Notitie Differentiantenstages cardiologie en radiologie
Aanzet voor het door de NVvC en de NVvR/NVNG over en weer accommoderen van:
1. een werkvloerstage radiologie voor aios cardiologie met differentiatie niet-invasieve
cardiovasculaire beeldvorming
2. een werkvloerstage cardiologie voor aios radiologie met de differentiaties cardiothoracale
radiologie en nucleaire geneeskunde.
Bij instemming van de Concilia van NVvC en NVvR/NVNG worden deze stages als facultatieve
opleidingsonderdelen opgenomen in het landelijk opleidingsplan van resp. de cardiologie en de
radiologie. De individuele differentiant kan ervoor kiezen deze stage in zijn/haar persoonlijk
opleidingsplan (POP) op te nemen. De opleiders cardiologie en radiologie committeren zich eraan
dergelijke stages te faciliteren.
Uitwerking
Aios cardiologie met differentiatie niet-invasieve cardiovasculaire beeldvorming
Deze aios worden door de radiologie in de gelegenheid gesteld om onder supervisie enige ervaring
op te doen met de uitvoering en interpretatie van cardiovasculaire CT, MRI en/of NUG
(bekwaamheidsniveau: strenge supervisie). Deze stages vinden plaats op opleidingsafdelingen
radiologie met differentiatieopleiding cardiovasculaire dan wel cardiothoracale radiologie c.q.
nucleaire geneeskunde. De stages dienen ruim van tevoren te worden aangevraagd, zodat deze tijdig
kunnen worden ingeroosterd.
Aios radiologie met de differentiaties cardiothoracale radiologie en nucleaire geneeskunde
Deze aios worden door de cardiologie in de gelegenheid gesteld om onder supervisie enige ervaring
op te doen in de uitvoering en interpretatie van echocardiografie, interventiecardiologie en/of
electrofysiologie (bekwaamheidsniveau: strenge supervisie). Deze stages vinden plaats op
opleidingsafdelingen cardiologie.
Duur van de stage
De stage betreft maximaal 20 effectieve werkdagen. Deze dagen kunnen gespreid worden over een
langere periode, bijv. één dag per week gedurende 20 weken. Verder opsplitsen, bijv. twee halve
dagen per week, lijkt niet wenselijk. Locaal kan, in goed overleg, door de opleidingsafdelingen
cardiologie en radiologie hiervan worden afgeweken.
Randvoorwaarden
– Voorwaarde is dat de aios op deze stagedagen volledig beschikbaar is, en niet weggeroepen
wordt voor andere werkzaamheden.
– De bedoeling is dat de aios gedurende deze stagedagen zoveel mogelijk actief meewerkt, en niet
alleen toekijkt of meeloopt.
– Er is een zekere speelruimte in het invullen van deze stages, mede afhankelijk van de lokale
omstandigheden.
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