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LEESWIJZER

Dit boekje geeÍt antwoord op de meest gestelde vragen over de

opleiding JEUGDGEzONDHEIDSZORG.
ln de lijst op pagina 2 vindt u een overzicht van de vragen, die in het

boekje beantwoord worden. De vragen zijn geordend in de catego-
rieën:

TOELATING
REGISTRATIE
INHOUD en VORM van de opleiding
TIJD en GELD
ORGANISATIE

HeeÍt u andere vragen of wilt u een speciÍieker antwoord? U kunt
hiervoor terecht bij de cursusleiders F.l.M. Pijpers, oÍ

mw.dr. J.F Meulmeester.

SGRC
Bij diverse vragen staat de aÍkorting SGRC genoemd. Dit
staat voor de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commis-
sie, een commissie van de Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij tot bevorderlng der Geneeskunst. Deze Sociaal-
Geneeskundigen Registratie Commissie voert de besluiten uit
die door het College van Sociale Geneeskunde genomen
worden. Zij erkent opleidingen, beoordeelt of Íuncties tot de
sociale geneeskunde behoren en regelt de registratie (zie ook
vraag 16).



DE 16 VRAGEN

TOELATING PAg.

1. Wat zijn de voorwaarden voor toelating tot de opleiding? g
2. Hoe kom ik aan een baan en kan TNO-pG míj daaraan helpen? g
3. Zijn er consequenties voor de opleiding als ik part-time werk? 4

REGISTRATIE
4. Leidt het volgen van de opleiding altijd tot registratie?
5. Kan ik ook in twee takken geregistreerd worden?

INHOUD en VORM van de OpLEtD|NG
6. Uit welke onderdelen bestaat de opleiding?
7. Moet ik alle onderdelen votgen oÍ kan ik vríjsteiling krijgen?
8. Welke thema's komen in de cursus aan bod?
9. Verandert de opleiding in de toekomst?

TIJD en GELD
10. Wat kost de opleiding en wie betaalt haar?
1 1. Moet ik rekening houden met aanvullende kosten?
12. Hoeveeltijd kost de opteiding mij?

ORGANISATIE
13. Op welke dagen wordt de cursus gegeven?
14.Waar wordt de cursus gegeven?
15. Wie leidt de cursus?
16. Wie kan mij meer inÍormatie verstrekken?
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TOELAT!NG

1. Wat zijn de voorwaarden voor toelating tot de
opleiding?

ln de eerste plaats díent u te beschikken over een in Nederland
erkend artsendiploma.
lndien u na aÍloop van de opleiding ingeschreven wilt worden in het
register van sociaal-geneeskundigen, dan dient u gedurende de
opleiding voor minstens 50% van de arbeidstiid werkzaam te zijn
op het terrein van de Jeugdgezondheidszorg. Hierbij is het niet
noodzakelijk dat u een vast dienstverband heeÍt. Deze eisen zijn
vastgesteld door het College voor Sociale Geneeskunde (in besluiten
waarmee de minister van WVC heeÍt ingestemd).

2. Hoe kom ik aan een baan en kan TNO-PG mij hieraan
helpen?

Regelmatig wordt er geadverteerd door organisaties die jeugdartsen
in dienst willen nemen. U kunt ook via waarnemingen (aanmelden bij
Erkende Kruisorganisaties) werkervaring opdoen in de Jeugdgezond-
heidszorg voor 0 - 4-jarigen. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om
een open sollicitatie te richten aan GGD-en oÍ Erkende Kruis-
organisaties. Adressen van de diverse organisaties vindt u in het
Geneesku ndig Adresboek.
Het TNO-PG kan u niet helpen aan een baan als jeugdarts.

3



TOELATING

3. Zijn er consequenties voor de opleiding als ik part-
time werk?

Bij het vaststellen van de duur van de praktijkscholing (één van de
onderdelen van de opleiding) wordt uitgegaan van het dienstverband.
Een dienstverband vanaÍ 0,8 wordt als Íull-time aangemerkt. Bij een
part-time dienstverband wordt de praktijkscholing verlengd. U moet
bij een 0,5 dienstverband (het minimum-díenstverband) rekenen op
een verlenging van de opleidingstijd met 15 maanden.



