhelds-
zorglnstelllng, kan een specÍfteke (l-eer)doeIstelllng onderschel-
den worden. Met name blJ deze laatste 1s de Ínbreng van de kur-
slst groot.

De uitvoerlng
De kursist formuleert, veelal in overleg met de eÍgen dlenst en

de supervÍsor, de (1eer)doeJ-en van de stage. Deze formulerÍ.ng en

de geplande keuze voor een stageplaats vontrt onderwerp van ge-

sprek met de kursusleider.

Na overeensterming over het l-eerdoel en de stagepJ-aats benadert

de kursist de verkozen stageverlener. De kursist bespreekt het
plan met de toekonstlge stageverlener en maakt afspraken t.a.v.
de stageperí.ode, de stage-lnhoud en de stagebegelelder. De af-
spraken stelt de kurslst op schrift en stuurt daarvan een af-
schrift aan de kursusleider. Deze bevestigt de afspraken aan de

stageverJ.ener.

Doen zlch op dÍt trajekt onvoorziene problemen voor dan worden

deze voorgelegd aan de kursusl-eider.

Deze procedure geldt voor de geheJ.e stage. In de loop van de kur-
sus zal- dit onderdeel door de kursusleider geÍntroduceerd worden.

Het stageverslag

Aan het elnde van de

aan de kursuslei.der.
gesteld worden aan en

lener.
In het verslag wordt

zaken - het progranna

lnhoudellJke aspekÈen

stage doet de kurslst schrifteliJk verslag
Indlen gerÍenst kan het verslag ook ter hand

onderwerp van gesprek zlJn met de stagever-

rneldlng gemaakt van enerziJds de gang van

en de uÍtvoering daarvan - en anderzlJds de

van de stage - ln welke mate zlJn de
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gestelde leerdoelen gehaald ? - In het eerste gedeelte betreft
het vooral- de vraag of het afgesproken programma le gehaald.

Het doel van het stageverslag ls ook de cursusleiding 1n staat te
stellen toekoustige etagiairs btJ voorbaat adequaat te Ínforme-

ren.

De stageverklaring
De stageverlener verstrekt aan het einde van de stageperlode een

verklarÍng waarln vermeld wordt dat de stage ls doorlopen. Dlt
dokument is een obJ-igaat onderdeel voor het berelken van de re-
gistratle.
Een afschrlft van het dokument gaat naar de kursusleider.
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6 Addendum

6.1 Biileeg I:_bijlage_urj3lagraa! l.!

NEDERLANDS INSTITI'UT VOOR PMEVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG/TNO

Afdeling 0nderwijs

CONTRACT

Ondergetekende verklaart hiermee kennis te hebben genomen

van de informatie betreffende de opleiding arbeids- en be-
drijfsgeneeskunde, die in november 1987 zal beginnen en

welke vervat is in ons schrijven dd. 2 juni 1987.

Híi/zíj realiseert zich wat dit voor zíjdlhaar tijd en

carr ièreplanning betekent .

Híj/zíj zal zict. inzetten om zijnlhaar aandeel in de oplei-
ding zo goed mogelijk uit te voeren.

Met de ondertekening wordt deelname aan de opleiding
1988/1990 bevestigd.

Deelnemer aan de opleiding Gezien en mede accoord met de

verplichtingen tramens de werk-
gever:

Datum: Datum:
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6.2 B ij lage 2

Besluit no. 1-1983
Opleid ing sociaal-geneesku ndigen

lngelolge artikel 1058 lid 6 rar het Huishoudelijk ReSlemenr der
Ii.oninklijke l-edcrland*be Maatrhappij tot bevordering dcr
Geneskuní r'olgt hieroDder publikatie ratr besluia no, ! - 1983
van he( College vmr Saiale Gereskunde inake de algemene
eisn te stellen aan de ophiding lan siaal-geneskurdigen. Dit
beslui( liomt in d€ plasts tan besluia oo. I - 1974. saarin tot

'rsverre de algemene opleiding*irn saren venaa.
.Ict besluit treedt in u'erking op I augustus 19t3.

l\lr. 1\1r. H. A. ran Andel. sretaris.

