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A.  ALGEMEEN. 

 

1. Het Handvest voor subspecialismen Kindergeneeskunde 

Voor u ligt het Handvest voor subspecialismen kindergeneeskunde van het Concilium 

Subspecialistische Opleidingen (CSO). In dit Handvest zijn de eisen en voorwaarden voor 

subspecialistische opleidingen, opleiders, opleidingsschema’s en (her)registraties vastgelegd.  

Voor de kindergeneeskundige subspecialismen cardiologie en neurologie heeft het bestuur van de 

NVK, in overleg met het CSO en de desbetreffende secties, een deel van de taken en 

verantwoordelijkheden ten aanzien van het vaststellen van opleidingseisen, erkenning van 

opleidingen en opleiders, beoordeling van opleidingsschema’s en (her)registraties overgedragen aan 

respectievelijk de sectie kindercardiologie en de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie 

(NVKN). Voor meer informatie hierover zie addendum I. 

Bij zaken waarin het Handvest niet voorziet beslist het dagelijks bestuur van het CSO.  

Tegen besluiten van het CSO kan men bezwaar aantekenen bij het CSO zelf. In tweede instantie kan 

men in beroep gaan bij het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). 

Een eerste versie van het Handvest is in 2003 goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 

de NVK.  Een tweede, derde en vierde herziene versie zijns goedgekeurd door de Algemene 

Ledenvergadering van respectievelijk 21 juni 2007, 9 juni 2010 en 19 juni 2014. Deze vijfde herziene 

versie is goedgekeurd door de ALV van 2 november 2017. 

Indien er vragen zijn n.a.v. dit Handvest kan men in contact treden met het secretariaat van het CSO, 

via het bureau van de NVK (CSO@nvk.nl). 

 

 

2. De subspecialismen kindergeneeskunde  

De NVK kent thans naast de algemene kindergeneeskunde de volgende kindergeneeskundige 

subspecialistische vakgebieden:  

Allergologie, cardiologie, endocrinologie, erfelijke en aangeboren aandoeningen, maag-darm 

leverziekten, hematologie, oncologie, infectiologie-immunologie, intensive care, metabole ziekten,  

nefrologie, neonatologie, neurologie, pulmonologie, reumatologie-immunologie en sociale pediatrie. 

 

 

3. De subspecialistische secties van de NVK 

Kinderartsen die actief betrokken zijn bij een subspecialisme, zijn organisatorisch verenigd in de 

NVK-sectie voor dat subspecialisme. Voor omschrijving van taken, werkwijze, bevoegdheden en 

benoemingen van de secties wordt verwezen naar het standaard reglement voor secties.  

De kinderneurologen zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN). 

  

 

4. Het Concilium Subspecialistische Opleidingen 

Het CSO voert namens de NVK alle werkzaamheden uit die betrekking hebben op de 

subspecialistische opleidingen, de (her)registratie van kinderartsen-subspecialist en de visitatie en 

(her)erkenningen van subspecialistische (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinrichtingen. Het 

CSO bewaakt de normen, bevordert en stimuleert de professionaliteit en een optimaal 

subspecialistisch opleidingsklimaat. Het CSO doet haar werkzaamheden in afstemming en onderling 

overleg met het Concilium Paediatricum (CP). 

 

Het CSO bestaat uit een dagelijks bestuur (dbCSO) en een plenaire vergadering (PCSO). Alle 

subspecialistische secties zijn door een kinderarts-subspecialist, die in principe erkend is als opleider 

of plaatsvervangend opleider, vertegenwoordigd in het PCSO. De communicatie tussen het CSO en 

de subspecialistische secties verloopt via hun vertegenwoordiger in het PCSO. 

 

Voor omschrijving van de samenstelling, benoeming, taken, verantwoordelijkheden, werkwijze en 

verslaglegging van het CSO zie het reglement, dat door het bestuur van de NVK is vastgesteld. 

 

mailto:CSO@nvk.nl
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5. Begrippenlijst 

 

 

Functionele samenwerking 

Een samenwerkingsverband tussen kinderartsen-subspecialist die werkzaam zijn in een 

opleidingscentrum voor dat subspecialisme, of een daaraan door de sectie gelijk gesteld universitair 

centrum, en andere kinderartsen werkzaam binnen het zelfde subspecialisme. Een dergelijke 

samenwerkingsverband waarborgt diverse aspecten die van belang zijn voor een goede 

beroepsuitoefening door de subspecialist, waaronder: een groter volume en diversiteit van patiënten, 

uitwisseling van kennis en ervaring en wetenschappelijk onderzoek. Inhoudelijke criteria voor de 

functionele samenwerking worden vastgesteld door de secties. 