REGISTRATIE

4. Leidt het volgen van de opleiding altijd tot registratie?

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte
(zie hiervoor ook de vragen 7 en 9). Beide delen omvatten meerdere

activiteiten die met goed gevolg doorlopen moeten worden. U dient
aan het einde van de opleiding te beschikken over:
- een supervisieverklaring;
- verslagen van een voldoende aantal stages;
- een scriptie gebaseerd op eigen onderzoek en goedgekeurd door

de cursusleider;
- voldoende aanwezigheid tijdens de cursusdagen;
- voldoende beoordeling van opdrachten en toetsen.

Als aan deze bovenstaande punten is voldaan, ontvangt u een
aanvraagformulier tot registratie. Deze dient u zelÍ in te dienen
bij de SGRC (zie ook vraag 16).

5. Kan ik ook in twee takken geregistreerd worden?

Ja, indien u met goed gevolg de opleidingen in twee takken heeÍt
gevolgd en uw praktijkscholing is erkend door de SGRC. Bij een

aanstelling met gecombineerde taken geldt voor de praktijkscholing

steeds de werktijd die aan het werk relevant voor die tak is besteed.
Nadere regelgeving vanuit de SGRC over het behoud van uw
registratie volgt. Dit kan betekenen dat het hiervoor gestelde in de

toekomst niet meer van toepassing kan zijn.

Overigens heeÍt het CSG besloten de takkenstructuur op te heÍÍen en

te doen opgaan in twee hooÍdstromen: 'occupational medicine' en
'community medicine'. De jeugdarts zal onderdeel worden in de
laatste.



INHOUD EN VORM VAN DE OPLEIDING

6. Uit welke onderdelen bestaat de opleiding?

De opleiding, die een totale duur van minimaal 30 maanden heeÍt.
bestaat uit:
- scholing in de praktijk onder supervisie gedurende minimaal

24 maanden;
- een cursus van circa 90 dagen;
- stages gedurende minimaal 45 dagen;
- het uitvoeren van een eigen onderzoek (scriptie).

Voor nadere inÍormatie over deze onderdelen verwijzen wij u naar de
brochure'De opleiding Jeugdgezondheidszorg'.

7. Moet ik alle onderdelen volgen of kan ik vrijstelling
krijgen?

ln beginsel is vrijstelling voor onderdelen van de opleiding mogelijk.
Een proefschriÍt op het terrein van de Jeugdgezondheidszorg b.v.
kan leiden tot vrijstelling voor de scriptie. U krijgt echter geen vrijstel-
lingen als u de c.b.-applicaliecursus gevolgd hebt en er is ook geen
vrijstelling van praktijkscholing mogelijk. U kunt over uw speciÍieke
situatie contact opnemen met de cursusleider.
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INHOUD EN VORM VAN DE OPLEIDING

8. Welke thema's komen in de cursus aan bod?

De onderstaande onderwerpen worden in de cursus aangeboden:

- sociale en communicatieve vaardigheden;
- analyseren van de gezondheidstoestand;
- de gezondheid van het individuele kind;
- leeÍstijl van jeugdigen;
- het Íysieke milieu van jeugdigen;

- de sociale omgeving van jeugdigen;
- zorgvoorzieningen voor jeugdigen;
- integrale benadering van actuele problemen;
- capita selecta (in overleg met de deelnemers).

9. Verandeft de opleiding in de toekomst?

ln het kader van het opengaan van de Europese grenzen en de
erkenning van het diploma in Europees verband heeÍt het College
Sociale Geneeskunde (CSG) besloten de takkenstructuur op te
heÍÍen en te doen opgaan in lwee hooÍdstromen 'occupational
medicíne' en 'community medicine'. De jeugdarts zal onderdeel
worden in de laatste. Bij dit soort veranderingen wordt er een
overgangsregeling conform EEG richtlijnen getroÍÍen. Eind 1996 zal
de nieuwe opleiding'Community Medicine' starten. Deze opleiding
lijkt sterk op het opleidingsmodel van huisartsen en medische specia-
listen. Sociaal-geneeskundigen in opleiding kunnen zich landelijk
inschrijven voor een opleidingsplaats. Vervolgens worden zij ge-
plaatst in één van de opleidingsinstellingen (GGD-en, kruisverenigin-
gen, e.d.). De opleiding duurt 4 jaar en omvat een kernprogramma
(ongeveer 18 maanden), een onderzoekstage (6 maanden) en een
proÍiel- en keuzeprogramma (24 maanden).



