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Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
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Besluit van 10 december 2004 strekkende tot
vaststelling van beleidsregels die de MSRC bij de
beoordeling van verzoeken om toepassing van de
overgangsbepaling van het Besluit maag-darmleverziekten in acht neemt
=

(BESLUIT BELEIDSREGELS MSRC OVERGANGSBEPALING
BESLUIT MAAG-DARM-LEVERZIEKTEN)
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De Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
(KNMG), in vergadering bijeen op 10 december 2004;

Gelet op

-de artikelen 1:3 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb);
-het Besluit maag-darm-leverziekten

BESLUIT:

=

=

=

Tot vaststelling van de volgende bepalingen:
1.

2.

Beleidsregels
De bijlage bij dit besluit, genoemd Beleidsregels overgangsbepaling
Besluit maag-darm-leverziekten (aios), inclusief de toelichting bij deze
bijlage, is aangewezen als beleidsregels, als bedoeld in artikel 1:3
derde lid van de Algemene wet bestuursrecht.
Publicatie
1.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het officiële orgaan van de
KNMG.
2.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMG als
bedoeld in het eerste lid, bevat tenminste de titel van het
besluit, de datum van inwerkingtreding van het besluit en
informatie over het verkrijgen van de integrale tekst van de
bijlage bij het besluit.

3.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

4.

Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidsregels
overgangsbepaling Besluit maag-darm-leverziekten (aios)

Utrecht, 15 december 2004

de Medisch Specialisten Registratie Commissie
Voor deze,

prof. dr. L. Eijsman,
voorzitter MSRC
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dr. E.J. Buurke,
secretaris MSRC
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Beleidsregels Overgangsbepaling Besluit maag-darmleverziekten (aios)
Beleidsregels, vastgesteld in de plenaire vergadering van de Medisch
Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van 10 december 2004, houdende
richtlijnen voor de behandeling van verzoeken tot toepassing van artikel D.1.
Besluit maag-darm-leverziekten (overgangsbepaling aios) door de MSRC
(Beleidsregels overgangsbepaling Besluit maag-darm-leverziekten)
1.

Overgangsbepalingen aios

=

Wettelijk kader
Besluit maag-darm-leverziekten
D.1. Overgangsbepaling
Artikel E.1. van het Kaderbesluit
CCMS is van overeenkomstige
toepassing.