 

 

Kinderarts-fellow 

de kinderarts in opleiding voor een subspecialisme binnen de kindergeneeskunde. 

 

 

Stage  

Een hoeveelheid leerstof en ervaring (kennis en kunde), die door de kinderarts-fellow gedurende een 

vastgesteld en nauwkeurig omschreven gedeelte van de opleiding in een aan het subspecialisme 

verwant vakgebied of / dan wel in een andere opleidingsinrichting voor hetzelfde subspecialisme 

wordt verkregen, omdat de eigen opleidingsinrichting niet in dit deel van de opleiding kan voorzien. 

 

 

Register Subspecialistische Opleidingen Kindergeneeskunde 

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) kent een Register Subspecialistische 

Opleidingen Kindergeneeskunde, waarin kinderartsen-subspecialist, subspecialistische 

opleidingsinrichtingen en opleiders na erkenning onder verantwoordelijkheid van de NVK worden 

geregistreerd. Het Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO) houdt het register bij. 

(Her)registratie verloopt via GAIA.  

 

 

Subspecialistische (plaatvervangend) opleiders en opleidingsinrichtingen  

De door de NVK na visitatie voor het subspecialisme erkende (plaatsvervangend) opleiders en 

opleidingsinrichtingen. 

 

 

Subspecialistisch opleidingscluster  

Een opleidingscluster is een samenwerkingsverband waarbij de individuele opleidingsinrichtingen 

onvoldoende volume hebben om een gedegen opleiding te kunnen waarborgen maar door 

samenwerking complementair zijn in de eisen die aan opleiders en aan de opleidingsinrichting 

gesteld worden. De opleiding vindt daarmee plaats op tenminste twee locaties, die na een 

gecombineerde visitatie erkend zijn als één opleiding.  

Binnen een opleidingscluster zijn de samenhang en continuïteit van patiëntenzorg en opleiding 

vastgelegd en gegarandeerd. 

 

 

Subspecialistische opleidingsinrichting met gedeeltelijke erkenning 

Een dergelijke opleidingsinrichting is erkend voor een gedeelte (maximaal 1 jaar) van het 

opleidingstraject. Het overige deel van de opleiding moet plaatsvinden in een opleidingsinrichting 

met een volledige erkenning.  
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B.  DE SUBSPECIALISTISCHE OPLEIDING. 

 

1 Inhoud van de subspecialistische opleidingen en opleidingsschema’s 

Opleidingseisen  

De inhoud van de subspecialistische opleidingen is vastgelegd door de betreffende secties van de 

NVK in de opleidingseisen (zie NVK website). De opleidingseisen worden geaccordeerd namens de 

NVK door zowel het CSO als het CP. 

De subspecialistische vervolgopleidingen sluiten aan op het competentiegericht opleiden zoals vervat 

in het curriculum Kindergeneeskunde.   

Over de eisen voor de opleidingen kindercardiologie en kinderneurologie zijn op het niveau van het 

bestuur van de NVK afspraken gemaakt met respectievelijk de secties kindercardiologie, de 

Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie. 

(zie addendum I) 

 

Klinische en Wetenschappelijke vorming 

De opleiding moet minimaal 24 maanden klinische en poliklinische vorming omvatten. Dit kan bij 

een aantal subspecialismen ook laboratoriumvaardigheden of functieonderzoeken omvatten. 

De kinderarts-fellow dient aantoonbaar te participeren in diensten voor het subspecialisme waarvoor 

hij/zij in opleiding is. 

Daarnaast moet binnen de opleiding ruimte geschapen worden voor wetenschappelijke vorming. Dit 

kan in de vorm van een wetenschappelijke stage van minimaal 3 tot maximaal 6 maanden (flexibel in 

te vullen) en moet blijken uit tenminste één peer-reviewed artikel in een (inter)nationaal tijdschrift 

met daarnaast een  poster of voordracht op een (inter)nationaal congres, beide met de kinderarts-

fellow als eerste auteur respectievelijk als spreker. Verder dient de fellow gedurende de 

opleidingsperiode tenminste één internationaal congres bij te wonen. 

