Overgangsregeling voor begeleiders van intervisiegroepen van medisch specialisten (ABAN)
(7 april 2020)

Per 1 januari 2020 bestaat de mogelijkheid om geaccrediteerd deel te nemen aan intervisiegroepen
van medisch specialisten. De begeleiders daarvan moeten voldoen aan voorwaarden die hierna
worden beschreven. Recent is gebleken dat er bestaande intervisiegroepen, die al langere
tijd goed functioneren, buiten de boot vallen omdat hun begeleider niet voldoet aan de nieuwe
voorwaarden, terwijl ze tot nu toe werden geaccrediteerd door hun wetenschappelijke vereniging.
Voor deze begeleiders is een passende overgangsregeling gemaakt.

Algemene voorwaarden voor intervisiebegeleiders:
Het begeleiden van intervisiegroepen van artsen vereist de nodige bekwaamheid van de begeleider,
op het gebied van het faciliteren van de groep en methodisch werken. De begeleider moet kundig zijn
in het scheppen van een leerklimaat waarin deelnemers elkaar kunnen confronteren met hun vragen
en feedback, tegenstellingen uitgesproken kunnen worden en het probleemoplossend vermogen van
de groep wordt vergroot. Daarnaast moet de begeleider op de hoogte zijn van de intervisietheorie en
verschillende intervisiemethodes kunnen hanteren die aansluiten bij de cultuur en de leervragen van
de groep.

Welke intervisiebegeleiders komen in aanmerking voor de overgangsregeling:
De intervisiebegeleider is ten minste een half jaar verbonden aan de intervisiegroep (vóór 1 oktober
2019) en is erkend door de wetenschappelijke vereniging als voorwaarde om accreditatie toe te
kennen aan de deelnemers van de intervisiegroep.
Een verklaring van de wetenschappelijke vereniging dient toegevoegd te worden aan de
accreditatieaanvraag.

Duur van de overgangsregeling:
De intervisiebegeleider kan tot uiterlijk 1-1-2022 geaccrediteerde intervisiegroepen begeleiden.
Daarna dient hij/zij geregistreerd te zijn bij Coaches voor Medici of bij de LVSC (en te voldoen aan de
gestelde eisen zoals deze te lezen zijn in de Regelgeving op websitelink
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/intervisie.htm).

Instructie intervisiebegeleiders die in aanmerking komen voor de overgangsregeling:
Op de websitelink https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/intervisie.htm is het
format voor de verklaring te downloaden.
Gelieve deze verklaring in te laten vullen door de wetenschappelijke vereniging en toe te voegen aan
de accreditatieaanvraag (bijvoorbeeld onder het kopje ‘Jaarplan’ of Jaarverslag’).