Beleidsregels

Artikel 1 Verworven rechten:
Indeling voor- en vervolg-opleiding
1. Voor de aios die vóór 1
januari 2005 is begonnen met
de opleiding MDL, is
aantoonbaar dat hij/zij niet
B.1. Duur
kan voldoen aan artikel B.1.
De duur van de opleiding bedraagt zes
Besluit maag-darmjaar en bestaat uit:
leverziekten (Duur).
a. een vooropleiding van twee
2.
Op
de aios als bedoeld in het
jaar in de interne geneeskunde;
eerste lid, blijft artikel B.1.
b. een vervolgopleiding van vier
(Duur) Besluit maag-darmjaar in de maag-darmleverziekten buiten
leverziekten.
toepassing. Artikel A.1.
(Duur) Besluit CCMS no. 24
– 2000 Opleidingseisen leer
Besluit CCMS no. 24 – 2000
maag-darm-leverziekten zoals
Opleidingseisen maag-darmleverziekten
dat van kracht was tot 1
A.1. Duur
januari 2005, blijft van
De duur van de opleiding voor
toepassing.
het medische specialisme leer
3. De aios als bedoeld in het
van maag-darm-leverziekten
eerste lid hoeft geen verzoek
bedraagt zes jaar.
tot toepassing van artikel D.1.
De opleiding bestaat uit drie
Besluit maag-darmjaar opleiding in de inwendige
leverziekten en artikel E.1.
geneeskunde, te volgen in een
Kaderbesluit CCMS in te
voor dat medische specialisme
dienen om de opleiding MDL
erkende opleidingsinrichting,
af te ronden volgens de
gevolgd door drie jaar opleiindeling 3 jaar voor-opleiding
ding in de leer van maag-darmplus 3 jaar vervolgopleiding
leverziekten, te volgen in (een)
van artikel A.1. (Duur)
voor dat medische specialisme
Besluit CCMS no. 24 – 2000
erkende opleidingsinOpleidingseisen leer maagrichting(en), een en ander met
darm-leverziekten.
inachtneming van hetgeen in
het opleidingsschema is
Artikel 2 Tussentijdse wijziging
bepaald.
1. De aios als bedoeld in artikel
1, kan de MSRC gedurende
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Kaderbesluit CCMS
E.1. Overgangsbepalingen
1. Eisen en verplichtingen te
stellen aan de aios of de arts ten
aanzien van de opleiding zijn
verbindend op 1 januari 2005.
2. In afwijking van het eerste lid,
blijven op de aios of de arts die
de opleiding is aangevangen
vóór 1 januari 2005, de
artikelen B.5., B.6., B.7., B.8.,
B.9., B.14., B.18., alsmede de
termijnen in de artikelen B.15.,
B.16. en B.17., buiten
toepassing, voorzover de aios
of de arts aantoont aan een of
meer van die bepalingen of
termijnen niet te kunnen
voldoen. In dat geval blijven de
dienaangaande bepalingen
respectievelijk termijnen van
toepassing die van kracht
waren tot 1 januari 2005.
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zijn opleiding verzoeken tot
toepassing van artikel B.1.
Besluit maag-darmleverziekten om zodoende de
indeling van de opleiding te
wijzigen naar 2 – 4 jaar.
2. Het in het eerste lid bedoelde
verzoek wordt door de MSRC
gehonoreerd indien een
gewijzigd, door de
betreffende opleider(s)
geaccordeerd
opleidingsschema wordt
overgelegd en voor het
overige wordt voldaan aan de
vereisten van Besluit maagdarm-leverziekten.
Artikel 3 Onvoorziene
omstandigheden
Verzoeken tot toepassing van artikel
D.1.Besluit maag-darm-leverziekten
waarin de regelgeving niet voorziet,
worden ter besluitvorming aan de
Commissie van Uitvoering (CvU)
voorgelegd.
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Toelichting
De indeling van de opleiding voor het medisch specialisme maag-darmleverziekten (MDL), zoals opgenomen in het zgn. specifieke besluit Besluit
maag-darm-leverziekten, is gesteld op 2 jaar vooropleiding, gevolgd door 4 jaar
vervolgopleiding. Dit besluit treedt per 1 januari 2005 inwerking. Deze indeling
is een wijziging van de vóór 1 januari 2005 geldende regelgeving voor de
opleiding MDL: op grond van die regelgeving was sprake van 3 jaar
vooropleiding en 3 jaar vervolgopleiding.
De hoofdregel is dat een besluit onmiddellijke werking heeft tenzij daar in een
zgn. overgangsbepaling een uitzondering op wordt gemaakt. Dat betekent dat in
beginsel alle reeds vastgestelde 3-3 opleidingsschema’s van de aois die vóór 1
januari 2005 met hun opleiding MDL zijn begonnen, gewijzigd zouden moeten
worden en worden omgezet in een 2-4 schema. Tenzij de overgangsbepaling in
Besluit maag-darm-leverziekten daar een uitzondering op maakt.

Overgangsbepaling
De overgangsbepaling van Besluit maag-darm-leverziekten (artikel D.1.)
verwijst naar de overgangsbepaling van het Kaderbesluit CCMS (artikel E.1.).
Artikel B.1. van Besluit maag-darm-leverziekten, het artikel waarin de duur en
de indeling van de opleiding MDL worden genoemd, moet worden beschouwd
als een uitwerking van artikel B.5., eerste lid onder a. tot en met c. Kaderbesluit
en daarop is derhalve de overgangsbepaling genoemd in artikel E.1, tweede lid
Kaderbesluit CCMS van toepassing.
De beide overgangsbepalingen regelen tezamen dat voor de aios die vóór 1
januari 2005 begonnen is aan zijn opleiding MDL, de indeling van de voor- en
vervolgopleiding van 3 plus 3 blijft gelden met het bijbehorende en
goedgekeurde opleidingsschema. Dit is slechts het geval als de aios aantoont
niet te kunnen voldoen aan de nieuwe 2 – 4 indeling van Besluit maag-darmleverziekten. Deze formulering geeft de MSRC de bevoegdheid om nadere
(beleids-)regels vast te stellen over de overgang naar de nieuwe indeling van de
opleiding MDL.