NB De ontwikkeling van een landelijke NVK richtlijn volgens de criteria van de NVK commissie 

Richtlijnen en Indicatoren door een kinderarts-fellow als projectleider wordt door het CSO 

gelijkgesteld met een publicatie als 1e auteur. 

Maximaal 10% van de opleidingstijd mag worden besteed aan subspecialisme overschrijdende 

algemene taken.  

 

Opleidingsschema 

De kinderarts-fellow dient binnen drie maanden na aanvang van zijn/haar opleiding een 

opleidingsschema, mede ondertekend door de opleider en het afdelingshoofd kindergeneeskunde, ter 

accordering voor te leggen aan het CSO. Het opleidingsschema wordt beoordeeld door de 

vertegenwoordiger van de sectie in het PCSO of diens plaatsvervanger. Indien een opleidingsschema 

afwijkt van de door de sectie opgestelde opleidingseisen, dient de aanmelding bij het CSO door de 

kinderarts-fellow steeds vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de opleider, waarin 

deze het afwijkende schema beargumenteert. Indien een gedeelte van de opleiding plaats vindt op een 

andere locatie of in het buitenland, dient de aanmelding tevens vergezeld te gaan van een 

akkoordverklaring van betrokken supervisor op de andere locatie (zie ook E). Afwijkende 

opleidingsschema’s en opleidingen die gedeeltelijk op andere locaties plaatsvinden worden 

beoordeeld in overleg met de portefeuillehouder van het betreffende subspecialisme in het dbCSO en 

besproken in de vergadering van het dbCSO.  

 

Verslaglegging en evaluatie; het portfolio 

De kinderarts-fellow houdt een portfolio bij met activiteiten (verrichtingen, onderzoekingen, 

diversiteit in ziektebeelden, belangrijke besprekingen, wetenschappelijke activiteiten, voordrachten 

en publicaties). De opleider houdt halfjaarlijks een evaluatiegesprek met de kinderarts-fellow. De 

inbreng voor dit gesprek wordt onder meer gevormd door een verslag van de kinderarts-fellow zelf in 

het portfolio. Het portfolio is derhalve een leidraad voor de kwaliteit en kwantiteit van de gevolgde 

subspecialistische opleiding. De bevindingen dienen op schrift gesteld te worden. De lijst met 

activiteiten wordt beoordeeld bij registratie en visitatie. 
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Profileringsstage   

Een profileringsstage van ten minste 6 maanden (onderdeel van de basisopleiding 

kindergeneeskunde) kan worden opgenomen in het opleidingsschema van de kinderarts-fellow mits 

de betreffende stage inhoudelijk aansluit op de subspecialistische opleiding en voldoet aan de eisen 

die de betreffende sectie aan de fellow-opleiding stelt. 

Op het moment dat een kandidaat-fellow zich aanmeldt voor een subspecialistische opleiding zal het 

CSO aan de hand van het opleidingsschema en specifieke eisen van de sectie beoordelen of de stage 

inderdaad in het fellowship past en korting gegeven kan worden. Voor deze beoordeling vraagt het 

CSO inzage in de verrichtingen-/diagnoselijst (van het subspecialisme specifieke portfolio) van de 

fellow en een verklaring van de opleider kindergeneeskunde en de subspecialistische opleider waarin 

zij aangeven dat de profileringsstage aansluit bij de betreffende subspecialistische opleiding. 

 

2 Duur van het subspecialistische opleidingstraject 

De duur van de subspecialistische opleidingen is gesteld op 2½ jaar (30 maanden) bij voltijdse 

aanstelling. De opleiding mag niet langer dan een jaar aaneengesloten worden onderbroken. 

Bij parttime werkzaamheden wordt de opleiding naar rato verlengd. De minimale aanstelling voor de 

subspecialistische opleiding dient 0,6 fte te bedragen inclusief diensten. 

 

Dienstverband Rekenmodule Duur opleiding 

0,6 FTE 30 maanden / 0,6 FTE = 50  50 maanden 

0,7 FTE 30 maanden / 0,7 FTE = 42,8 42 maanden 

0,8 FTE 30 maanden / 0,8 FTE = 37,5 37 maanden 

0,9 FTE 30 maanden / 0,9 FTE = 33,33 33 maanden 

 

 

Korting 

Gedurende het laatste half jaar van de opleiding tot kinderarts kan de AIOS in de gelegenheid worden 

gesteld een aanvang te maken met zijn subspecialistische opleiding, mits dit de instemming heeft van 

de opleider algemene kindergeneeskunde. De AIOS dient dan wel alle verplichte stages in het 

opleidingsschema tot kinderarts te hebben doorlopen. De RGS registreert de AIOS wel pas na 

volledige afronding van de opleiding als kinderarts. 