Besluitno. f-1983
Algemene eisen te stellen aan de opleiding van
sociaal- geneeskundigen

Het College voor Sociale Cenceskunde in vergadering bijcen
op 8 april 1983;

dar bij besluit no. I - l98l u,crd vasrgelcgd datde thcorerischc
oplciding van sociaal-gcnceskundigcn mct ingang van I januari
l9§l uitsluitend in geintegreerdc vorm dicnt plats tc vinden;
dar dit betekent, dat tEr rak van socialc gcneeskundc spccifie-
ke opleidingseisen dicnen te uorden vastgclegd:
dor bovendien de algemcne eiscn zoals vastgelegd in bcsluit no.
I - l9l4 dienen te uorden aangcpasr en afgestcmd op de nicuwc

)leidingsvorm:
.eàoord dc Smial-Geneeskundigen RcgisrBtie Commissie ;

gcler op de anikelen 1057 lid I en 1058 r'an het Huishoudelijk
Reglement der Koninklijke Nederiandsche Matschappij tor
bevordcring der Ceneeskunst :

heft besloten
Besluit no. I - l974inrc trckkenondergelijkrijdigcvaststelling
van de navolgende bepalingen:

A. Eisn te íellen aan de opleiding

De administmtievc begeleiding van diegene die in opleiding is
tot social-geneeskundige. hiema re Doemen socialScnees-
kundige in ople iding ( s.g.i.o. ) be rust bij de Social-Geneeskun-
digen Registratie Commissie (SGRC) mel inachrneming van
hetgeen onder A l. tol en mer A 6. is bcpald.

A l De opleiding bestaat uit een cursorisch gcdeclte, stages en
pmktijkscholing.
A la. Ondcr cursonsch gcdceltc u,ordr versran het gchecl van
colleges. inleidingen. lcssen. vardighcidstminingcn. liren-
tuurstudie. hct maken van schrifielijkc werkstukken ctc., ccn
en ander zoals georganiscerd door erkende opleidingsinrich-
tingen.
A lb. Onder staScs u'ordt verstan hct kennisnemen van dc

942
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praktische uilvoering van dÈ betrokken tak en anvcruantc
gehrcdcn van sociale genceskunde in (ecn) andcrc dienst(cn)
c.q. afdeling( en ) dan dre war de s.g. i.o. is engesteld.'
A I c. Onde r prakt rksc holi ng word t verstan het verrichten van
social-geneeskundiSe werkËamheden in dc organisatic
u aarbii me n is aangcsteld. bcgcleid dor een door de SGRC op
v<xrrsrcl van de cursuslcider aan te u'ijzen dcskundigc: tijdcns
dcze periode dient de inhoud van hct cursorisch onderuijs mct
de praktijk van de sociale genceskunde te worden Seinte-
gree rd.
A 2. De opleiding neemt in totul lcn minste ?i/: jer in bcslag:

binnen dezc 2'l: jar moelen de onderdelen la. lb en lc zijn
voltooid. ln uitzondenngsgcvallcn kan onthcfÍiog worden ver-
lecnd door de SCRC.
A 2a. De duur van het cursorisch gedeelte bedrugt te n minsle
500 conlacturen. verspreid over de totale opleidingsperiode.
A 2b. De duur van de stages bedmagt len minste acht ucken en
ten hoogste lwaalf weken.
A 2c. De duur van de pËktijkscholing b€dm$ ten minste 45

ueken.
A 3. De opleiding dient uneengesloten te worden gevolSd. De
SGRC kan desgevrogd in bijzondcre gevallen dervan onthcf-
fing verlenen. OndeÈrckingen van mcer dan drie mandcn
dienen mn de SGRC te worde n ge meld. Io dergclijke Bevallcn
wordr in overleg met de SGRC een regclinS v@r compensatic
getrofícn.
A 4. Tijdens de oplciding al peÍiodick worden gctctst in
hoevenc de gestclde lcerdoclen wordcn bcrcikt.' ( t oe I i ch t in g)
A §. Dc opleiding mct hier tc lande worden gcvolgd ondcr
vcmntwoordclijkhcid van ecn instclling wclkc dmr dc SGRC
als opleidingsinrichting is crkend.
A 6. De SGRC kan in bijzonderc gcvallcn testcmming vcrlc-
ncn de opleiding gehccl of gcdecltclijk buitcn Ncdcrland te
volgen. De bctrokkcn s.g.i.o. dicnt d&ne an dc SGRC te
voren ecn verzoek te richten en har allc gcwcnstc inlichtingcn
te vcrschaffcn. Alvorcns ecn bcslissinE tc ncmen kan dc SGRC
de cumuslcider van de opleidingsinrichting cn de desbetreffen-
de commissie van deskundigcn horen.