Beleidsregels
Om alle aios die vóór 1 januari 2005 begonnen zijn met de opleiding MDL vrij
te stellen van de verplichting het opleidingsschema om te zetten in een 2-4
indeling, hanteert de MSRC beleidsregels. De beleidsregels stellen vast dat de
aios voor wat betreft de nieuwe indeling van de opleiding heeft aangetoond niet
aan de nieuwe bepalingen van Besluit maag-darm-leverziekten te kunnen
voldoen, mits hij voor 1 januari 2005 aan zijn opleiding MDL is begonnen. Dat
betekent dat deze aios onder beide overgangsbepalingen valt voor wat betreft
(de indeling van) het opleidingsschema. Deze aios hoeft dus niet aan te tonen
dat het vastgestelde 3-3 opleidingsschema niet gewijzigd kan worden naar 2-4;
het wordt door de MSRC aangenomen. Niet valt immers te verwachten dat een
aios die op 31 december 2004 zijn (nu: driejarige) vooropleiding interne
geneeskunde afrondt, per 1 januari 2005 met zijn (dan: vierjarige)
vervolgopleiding interne geneeskunde kan starten. Van de afspraken met de
voor- en vervolgopleider kan alleen al om organisatorische redenen
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waarschijnlijk niet op zo’n korte termijn worden afgeweken. Nog daargelaten
dat deze aios zeven jaar in opleiding zou zijn en er wellicht allerlei
vrijstellingen zouden moeten worden gegeven. Het is daarom, en mede gelet op
het advies van de betreffende wetenschappelijke vereniging, dat de MSRC er
voor kiest om deze ‘oude’ aios in de gelegenheid te stellen om de opleiding op
basis van de oude 3 plus 3-indeling af te ronden.

Artikelsgewijs
Artikel 1 Verworven rechten: indeling voor- en vervolgopleiding
Artikel B.1. Besluit maag-darm-leverziekten, zijnde het artikel dat de nieuwe
indeling van de opleiding MDL vaststelt op 2 plus 4 is niet van toepassing op
de zgn.’oude’ aios, de aios die vóór 1 januari 2005 met de opleiding tot arts
voor maag-darm-leverziekten is begonnen. Deze aios kan zijn opleiding
afronden volgens het 3 – 3 schema en behoeft daartoe geen verzoek bij de
MSRC in te dienen. Het is raadzaam om de keuze voor de oude indeling in het
portfolio vast te leggen, zodat daarover bij de afronding van de opleiding geen
misverstand kan bestaan. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat deze beleidsregel
alléén van toepassing is op de indeling van de opleiding MDL; de plichten van
de aios, zoals opgenomen in artikel B.2. Besluit maag-darm-leverziekten vallen
niet onder deze beleidsregels.
Allereerst constateert de MSRC dat de aios na 1 januari 2005 aan de plichten
genoemd in artikel B.2. Besluit maag-darm-leverziekten kan voldoen, óók bij
afronding van de opleiding MDL volgens de oude 3 plus 3-indeling. Dat
betekent tegelijkertijd dat de ‘oude’ aios met ingang van 1 januari 2005 de
cursussen (het cursorisch onderwijs) die zijn opgenomen in het Kaderbesluit
CCMS en, in het bijzonder, Besluit maag-darm-leverziekten dient te volgen.
Bovendien heeft bij de bepaling van de reikwijdte van deze beleidsregels
meegewogen dat de MSRC van de betreffende wetenschappelijke
vereniging(en) immers niet kan verwachten dat zij in het kader van het
voorgeschreven cursorisch onderwijs nog tot in lengte der jaren twee cursussen
organise(e)r(t)(en): één voor de aios ‘oude stijl’ en één voor aios ‘nieuwe stijl’.

Artikel 2 Tussentijdse wijziging
De aios die vóór 1 januari 2005 met de opleiding MDL is begonnen en er in
eerste instantie voor heeft gekozen om de opleiding op grond van de 3-3
indeling af te ronden, is vrij om op enig moment tijdens de opleiding over te
stappen naar de nieuwe 2-4 indeling (en desgevraagd: weer terug). Vóórdat de
wijziging gerealiseerd zou moeten worden, dient de aios bij de MSRC een
verzoek tot tussentijdse wijziging van het opleidingsschema in. En wel acht
weken van te voren. Deze termijn geeft de MSRC de gelegenheid om het
verzoek te beoordelen en een besluit daaromtrent te nemen.