Korting op het subspecialistische opleidingstraject (totaal maximaal 1 jaar) kan verleend worden 

indien de volgende situaties zich voordoen.  

 

- De kinderarts-fellow heeft reeds promotieonderzoek verricht in een periode voorafgaand aan de  

subspecialistische opleiding. Als dit promotieonderzoek voldoende wetenschappelijke vorming 

binnen de geneeskunde laat zien, dan kan de in het opleidingsschema opgenomen 

wetenschappelijke stage – na instemming van het CSO – komen te vervallen. (Korting voor 

promotieonderzoek is maximaal 6 maanden)  

Als er geen korting wordt aangevraagd geldt ook voor een reeds gepromoveerde kinderarts-

fellow dat er in het opleidingsschema maximaal 6 maanden ruimte is voor wetenschappelijk 

onderzoek. 

 

- De kinderarts-fellow, heeft reeds een gedeelte van de opleiding tot kinderarts-subspecialist buiten 

Nederland gevolgd en wenst deze periode geheel of gedeeltelijk te laten meetellen voor de in 

Nederland nog resterende subspecialistische opleiding.  

De mate van korting (in principe maximaal 1 jaar) is afhankelijk van de kwalificaties van de 

buitenlandse opleidingsinstelling, de lokale supervisor en de betrokkenheid van een erkende 

Nederlandse opleider. 

 

- De kinderarts-fellow heeft een profileringsstage doorlopen die (geheel of gedeeltelijk) voldoet 

aan de eisen van de sectie (korting maximaal 6 maanden).   
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Om in aanmerking te kunnen komen voor korting dient de kinderarts-fellow schriftelijk een 

onderbouwd verzoek tot korting aan het CSO te richten via GAIA (PE-online.nl), bij voorkeur bij 

indiening van het opleidingsschema. Het CSO beoordeelt in overleg met de sectievertegenwoordiger 

voor hoeveel korting de kinderarts-fellow in aanmerking komt. 

 

Onderbreking voor wetenschappelijk onderzoek 

Een langere wetenschappelijke stage dan 6 maanden wordt beschouwd als een onderbreking van de 

opleiding. Dit kan onder voorwaarden plaatsvinden wanneer door het CSO een aanvraag hiertoe is 

geaccordeerd. 

 

Onderbreking door verlof/ziekte 

Bij zwangerschaps- en ouderschapsverlof en bij afwezigheid wegens ziekte wordt de 

subspecialistische opleiding verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van het 

zwangerschaps-/ouderschapsverlof. Indien er sprake is van langdurig ziek zijn (cumulatief 3 

maanden voor een 2½  jaar voltijdse opleiding) dan dient de subspecialistische opleiding verlengd te 

worden met een gelijke periode. Ook in deze situaties geldt dat de opleiding niet langer dan een jaar 

aaneengesloten mag worden onderbroken. 

 

                                                                                            

3 Locatie van de subspecialistische opleiding 

De opleiding tot kinderarts-subspecialist vindt in een door de NVK erkende opleidingsinrichting of –

cluster plaats. Een gedeelte van de subspecialistische opleiding kan onder voorwaarden plaatsvinden 

in een niet door de NVK voor het subspecialisme erkende inrichting wanneer door het CSO een 

aanvraag hiertoe is geaccordeerd.  

 

De subspecialistische opleiding kindergeneeskunde kan als volgt worden gerealiseerd (zie ook onder 

C): 

 

a. Op één locatie in een opleidingsinrichting met volledige erkenning  

In een voor het subspecialisme erkende opleidingsinrichting onder supervisie van een erkend 

opleider en plaatsvervangend opleider. 

 

b. Op meerdere locaties in opleidingsinrichtingen die samen erkend zijn als opleidingscluster  

De opleiding vindt deels op de ene en deels op de andere locatie plaats volgens een vooraf 

vastgesteld opleidingsschema en vastgestelde perioden waarin de kinderarts-fellow op een 

bepaalde plaats maximaal mag verblijven . 