TIJD EN GELD

10. Wat kost de opleiding en wie betaalt haar?

De cursuskosten bedragen in 1996 Í 32.500,- over de gehele
opleldingstijd. De kosten worden in principe voldaan door de
cursist, die met TNO-PG een opleidingscontract afsluit. Regelmatig
gebeurt het dat de cursist met de werkgever een regeling heeÍt
getroÍÍen. U moet daarover zelÍ met uw werkgever aÍspraken maken.
Deze kosten zijn exclusieÍ aanvullende kosten. Zie vraag 11.

11. Moet ik rekening houden met aanvullende kosten?

Ja, de kosten voor een periode van vijÍ cursusdagen in een conÍeren-
tie-oord worden apart in rekening gebracht. De kosten daarvan zijn
circa f 1000,-.
Ook moet u rekening houden met de aanschaÍ van verplichte studie-
boeken, ongeveer f 2500,- in de gehele cursus.
Tijdens de cursusdagen kunt u gebruik maken van de kantine-Íacili-
teiten van TNO-PG.
Een lunch kost op dit moment tussen f 2,50 en / S,-.
lnschrijving in het opleidingsregister van de SGRC kost u momenteel

Í 700,-. (TarieÍ 1995).
Na het voltooien van uw opleiding kost de registratie als Sociaal-
Geneeskundige, tak Jeugdgezondheidszorg u f 575,-. (TarieÍ 1995).
Nadere inÍormatie hierover kunt u krijgen bij het secretariaat van de
SGRC (tel. : 030-823277).
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TIJD EN GELD

12. Hoeveel tijd kost de opleiding mij?

U moet, behalve voor uw aanwezigheid bij de cursus en de stage§,
rekenen op een studiebelasting van ongeveer een dag per week. Het
schrijven van de scriptie neemt op ziin minst enkele weken in
beslag.
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ORGANISATIE

13. Op welke dagen wordt de cursus gegeven?

De cursus wordt gegeven volgens het stramien van twee dagen per
veertien dagen. Bij het samenstellen van het rooster wordt uiteraard
rekening gehouden met de vakantieperioden.

14. Waar wordt de cursus gegeven?

De cursus wordt gegeven bij TNO-PG, Gortergebouw, aan de
Wassenaarseweg 56 te Leiden, tenzij anders vermeld in het rooster.
Dit laatste zal slechts in beperkte mate het gevalzijn.
TNO-PG is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: de loop-
aÍstand is ongeveer tien minuten vanaÍ het NS-station Leiden.
TNO-PG heeÍt geen hotel-Íaciliteiten. Leiden en omgeving heeÍt
voldoende mogelijkheden in verschillende prijsklassen. Het VVV
(Stationsplein 21 0, tel. 07'l -1 46846) heeÍt uitgebreide inÍormatie
hierover.
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ORGANISATIE

15. Wie leidt de cursus?

De cursus wordt geleid door de cursusleider, die is geregistreerd als

sociaal-geneeskundige Jeugdgezondheidszorg. Deze is verantwoor-
delijk voor de inhoud van de cursus. Sommige modulen worden niet
geleid door de cursusleider, maar door een moduleleider, die even-
eens werkzaam is bij de sector Onderwijs en over speciÍieke deskun-
digheid op het desbetreÍÍende terrein beschikt.
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ORGANISATIE

16. Wie kan mij meer informatie verstrekken?

Nadere inÍormatie over de opleiding kunt u vinden in de brochure 'De
opleiding tot ieugdarts'. U kunt deze brochure verkrijgen bij de
sector Onderwijs, Divlsle Collectieve Preventie van TNO-pG.

Voor specifieke vragen oÍ aanvullende informatie kunt u zich
wenden tot:

Mw. P.E.M. Lindeman-Clocquet,

F. l.M. Pijpers, jeugdarts,

mw.dr. J.F. Meulmeester,
jeugdarts,

bureaucoördinator
(071 - 181722);
cursusleider Jeugd-
gezondheidszorg

cursusleider Jeugd-
gezondheidszorg

Voor nadere inÍormatie over uw praktijkscholing, registratie oÍ
supervisle kunt u zich ook wenden tot:

- Mw.mr. P.A. van Tilburg-Hadders, secrelaris van de SGRC;
p/a KNMG,
Lomanlaan 103,
Postbus 20051,
3502 LB UTRECHT,
tel. 030 - 823277.
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