Welke opleider(s) is/zijn de betreffende opleider(s)?
Het verzoek van de aios die nog met zijn vooropleiding interne geneeskunde
bezig is wordt gehonoreerd, mits het gewijzigde schema is geaccordeerd door
beide opleiders, dus zowel door de opleider interne geneeskunde als door de
opleider MDL, blijkend uit hun handtekeningen op het opleidingsschema en/of
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een schriftelijke verklaring van (één van) beiden. Is de vooropleiding interne
geneeskunde daarentegen volledig afgerond en wenst men binnen de
vervolgopleiding MDL wijzigingen in het opleidingsschema aan te brengen,
dan dient het verzoek vergezeld te gaan van een gewijzigd opleidingsschema
dat slechts door de opleider MDL behoeft te worden geaccordeerd.

Artikel 3 Onvoorziene omstandigheden
De MSRC heeft er bij de totstandkoming van deze beleidsregels naar
gestreefd alle mogelijke situaties die het gevolg zijn van de nieuwe
regelgeving, in het bijzonder de overgang van 3 jaar vooropleiding en 3 jaar
vervolgopleiding naar 2 plus 4 jaar, te regelen. Het kan echter altijd
voorkomen dat zich een bijzondere situatie voordoet waar noch de
regelgeving van het CCMS, noch die van de MSRC in voorziet. In dat geval
wordt de kwestie ter besluitvorming voorgelegd aan de Commissie van
Uitvoering (CvU) van de MSRC.
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Bijlage 1 Tekst artikel B.1., B.2., B.3. en D.1. Besluit maag-darmleverziekten
B.1.
Duur
De duur van de opleiding bedraagt zes jaar en bestaat uit:
a.
een vooropleiding van twee jaar in de interne geneeskunde;
b.
een vervolgopleiding van vier jaar in de maag-darm-leverziekten.
B.2.
1.

2.

=
=

Opleidingsschema en plichten van de aios
In de vooropleiding in de interne geneeskunde voldoet de aios aan de
volgende verplichtingen:
a.
de aios vangt zijn opleiding aan met ten minste twaalf maanden
interne geneeskunde;
b.
de vooropleiding is vooral gericht op de algemene eindtermen,
zoals genoemd de bijlage bij het Besluit interne geneeskunde;
c.
de aios neemt deel aan het in deze periode georganiseerde cursorisch onderwijs zoals dat onder auspiciën van de Nederlandsche
Internisten Vereeniging wordt gegeven en legt de daaraan
verbonden toetsen af
In de vervolgopleiding in de maag-darm-leverziekten voldoet de aios aan
de volgende verplichtingen:
d.
ten hoogste twee jaar kan worden gevolgd in een nietacademische opleidingsinrichting;
e.
ten minste één jaar zaalstage maag-darm-leverziekten;
f.
ten minste twee jaar poliklinische werkzaamheden gedurende ten
minste twee dagdelen per week;
g.
de aios verwerft kennis van de gastro-intestinale radiodiagnostiek,
interventie-radiologie, chirurgie en nucleaire geneeskunde;
h.
de aios participeert in wachtdiensten en verleent consulten aan
andere specialismen;
i.
de aios woont regelmatig postmortaal en klinisch-pathologisch
onderzoek bij, alsmede macroscopische en microscopische
demonstraties door de patholoog;
j.
de wetenschappelijke vergaderingen die de aios bijwoont op grond
van artikel B.5., eerste lid, onder h, van het Kaderbesluit CCMS,
betreffen die van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie en de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie;
k.
de patiëntenbesprekingen die de aios bijwoont op grond van
artikel B.5., eerste lid, onder p, van het Kaderbesluit CCMS,
vinden in ieder geval plaats met de radioloog, de patholoog, de
chirurg, de medisch oncoloog en de radiotherapeut;
l.
de aios heeft in de perioden waarin hij klinisch werkzaam is
dagelijks de zorg over ten minste acht en ten hoogste twintig
patiënten;
m.
het cursorisch onderwijs, bedoeld in artikel B.5., eerste lid, onder
k, van het Kaderbesluit CCMS, betreft de volgende onderdelen:
i.
de nascholingscursus, georganiseerd door het Nederlands
Genootschap van Maag-, Darm- en Leverartsen;
ii.
de levercursus, georganiseerd door de Nederlandse
Vereniging voor Hepatologie;
iii.
de cursus stralingshygiëne voor medisch specialisten op
deskundigheidsniveau 4A/M.
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B.3.
Eindtermen
De aios voldoet aan het eind van de opleiding aan de eindtermen genoemd in de
bijlage bij dit besluit. De eindtermen in Hoofdstuk IV Aandachtsgebieden zijn
facultatief.
D.1.
Overgangsbepaling
Artikel E.1. van het Kaderbesluit CCMS is van overeenkomstige toepassing.