Eén van de erkende opleiders is verantwoordelijk voor het gehele opleidingstraject van een 

individuele kinderarts-fellow en de ander is hierbij plaatsvervangend opleider.  

 

c. Op meerdere locaties in opleidingsinrichtingen waarvan er één een gedeeltelijke 

opleidingserkenning heeft. 

De opleiding vindt overwegend plaats in een voor het subspecialisme volledig erkende 

opleidingsinrichting, en voor maximaal 1 jaar in een opleidingsinrichting die erkend is voor 

een gedeelte van het subspecialistische opleidingstraject. 

De betreffende opleiders zijn ieder verantwoordelijk voor dat deel van de opleiding dat plaats 

vindt binnen hun opleidingsinrichting.  

 

d. Als onder a, b of c deels ingevuld met één of meerdere stages 

De opleiding als onder a, b of c kan gedeeltelijk worden ingevuld met stages in andere, aan 

het subspecialisme verwante, vakgebieden of stages in andere erkende opleidingsinrichtingen 

binnen het subspecialistische vakgebied.  

De opleider uit de voor het subspecialisme erkende opleidingsinrichting houdt hierbij de 

eindverantwoordelijkheid voor de opleiding als geheel. 

De stages kunnen ook in het buitenland plaatsvinden (in principe totaal maximaal 1 jaar) 

maar dienen altijd onder verantwoordelijkheid te staan van een voor dat vakgebied erkende 
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opleider of vakspecialist, die geschikt wordt geacht voor dat gedeelte van de opleiding.  

De stages dienen verder binnen de voor het betreffende deelspecialisme geformuleerde 

opleidingseisen te vallen en de aard en duur van de stages wordt vooraf vastgelegd in het 

opleidingsschema. Daarbij wordt getoetst of stages in redelijke verhouding staan tot het 

gehele subspecialistische opleidingstraject rekening houdende met de kwalificaties van de 

(buitenlandse) opleidingsinstelling en de lokale supervisor. Indien de stage plaatsvindt in een 

niet erkende opleidingsinrichting is de stage maximaal 6 maanden met een lokale supervisor 

of een supervisor op afstand en dient er een portfolio te worden bijgehouden.  

 

e. Opleidingsinrichting met landelijke expertise functie binnen een subspecialisme 

Er is een centraal expertise centrum met, afhankelijk van de aard van de concentratie,  

gelieerde academische opleidingsinrichtingen. Indien er sprake is van gelieerde 

opleidingscentra, heeft het expertisecentrum een samenwerkingsovereenkomst met de 

gelieerde opleidingscentra. 

Voor de specifieke expertise worden vanuit deze gelieerde centra verplichte stages in het 

centrale opleidingscentrum gevolgd. Vanuit de centrale opleidingsinrichting kunnen stages in 

de gelieerde opleidingscentra gevolgd worden. Bij visitatie wordt uitsluitend de 

aanvragende opleidingsinrichting gevisiteerd. De gelieerde opleidingscentra maken deel uit 

van een erkende opleidingsinrichting Kindergeneeskunde. 

 

 

Bij voorkeur voor het begin van de opleiding maar uiterlijk binnen drie maanden na aanvang moet de 

fellow een volledig opleidingsschema dat is geaccordeerd door de betreffende opleiders overleggen 

aan het dbCSO (zie E). 

 

 

 



NVK/CSO: Handvest Subspecialismen Kindergeneeskunde, herziene versie november 2017  8 

C.  DE SUBSPECIALISTISCHE OPLEIDINGSINRICHTING EN OPLEIDER(S) 

 

De erkenning als subspecialistische opleidingsinrichting is een NVK-erkenning die wordt verleend 

voor een periode van ten hoogste vijf jaar. De NVK kan een erkenning (tussentijds) intrekken, indien 

op grond van een door de visitatiecommissie uitgebracht rapport, de inrichting niet meer aan de 

gestelde eisen blijkt te voldoen. 

Voor de erkenning van opleidingen kindercardiologie en kinderneurologie zijn op het niveau van het 

bestuur van de NVK afspraken gemaakt met respectievelijk de secties kindercardiologie, de 

Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Vereniging voor kinderneurologie. 

