
Richtlijn Concilium ten aanzien van buitenlandstages tijdens de opleiding radiologie 

Krachtens het Kaderbesluit is het mogelijk een deel van de opleiding in het buitenland te volgen. De 
regelgeving is niet heel precies aangaande de toegestane periode en de eisen te stellen aan de 
inhoud (zie (ontwerp) kaderbesluit CGS, 9 september 2018, artikel B.9 en B.11). 
Wijzigingen hierdoor in het opleidingsschema behoeven de toestemming van de opleider en de RGS. 
De RGS zal in de praktijk afgaan op het advies van het Concilium Radiologicum. 

Deze notitie is bedoeld als richtlijn voor de beoordeling van een aangevraagde buitenlandstage. 

Eisen te stellen aan een stage in het buitenland tijdens de opleiding Radiologie: 

Inhoud: 

• stage in principe volgens het opleidingsplan Corona of HORA: dus niet techniek gericht  

• orgaangerichte stages 

• beperkt tot een differentiatie of een geoormerkt deel van de common trunk 

• alle CanMeds competenties moeten aan bod komen, en op enigerlei wijze worden getoetst 

• opleiding zoals in Nederland dus met `hands on`, patiëntencontact en werken onder 
supervisie 

• maximaal 1 jaar van de totale opleidingstijd van 5 jaar 

Locatie: 

• Bij een buitenlandstage langer dan drie maanden moet de AIOS in het betreffende land, onder 
supervisie, als arts kunnen functioneren 

• het betreft een erkende opleidingsinrichting voor de Radiologie. 

• vooraanstaand centrum in het deelgebied. 

• ter plaatse voor het deelgebied erkende opleider. 

Procedure verkrijgen toestemming: 

• Stage opleidingsplan moet ter toetsing op bovenstaande elementen tevoren worden overlegd 
aan het Concilium Radiologicum, mede ondertekend door opleider in Nederland en opleider 
buitenland 

• Na goedkeuring door het DB Concilium Radiologicum/PVC, wijziging opleidingsschema en 
toestemming aanvragen bij de RGS, mede ondertekend en met instemming van de opleider. 
(NB uiterlijk 2 maanden voor aanvang) 

• Toestemming RGS vereist voor aanvang van de buitenlandstage 

• Bij terugkomst overzicht verstrekken aan de opleider van activiteiten tijdens de 
buitenlandstage, ondertekend door buitenland opleider met beoordeling door die opleider van 
het verkregen (CanMeds) competentieniveau. 

Vastgesteld vergadering Concilium Radiologicum, 6 december 2018 te Utrecht 