B. Eisen te íellen aan de opleidingsiníellingeo

B l. De crkcrining als opleidingsinrichting vmr dc oplciding
van social-gcnceskundigcn. hicma tc n@men de oplcidings-
instelling, bcrust bij de Sociel-Gcnceskundigcn RcgistEtie
Commissie (SGRC) met inachtncming van dc desbctreffcndc
anikelen van het Huishoudelijk Reglemcnt dcr Koninklijkc
Nederlandsche Mutschappij tot bcvordering dcr Ccnas-
kuost en van hetgeen hieronder is bcpaald.
B 2. De opleidingsinstellinS dienl ecn rechtsperemn te zijn
dan wel deel uit te maken van ecn rcchtspcnmn. Hct bcstuur
van dere rechtsp€rsoon is vemntwmrdelijk vmr het bclcid ten
anzien van de organisatie e n uitvcring vao het ondevrjs en
sluit overeenkomsten met cursisten, docenlen, di€nstcn, an-
dere opleidingsinstellingen. subsidiënten. enz.' (toe lichting)
B 3. De opleidingsinsrelling dient tc beschikkcn ovcr een di-
rectic die door het bcstuur van de rechtspersoon is bclsl mcl
de voorbereiding en uitvwring van hct b€leid cn mct allc
overige taken dic het bcsluur an her hecfi Sedelcgecrd.
B 4. De opleidingsinstelling is b€halve vmr planning. uitve-
Ëog en evaluatie van hcr cursorisch gcdceltc van dc oplciding
ook verantwoordelijk voor hct rcgelen van dc staSes cn voor dc
bevordcring van de integmtic van ihcorie en pmktijk tídcns dc
paktijkscholing.
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@ffrereei
B 5. De opleidingsinstelling dient voor de uitvoering van het
gestelde onder B-1. behalve over een direciie tevens over een
ondeMijsstaf Ie be schikken.
B 6. Bij ooderuijsinstcllingcn *elke universitair zijn gebon-
den. is het bepaalde in dÈ artrkelen B?. ror en met 85. voor
zovcel mogelijk van or erecnkomstrge toepassrng.
B 7s, Teneinde het niveau en de continuiteit van het onderuijs
te garandercn dient de ondesijssraf van de opleidingsinsrel-
ling ten minste één cuÍsusleider en twee *'eteoschappelijk
medewerkers te omvatten. alsmede de beschikking te hebben
over onderuijskuodige ondersteuning.
B 7b. De cursusleider dient ten minste drie jaar ingeschreven
te zijn in het register van erkend scial-geneeskundigen voor
de tak van sociale geneeskunde waan'ooÍ wordt opgeleid. De
werkzaamheden van de cursusleider ten behoeve van de oplei-
ding dienen ten mln\le 0..t uerktijd perJer voor Ëén cursus-
groepinbeslag!e nemen.* (toelichti.ng)
B7c, Van deoverige medewerkersdienterten minsteeen te
zÍn welke deskundig is op het gebied van - een of meer onder-
de len - van de betrokke n Iak van str iaie ge nees kunde. Voons
dient een van deze medcwerkers betrokken te zijn bij weten-
schappelijk onderz@k dat verband houdt mer de berrokken tak
vao sociale geneeskunde. Deze medewerkers dienen in vol-
doende mare beschikbur en oprepbaar te zijn voor een goed
veÍloop van het sociul-geneeskundig onderoijs. zulks ter
beoordeling van de SGRC. gehoord de Commissie van Des-
kundigen. Dit geldt e veneens vmr de onderuijskundige bege-
leiding. Een van de stafmedewerkers dient beschikbar te zijn
als venanger bij ontstentenis van de cursusleider.
B t. De opleidingsinstelling dient - ter beoordeling van de
Commissie van Deskundigen van de betrokken tak van sociale
geneeskunde - te beschikken over:
a. de voorde oplcidingen onderzoek benodigd€ outillage:
b. een bibliotheek, welke voldoende is voorzien van recenie

(hand-)beken en tijdschriften op het gebied van de betrok-
ken tak van sociale geneeskunde:

c. administBtieve ondcrsteuning.
B9. De dircctie dicnt er zorg voorle dmgen dat:
a. ten minste zes weken voor de aanvang van het cursorisch

gedeelte van de opleiding een globalopleidingsprogmmma
ter goedkeuring un de SGRC uordt v@rgelegd. Later
angebachte wijzigingen in het globaal programma dienen
un de SGRC te worden gemeld; zij behoeven de goedkeu-
ring van dc SCRC;

b. vóór de unvang van het cursorisch gedeelte en voons ten
minste ééntml per jar de betrokken Commissie van Des-
kundigen voor overleg over de betreffende opleiding wordt
uitgenodigd;

