
Standpunt Concilium Radiologicum ten aanzien van aantal opleidingen radiologie Nederland 

 

In haar vergadering van 14 mei 2020 heeft het Concilium ingestemd met het standpunt dat 

uitbreiding van het aantal volledige opleidingen Radiologie in Nederland niet wenselijk is. Dat 

standpunt  uit 2020 (hieronder weergegeven) is in de vergadering van 9 juni 2022 opnieuw 

besproken. De uitkomst hiervan is dat, gezien de recente en verwachte ontwikkelingen in de 

instroom van de aios, het Concilium nog steeds achter haar standpunt uit 2020 staat en het 

onderstaande standpunt dus nog steeds actueel is. 

Informeel krijgen wij van meerdere kanten het bericht dat verschillende ziekenhuizen/ afdelingen 

radiologie het voornemen zouden hebben een opleiding radiologie te starten. 

Op dit moment zijn er in Nederland 28 afzonderlijke opleidingen radiologie, waarvan acht 

academische opleidingen, 19 perifere opleidingen en 1 categorale opleidingsinstelling met meerdere 

verdiepingsstages. De opleiding radiologie wordt regionaal georganiseerd en vormgegeven binnen de 

acht onderwijs- en opleidingsregio’s (OOR). 

Het Concilium Radiologicum acht het onwenselijk het aantal opleidingen radiologie verder uit te 

breiden. De afgelopen jaren is er landelijk reeds sprake van een afname van het aantal instromende 

arts-assistenten. Deze afname zal in combinatie met een groei van het aantal opleidingsklinieken 

leiden tot een verdere verdunning van het aantal arts-assistenten per opleidingsinstelling. Hierdoor 

komt de kwaliteit en effectiviteit van de individuele opleidingen in gevaar, mede omdat een (te) klein 

aantal aios per instelling niet goed is voor het functioneren van een assistentengroep en het 

opleidingsklimaat. 

De huidige opleidingen radiologie kunnen de opleiding zowel in de basis, als in de acht verdiepende 

differentiatiethema’s meer dan volledig bieden en vorm geven. Er is geen behoefte aan verdere 

verbreding van de opleiding. De huidige ontwikkelingen en uitdagingen zijn gericht op het regionaal 

opleiden van de arts-assistenten en op termijn zal de opleiding regionaal worden gevisiteerd. Dat 

vergt een hoge mate van vertrouwen en wederkerigheid tussen de academische en perifere 

opleidingen in de OOR. Nieuw te starten opleidingen radiologie hebben geen inhoudelijk 

toegevoegde waarde en kunnen het proces van regionalisering verstoren, wat niet in het belang is 

van de arts-assistenten en van de opleiding radiologie in het bijzonder.   

Om bovenstaande redenen ontraadt het Concilium Radiologicum stellig het aantal opleidingen 

radiologie verder uit te breiden. 
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