Bijlage 2 Tekst artikel A.1. Besluit CCMS no. 24 – 2000 Opleidingseisen
leer maag-darm-lever-ziekten
A.1.

Duur
De duur van de opleiding voor het medische specialisme leer van maagdarm-leverziekten bedraagt zes jaar.
De opleiding bestaat uit drie jaar opleiding in de inwendige geneeskunde,
te volgen in een voor dat medische specialisme erkende
opleidingsinrichting, gevolgd door drie jaar opleiding in de leer van
maag-darm-leverziekten, te volgen in (een) voor dat medische
specialisme erkende opleidingsinrichting(en), een en ander met
inachtneming van hetgeen in het opleidingsschema is bepaald.

Bijlage 3 Tekst artikel E.1. Kaderbesluit CCMS
E.1.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

=
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Overgangsbepalingen
Eisen en verplichtingen te stellen aan de aios of de arts ten aanzien van de
opleiding zijn verbindend op 1 januari 2005.
In afwijking van het eerste lid, blijven op de aios of de arts die de
opleiding is aangevangen vóór 1 januari 2005, de artikelen B.5., B.6., B.7.,
B.8., B.9., B.14., B.18., alsmede de termijnen in de artikelen B.15., B.16.
en B.17., buiten toepassing, voorzover de aios of de arts aantoont aan een
of meer van die bepalingen of termijnen niet te kunnen voldoen. In dat
geval blijven de dienaangaande bepalingen respectievelijk termijnen van
toepassing die van kracht waren tot 1 januari 2005.
Eisen en verplichtingen te stellen aan de opleider en de
opleidingsinrichting aan wie een erkenning is verleend vóór 1 januari
2005 zijn verbindend vanaf de eerstvolgende datum waarop de
erkenning als opleider of opleidingsinrichting opnieuw wordt
verleend. Tot die datum blijven de bepalingen omtrent erkenning van
toepassing die golden op het moment dat de oorspronkelijke
erkenning werd verleend.
Medisch specialisten die in een register van medisch specialisten zijn
geregistreerd vóór 1 januari 2005, behouden deze registratie tot de
eerstvolgende datum waarop de registratie opnieuw moet worden
aangevraagd. Tot die datum blijven de bepalingen omtrent
herregistratie van toepassing die golden voor 1 januari 2005.
In afwijking van het vierde lid treedt voor de in dat lid bedoelde
medisch specialisten de artikelen D.21, eerste lid en artikel D.22.,
eerste lid, met ingang van 1 januari 2006.
De titel ‘allergoloog’, verbonden aan het medisch specialisme
‘allergologie’, blijft als medische specialistentitel gelden voor degene die
op 1 januari 2005 in het register van allergologen zijn ingeschreven.
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7.

8.

9.

De titel ‘internist-allergoloog’, verbonden aan het medische specialisme
‘interne geneeskunde-allergologie’, blijft als medische specialistentitel
gelden voor degene die op 1 januari 2005 in opleiding tot internistallergoloog waren en vervolgens in het register van internist-allergologen
worden ingeschreven alsmede voor degenen die op dat moment reeds in
het register van internist-allergologen waren ingeschreven.
De titel ‘zenuwarts’ verbonden aan het medisch specialisme ‘zenuw- en
zielsziekten’ blijft als medische specialistentitel gelden voor degenen op 1
januari 2005 in het register van zenuwartsen waren ingeschreven.
De titel ‘arts klinische chemie’, verbonden aan het medische specialisme
‘klinische chemie’, blijft als medische specialistentitel gelden voor degene
die op 1 januari 2005 reeds in het register van artsen klinische chemie
waren ingeschreven.
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