c. binnen drie manden na afloop van het cursorisch gedeelte
een schriftelijk verslag, opgesteld volgens richtlijnen van de
SGRC. an de Commissie van Deskundigen wordt uitge-
bÉcht:

d. wijzigingen in de sub B 2. t/m B 5. genoemde omstandighe-
den binnen vier weken aan de SCRC worden gemeld:

e. zodra de s.g.i.o. heeft voldaan &n de eisen die aan zijn
opleidingen zijn gesteld. dit door middel van een daartoe
vastgesteld formulier aan de SGRC wordt medegedeeld.
D€ze mededeling dient onder andere de verklariog te bevaG
tcn dat de s.g.i.o. aile vereisre werksrukkeo heeft ingele-
verd en dai deze door de cursusleider zijn gwdgekeurd.

B 10. De cursusleider dient:
a. het cursorisch ondesÍs te plannen, te coördioeren en te

begeleiden;
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b. docenten aan te trekkeni
c. opdncht te geven tot het maken van werkstukken door de

s. g. i. o. s:
d. deze uerkstukken te beoordelen eo periodiek toetsen af te

nemen:
e. bij onvoldoende niveau van de werksrukken ofonvoldoen-

de resultaat van een toets. aan de s.g. i.o. aanvullende taken
op te dragen:

i te bepalen op *'elke wijze compensarie dieni plaars te heb-
ben als een s.g. i.o. meer dan I 07r van het aantal contacturen
van het cursorisch gedeelte niet heeft gevolgd. Hieran
wordt mededeling gedaan aan her SCRC.

g. de stages te regelen;
h. de integÉtie van theorie en prakrijk tijdens de periode van

praktijkscholing te bevordereo: hienoe uordr in overleg
tussendecursusleid_er.de s.g.i.o.. deonder.{ lc. gen@mde
deskundige en het h@fd van de dienst uaarbij mcn is
aangesteld, een superuisieplan opgesteld.

i. periodieke stafvergaderingen en besprekingen mer dcer
ten te organiseren.* (toelichting)

B ll. De cursusleider is bevoegd de s.g.i.o. desgevaagd op
grond van diens eerder opgedane kennis en enaring. vrijstel-
ling te verlenen van onderdelen van het cursorisch gedeelte, tot
eenmaximumvan 1076.+ (toelichting)

C. Ei*n met betrekking tot de €rkenning van opleidings-
instellingen

C L De erkenning als opleidingsinste lling wordr lelkeos vmr
een tijdvak van vijfjaren verleend. nadar een onderzoek door
de Commissie van Deskundigen is ingesreld. Tenminste drie
maanden voor afloop van deze rermijn moet de erkenning
opnieuw bij de SGRC worden angevnagd.
C 2. De SCRC kan tussentijdseen erkenning intrekken indien
zij op grond van een door de Commissie van Deskundigen
uitgebmcht mppon van oordeel is, dat de opleidingsinstellinB
niet meer aan de gestelde eisen voldoet. De SC RC geeft dmóÍ
an in welk opzicht veanderingen moeten zijn geèffecrucerd
alvorens opnieuw erkenning kan worden angevnagd.
C 3. De SGRC kan, gehoord de betrokkeo Commissie va
Deskundigen, in bijzondere gevallen cen instelling. welke niet
voldoet aan hetgeen in B l. tot eo mer B I l. is gesteld. vooreen
bepaalde tijd ontheffing verlenen van bepaalde eisen.
C 4. lndien de SGRC. gezien het Éppoí van de Commissie
van Deskundigen en gehoord een veilegenwoordiger van de
opleidingsinstelling, besluit de erkenning niet te verlengen of
tussentijds in te trekken dan wel rijdelijk onrheffing te verlenen
van hct voldoen aan bepaalde eisen, deeli zij her dienomrrenr
genomen beslissing schriftelijk mede aan her bestuur van de
instelling en en het College voor Sociale Ceneeskunde. De
erkenning verualt bij beèindiging van de lopende cursus. Tegen
deze beslissing kan de instelliog binnen drie mandÈn na ont-
vangst van het bericht van de SGRC in beroep komen bij de
Commissie van Beroep Sociale Geneeskunde.

