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Uitgangspunten
Het bestuur van de NVOG stelt vast dat er behoefte is aan helderheid over de uitgangspunten en definities
rondom de discussie over aandachtsgebieden en subspecialisatie, en heeft daarom het initiatief genomen tot
deze nota.

Uitgangspunten

Vanuit kwaliteitsoogpunt is de gynaecoloog de aangewezen professional om de regie te voeren over
alle onderdelen van ons vak, ook daar waar andere professionals werken. Hij/zij is de expert van het
gehele traject van de voortplanting op zowel medisch, psychosociaal en communicatief gebied,
waarbij de synergie van de kennis en vaardigheden van de verschillende deelgebieden de
meerwaarde vormen.

• 

De opleiding tot gynaecoloog geeft een brede basis om gedurende de verdere carrière op te kunnen
bouwen. Na de opleiding dient het leer- en ontwikkelingsproces door te gaan.

• 

De opleiding tot gynaecoloog voorziet voor alle gynaecologen in opleiding (GIO's) in een basispakket
met gelijke eindtermen in alle clusters.

• 

De termen aandachtgebied en subspecialisme gelden voor gynaecologen die hun opleiding hebben
afgerond.

• 

Definities
De gynaecoloog met een aandachtsgebied heeft door zich te verdiepen in een deelgebied, extra kwaliteiten
en taken die betrekking hebben op dat deelgebied.

De gynaecoloog met een aandachtsgebied heeft binnen de maatschap/vakgroep naast de uitoefening
van het basispakket extra taken, zoals:

de regie voeren over andere professionals die actief zijn in het deelgebied♦ 
de literatuur over dit deelgebied bijhouden♦ 
het opstellen van protocollen en zorgen dat zij worden uitgevoerd♦ 
het deelnemen aan werkgroepen/commissies♦ 
het uitoefenen van specifieke patiëntenzorg♦ 

• 

Er zijn geen eindtermen of certificaten voor een aandachtgebied.• 
Toetsing vindt plaats tijdens de kwaliteitsvisitaties, aan de hand van criteria die opgesteld dienen te
worden door de betrokken werkgroep en de koepel kwaliteit. Deze criteria zullen ter stemming op de
ledenvergadering worden gebracht. Als opleiding tot een aandachtgebied wordt gerekend, wordt de
kwaliteit daarvan beoordeeld door het Concilium.

• 

De gynaecoloog met een subspecialisme heeft na een erkende opleiding voor het deelgebied specifieke
kennis en vaardigheden en is daarvoor gecertificeerd. Hij/zij functioneert in een multidisciplinair team binnen
een voor het subspecialisme erkende afdeling en is in principe gekwalificeerd om leiding te geven aan dit
team.

Een subspecialist heeft na zijn opleiding tot gynaecoloog een specifieke opleiding gehad voor dit
subspecialisme met logboek, eindtermen en certificaat.

• 

Een subspecialist werkt in een door de NVOG voor het subspecialisme erkend centrum. Indien hij/zij
langer dan 5 jaar niet in een dergelijk centrum heeft gewerkt vervalt de erkenning.

• 

Subspecialisatie gaat over een deel van het vak waarvoor qua diagnostiek, behandeling en follow-up
specifieke kennis, vaardigheden en ervaring vereist zijn, en waarbij gewerkt wordt in een
multidisciplinair team met gespecialiseerde medewerkers en een specifieke uitrusting. Hierdoor is
concentratie in een beperkt aantal geoormerkte centra noodzakelijk.

• 

Subspecialisaties hebben specifieke internationale tijdschriften, internationale verenigingen en
relevant wetenschappelijk onderzoek over het vakgebied.

• 

De eisen en kwaliteitsbeoordeling vallen onder het bestuur van de NVOG.• 
Anno 2003 is de oncologische gynaecologie het enige erkende subspecialisme. Er zijn plannen om
ook voor de voortplantingsgeneeskunde en de perinatologie een subspecialisme te ontwikkelen.

• 
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Disclaimer
De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of
richtlijnen, alsmede voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG
stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze
voorlichtingsfolders of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail:
info@nvog.nl).

2

http://www.nvog.nl/
mailto:info@nvog.nl

	pdfgen_Qf4qIz