D. Eisen te stellen aan de s.B.i.o.

D l. Diegeoedie zal wordenopgeleid tot sociaal-geneeskundi-
ge moet om tot de opleiding te woÍden toegelaten bevoegd zijn
hier te lande de geneeskunst uit te oefenen. ofdoor de ministcr
onder wiens depanement de volksgezondheid ressonecn, on-
der beperkende vooryaarde n zijn tGge latcn rot de uitcfetring
van geneeskunst in Nederland.
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@fÍrcreel
D 2. De s.g.i.o. moet binncnéén maand nadeunvangvandc
opleidins en dc SCRC mededclcn voor wclkc tak hij wordt

' Toelichting bij enkele aftikelen

opgeleid en onder !cranru,oordclijkhcid van wclkc opleidings- Ad A Ib.
instelling de opleidinS plarsvindt. De SGRC dct daama ter War in dit en volgende anikclcn spnkc is van dc dicnst,
ve rknjging ran nade re gegevens de s. g. i.o. ccn formulicr toc- organisatic of anders zins u,aóij mcn is 'engcstcld' wordt
lome n. dat door deze moer wordcn ingevuld cn un dc SGRC gedeld op het fcii dat de s.g.i.o. op cnigcrlci wijze &n b'n
uorden toegezonden. Na onrvangst van hct fomulier en her dicnst is verbondcn. DiI kan zowcl ccn dicnstvcrband als een
inschrijfgeld schrijft de SGRC de s.g.i.o. in cen oplcidingsrc- andere overeenkomst vmr her verichtco van bcpaÀldc wcrk-
gislerin.Zijbevcsti€Íditandebetrokkens.g.i.o.'(toelichtiÉër)nhedenbctrcffcn.
D 3. De s.g.i.o. dient clke *ijziging in de dmr hem an de Ad A4.
SG RC verst re kle Eegeve ns terstond schriftelijk mn de SGRC Dczc toetsingen he bben in ecrste instantie tot dc I de s. g. i. o. tc
mede re delen infomcrcn over zijn vorderinSen in het onderuijsproces.
D {. ZolanS hct Collcge voor Sociale §cnceskundc niet hccft Voorts gevcn de collectieve resultaten van de tctscn de cur-
beslolen dat de inschrijving in hei register van crkend scial- suslcider cn de d@enten inzicht in de effectiviteit van bct
geneeskundigen medc aÍhankclijk is van hct rcsultat van toet- gegeven onderuijs. V@mlsnog zullen de resulEten van dc
singen. mag de s. g. i. o. niet mee r dan I 07o van de contacturen toetsen niet worden betrokkcn in de be@rdeli ng van de s. g. i.o.
\ an het cursorisch onderuijs missen. Het ligÍ echter in het voomemcn van het CSG, nadat toetsbare
D -i. Cedurende de opleiding m@t de s.g.i.o- dc anwijzingen leerdoelen zijn vastgesteld en voldoende enaring met het
opvolgen die hem in het belang van dc oplciding worden gege- toetsen is opgedan, de inschrijving van de s.g.i.o. in hct
vendoordecursusleideÍc.q.hcthoofdvandestagcvcrlenende registcr van erkende social-genecskundigcn medc aJhanke-
diensl. Dit geldt mede vmr het afleggen van de pcriodieke lijktestellenvandebchmldercsultaten.Hctcollegcaleencn
loetsing andcr te zijncr rijd bij afzonderlijk bcsluit vaststcllcn.
D6, lngevalvanverschilvanmeningtussendecursusleidcr Ad B2.e.v.
c. q. hei hoofd van de stageverle nende dienst cn dc s. g. i. o. ovcr De diverse instellingen wur ecn sciml-gcneeskundigc oplci-
de opleiding. kan cen van dezen zich wenden tot dc SGRC. De ding wordt vcrzorgd kenncn verschillendc organisaricstructu-
SGRC legn zo nodig het verechil van mening vmr an ccn door ren. Zo al bij niet-univcrsitaire opleidingsinstellingcn dc bc-
haar in te stellen bemiddclingscommissic. bcstandc tcnmin- Icidsvcmntwoordehjkheid bij hct bcstuur bcrusten. rcruijl dc
ste uit een lid van de SGRC cn een lid van de desbctreffcnde directie belast is mctonderandercdcvmrbereidingenuitvc-
u'etenschappeli.jkc scial-geneeskundigc vcreniging. Dc ring van dat beleid. Bij opleidingsinstellingcn welke universi-
commissie ondcrzckt het verschil van mening cn dcelt binnen tair zijn gebonden is het bcpalde in dczc anikclcn vmÍ zovecl
lu ee maanden het rcsultat van har wcrkamhedcn an dc mogelijk van overcenkomstige tepassing. Hct bestuur van dc
SGRC mede. dic veruolgens een panijcn bindcndc bcslissing betreffende vakgrcp kan in dczc wordcn engcmerkt als di-
neemt. *

D7. De u'erkzamhedenvandes.g.i.o. gcdgrendedcpmktijk-
scholing dicnen een volle da!ímk te omvatten. Dc SGRC kan
na overlcg met de cursusleider. dc s.g.i.o. op dicns verzock
tocstemming vcrlencn de pËkttkscholing in gcdeclrelijkc dag-
taak te volgen. mct dicn verstaode dat dczc ten minstc ccn
\alve daglaak dienr re zijn en dar de oplciding wordt vcrlengd.
De SGRC bepaalr de uijzc wurop en dc mate warin dczc
verlenging dicnt plars re vinden.
D8. lndien de s.g.i.o. wcrkstukkenniet tijdighecft ingelevcrd
of q anneer deze niet zijn gocdgekeurd, kan dc SGRC, gchoord
her advies van de cursusleider. de s.g. i.o. op diens vcÍzGk één
maal toestan dc werkstukkcn alsnog binnen cen dmr har
gestelde termijn. welke lcn hoogsre éénjer kan bcdngen, in te
Ieveren. Heeft dc s.g.i.o. ook binncn de aldus dmr de SGRC
gesteldc termijn de wcÍkstukken niet ingelevend of hceft de
cuÍsusleider daron niet zijn gcdkcuring kunncn gevcn, dan
al de s.g.i.o. niet worden ingcschreven in hct register van
erkend stri@l-geoeeskundigen.
D 9. r'a beëindiging van de opleiding kan dc s.g.i.o. bij de
SCRC een aanvmge lot inschrijving in het rcgister van erkend
sociaal-geneeskundigen indienen. Deze anvnge dient vergc-
zeld te gaan van alle bewijsstukken mct betrekking tot zÍn
opleiding. welke de SGRC ter bcoordeling van de &nvnge
nodig acht. De inschrijving kan voons ccret gcschicden nadat
betaling van de kosren. welke aan de inschrijving zijn vcrbon-
den heefi platsgevonden.' (toelichÈing) .

D 10. voor de inschójving in hel regislcr van erkcndc scial-
geneeskundigen is vereist dat de s.g.i.o. bcvcgd is hicr le
lande de geneeskunst urt tc efencn.

914

rectie. De SGRC al bij hct ycrlcnen van dc crkenning als
oplcidingsinstelling van zo'n universitaire afdelinS dicncn te
bcmrdclen of ecn en ander an de gcstclde normcn voldoet of
dermce geli.ik is tc stellen.
Ad B 7a.
Bij cursusgrocp wordt in het algcmccn gcdacht un ecn grep
van plusminus 25 s.g.i.o.'s. Het opleidingssysteem kan echtcÍ
me1 zich brengen dat het onderuijs dccls in kleincÍe gmpcn
plutsvindt en decls in grotcrc grocpcn (h@rcollegcs).
Ab B 10.
Voor dc hicr opgesomdc takcn drug de cursuslcidcr dc vcr-
antwmrdelijkhcid. Uitcrard kan hij dczc behalve zelf. mk in
samenwerking met de ovcrigc lcden van dc ondcryijsstaf uit-
voeren.
Ad B 11.
Wanncer de s.g.i.o. ansprok wenst te mken op vrijstellinS
van méér dan l0Vc van het cursorisch Sedeehe, dan wel dc
stages en/of anderszins. dan behcfi dit de goedkeuring der
SGRC.
AdD2.enD9.
De hoogte van de te betalen bedmgcn voor de inschrijving in
het opleidingsregister rcspectievclijk het rcgistcr van erkendc
social.gcneeskundigen wordl jarlijks dmr dc KNMG vast-
gesteld.
Ad D6.
Bcrocp op de Commissic van Berep is slechts mogelijk wan-
neer de SGRC besluil ccn envmgcr nict in hct registcÍ van
crkendc social-geneeskundigcn in te schrijven. Dc tc volgcn
procedurc hieromtrent staal verm€ld in het Huishoudclijk Rc-
glemcnt der KNMC. anikel l0ó5 c.v.
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6.3 gijlgCa 3:_SGRC richtlijnen belreffende supervisie

De supervisor onderhoudt regelmatig contact met de bedrijfsarts
i.o. voor wie hlj als supervisor ls aangenezen.

3.1. In het bijzonder moet er de nadruk op worden gelegd dat de
supervisor zlch steeds bewust noet zijn dat hlj ervoor moet
waken de positle van de arts dle hij supervÍseert, zowel te-
genover werkgever als werknemer niet aan te tasten, aange-
zíen deze arts een door zijn werkgever aangestelde volwaar-
dige functlonarÍs is. Zo zuLJ-et adviezen van de supervisor
uítsluÍtend aan de gesuperviseerde arts worden gegeven en
nirnmer direct aan de bedrijfsleidlng.

3.2. Met de gesuperviseerde arts zal een plan worden opgesteld
over de frequentie en de Ínhoud van de supervisie. In het
algemeen verdient een bezoek van een halve dag 2 x per maand
aanbevel-Íng. In de loop van de perlode van de praktische op-
leiding kan deze frequentie wellicht worden verminderd tot I
maal per maand.

3.3. Aandacht zal moeten worden geschonken aan alle in de Ve1llg-
heidswet genoemde punten onder art. 20A paragraaf 8 sub c, a
tlm p.
De middelen hiertoe zijn o.a. de volgende:

3.3. 1. BesprekÍng van de bedrijfsgeneeskundige casuÍstiek

3.3.2. Bespreking van de bedrljfsgeneeskundige en bedrijfs-
hyglënÍsche problemen en de advisering hierover aan
de bedríjfsleiding.

3.3.3. Bespreklng van de periodieke rapporten.

3.3.4. Het stimuleren van ríetenschappelijk werk, terwljl het
verrichten ervan voor hen die (een deel van) de op-
leiding in een wetenschappelijk lnstituut kriJgen,
veelal als voorwaarde Ís te stellen.

3.4. De bemoelenissen en adviezen van de supervisor kunnen voor
enkele onderdelen als volgt nader worden toegellcht.

3.4. I . Keuringen.
trn de eerste plaats dient aandacht te worden gegeven
aan de afkeuringen, alsmede aan goedkeuringen welke
een bijzonder karakter dragen.
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3.4.2. Perlodleke onderzoeken.
Behalve de ÍndlvÍduele beoordellng dlent vooral ook
de beoordellng van de onderzochte groepen ter dlscus-
sie te worden gesteld.

3.4.3. BedrlJfsgeneeskundig spreekuur.
De bespreklng van de casulstiek van dÍt spreekuur,
met name van die gevallen die bepalend zljn voor het
bedrijfsgeneeskundig beleld, dlent als een der voor-
naamste onderwerpen van de supervisie te worden be-
schouwd. Speciale aandacht verdient de revalidatie
blnnen het kader van het bedrljf.

3. 4. 4. Ongevalsspreekuur.
Bespreking van de casuÍstiek zoweL uit een oogpunt
van diagnostiek als preventle.

3.4.5. AdvLezen betreffende niet-perlodÍek voorkomende werk-
zaamheden (b.v. intoxicatles, bedriJfshyglënlsche
problemen, stress-sltuaties en ergonomlsche proble-
men). Het gaat hier veelal om gevallen waarÍn rappor-
tering en advisering aan het bedrlJf plaatsvlndt.
Beoordellng van het Ínzicht en het kritisch vermogen
van de gesuperviseerde arts is van belang. Ook aan de
methodlek van de rapportering schenke man aandacht.

3. 4. 6. Gezamenll,jk bedrljfsbezoek.
Aan een frequent bedriJfsbezoek dient veel waarde te
worden gehecht, temeer daar de supervÍsor zelf ook
het bedrljf meestal nog moet leren kennen.
De bedrlJfsbezoeken kunnen van meer algemene aard
zljrr of betrekking hebben op problemen dle zich op
het bedriJfsgeneeskundlg of ongevallenspreekuur heb-
ben voorgedaan, dan wel bij het perlodlek onderzoek
naar voren zÍJn gekomen.

3.4.7. Adviezen betreffende de verzarneling en de bewerking
van gegevens ult de bedrljfsgeneeskundÍge praktiSk.
Hleronder vallen de statistische bewerkingen van
zlekte- en ongevalsgegevens, de bewerking van perio-
dieke onderzoeken en de periodieke verslaggevÍng over
de verrlchte werkzaamheden. De beoordeling van de op-
zet en het krltisch nlveau zijn vooral van belang.

3.4.8. De bespreking van wetenschappelijke projecten.
Men dlent er rekenlng mee te houden dat ín menlg ge-
va1 de gesuperviseerde arts - mogelijkerwijze belast
met de opbouw van een nieuwe dienst - geen tijd zal
hebben voor r^retenschappelÍjke arbetd. Toch ís het dan
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ook gerirenst om de wetenschappelijke problenen welke
zich voordoen op te sporen en in de dÍscussie te be-
trekken.
Hierdoor zal een denkwiJze en een anímo aangekweekt
worden die later vruchten kan afwerpen.

Rapportering
4.1. De supervisor zendt eenmaal per jaar een korte beoordeling

van de werkzaamheden en vorderingen van de bedrijfsarts i.o.
aan de opleÍdÍngsinrichtingen en de C.v.D.

4.2. De supervlsor brengt tegen het einde van de praktÍsche op-
leÍding rapport uit aan de cursuslelder van de opleidingsin-
richting. Er moge hler uÍtdrukkelljk op worden gewezen dat
de beoordeling van de gesupervÍseerde arts ultslultend be-
trekking heeft op diens ervaringstoename op praktisch en we-
tenschappeliJk bedrtjfskundlg terrein.

4.3. I,Ianneer het oordeel van de supervisor gunstig luidt, kan met
een vermeldlng hiervan rilorden volstaan.

4.4. Indlen de supervÍsor geen gunstÍg judlcium meent te kunnen
afgeven, dlent hij een ultgebreíder, met redenen omkleed
oordeel in zÍjn rapport lreer te geven.

4.5. De gesuperviseerde arts heeft het recht om van het door de
supervisor af te geven oordeel 1n kennls te norden gesteld.

Overige taken van de supervÍsor
5.1. De supervisor ziet erop toe dat

- de outillage van de dienst is aangepast aan de stand van
de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in het algemeen en aan
de speclfleke bedrijfsgeneeskundige problematlek van het
bedrljf zelf;

- de dlenst een medische registratÍe bezit, welke voldoet
aan de gangbare eisen op dit gebied;

- de dienst over een bibliotheek beschikt waari"n medische en
speclfiek arbeidsgeneeskundige handboeken aanwezíg zíJt.

5.2. De supervisor ziet erop toe dat het jaarlijkse verslag van
de werkzaamheden van de B.G.D., als bedoeld onder 2.4.5.,
wordt uitgebracht aan de opleldingsinrichting, de C.v.D. en
hemzelf.
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5.3. De verantïíoordeliJkheÍd voor het praktlsche gedeelte van de
opleidlng berust bij de opleldlngslnrlchtlng en de
deskundlge voor de supervÍsie. De supervÍsor moet daarom re-
gelnatlg met de cursusleÍder van de opleidÍngslnrtchtíng
overleggen over de praktlsche opleÍdlng van de bedrljfsarts
1. o.
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6.4 erllees 1

Inst,eIllngen en verenigingen.

Een aantal adressen zljn van zodanlg algemeen beJ-ang dat deze Ín
het kader van dit boekJe zljn veroeld.

Overige adressen kunnen gedurende de cursus op verzoek gegeven

worden.

KNMG/Douus Medica.

Lomanlaan 103, 3526 XD UTRECHT.

vr.o. - SGRC, mw.mr. P.A. van Tilburg-Hadders, 030-823277

- LOSGIO/LVSG, uw.mr. M. de BruÍ-jn-van Beek, 030-

8239 1 I

- C.v.D., dr. II.W.A. Nljenhuls,070-4L2402
(secretariaat) pla BGD der PTT

Postbus 30207
35OO GE DEN HAAG.

NVAB . SecreÈarÍaat
dr. H.L. Leyssen, 040-L42266
BGD DAF-Trueks
Geldropseweg 303
5645 TK EINDHOVEN

. de NVAG kent een aantal contact- en werkgroepen. Een over-
zicht zal tUdens de cursus worden ultgereikt.

CARGO/TNO, H. HooLboom, b.a., p/a NIPG/TNO, 07i-178888.

IIIIMAR/TNO, dr. V.A. GiittÍnger, psycholoog, 071-178888.

NrA (CCoZlVr), 020-5498611

de BoeLel-aan 30-32

1083 HJ AMSTEPOI'lAM-Buitenvel-dert.
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CORVU, P. Kroon, b.a., 020-5662238 of 5664803

bureau PA0G, Tafelbergweg 25

1105 BC AMSTEPOA}í.

ISG-NtJnegen, H. I{oJ-vetang, b.a., 080-513780

Verlengde Groenestraat 75

6525 EJ NIJMEGEN.

DGA = Dlrektoraat Generaal van de Arbeld, 070-694001

afdeling Gezondheld,

Direkteur 1r. A.Ií.M. BaLemans

Balen van Andelpleln 2

2273 KIT VOORBURG.
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