(zie addendum I) 

 

De NVK kent het volgende onderscheid bij erkenning van subspecialistische opleidingsinrichtingen 

(zie ook de begrippenlijst):   

 

a. erkenning als zelfstandige opleidingsinrichting voor het volledige subspecialistische 

opleidingstraject 

De opleidingsinrichting heeft voldoende volume om zelfstandig het gehele subspecialistische 

opleidingstraject in te vullen en voldoet aan alle onderstaande eisen.  

b. erkenning als clusterpartner 

De opleidingsinrichting maakt deel uit van een cluster dat gezamenlijk voldoende volume 

heeft om het gehele subspecialistische opleidingstraject in te vullen en voldoet aan alle 

onderstaande eisen.  

De clusterpartners dienen gezamenlijk een aanvraag voor erkenning in waarin de samenhang 

en continuïteit van patiëntenzorg en opleiding zijn vastgelegd en gegarandeerd en worden 

gecombineerd gevisiteerd. 

c. erkenning als opleidingsinrichting voor een gedeelte van het subspecialistische 

opleidingstraject 

De opleidingsinrichting kan niet het totale subspecialistische opleidingstraject volgens de 

eisen invullen, maar kan een nader omschreven gedeelte van de opleiding (maximaal 1 jaar) 

vorm geven en voldoet (voor dat gedeelte van de opleiding) aan onderstaande eisen. 

De opleidingsinrichting wordt gevisiteerd op het specifieke deel van de opleiding dat wordt 

ingevuld. 

 

1 Eisen met betrekking tot de subspecialistische opleidingsinrichting/cluster en staf  

Voor erkenning van een afdeling als subspecialistische opleidingsinrichting is vereist dat: 

 de subspecialistische afdeling deel uitmaakt van een ziekenhuis met een erkende opleiding 

voor kindergeneeskunde. 

 de subspecialistische afdeling een duidelijk herkenbare organisatorische eenheid vormt 

waarbinnen de opleiding gerealiseerd kan worden. 

 de subspecialistische afdeling beschikt over een subspecialistische staf van tenminste 2 door de 

NVK erkende kinderartsen-subspecialist die allen bijdragen aan de opleiding van de fellow(s)  

 Per fellow moet minimaal 1 staflid beschikbaar zijn (ratio staf/fellow ≥1) 

 naast de opleider een plaatsvervangend opleider aanwezig is en beide opleiders samen 

tenminste 1.6 fte aanstelling binnen het subspecialisme hebben. 

In geval van een opleidingscluster kan de opleider van de ene locatie als plaatsvervangend 

opleider voor een andere locatie fungeren. Beide opleiders moeten in dat geval een aanstelling 

van minimaal 0.8 fte binnen het subspecialisme hebben. 

 op de klinische en poliklinische afdeling jaarlijks een minimaal aantal (door de betreffende 

sectie vast te stellen) opnames en consulten betreffende de subspecialistische problematiek 

plaatsvindt (zie hiervoor de sectie specifieke eisen) 

 de afdeling beschikt over het benodigde (door de sectie vast te stellen) instrumentarium, 

ruimten en faciliteiten, voor de opleiding in het desbetreffende kindergeneeskundige 

subspecialisme (zie hiervoor de sectie specifieke eisen). 
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 de afdeling beschikt over een eigen weekprogramma, waarin de verschillende 

(interdisciplinaire) besprekingen waaraan de fellow participeert en het onderwijs zijn 

vastgelegd. 

 er een adequate (elektronische) patiëntenadministratie en registratie van alle op de polikliniek 

en kliniek aangeboden en behandelde subspecialistische problematiek wordt onderhouden. 

Hieruit moet blijken dat er voldoende aanbod aanwezig is in de opleidingsinrichting om aan de 

opleidingseisen te kunnen voldoen. 

 de subspecialistische staf wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van het 

desbetreffende kindergeneeskundige subspecialisme, publiceert in wetenschappelijke 

tijdschriften, wetenschappelijke voordrachten houdt en regelmatig wetenschappelijke 

vergaderingen en congressen op het gebied van het subspecialisme bijwoont.  

 de afdeling beschikt over een bibliotheek en een elektronische bibliotheekaansluiting waarin 

de belangrijkste boeken en periodieken op het subspecialistische gebied aanwezig zijn. 

 indien het CSO daarom verzoekt, gegevens betreffende de opleiding en de in opleiding zijnde 

kinderartsen-fellow ter beschikking worden gesteld aan het CSO. 

 De afdeling voldoet aan eventuele verdere door de betreffende sectie gestelde eisen 

(bijvoorbeeld rond functieonderzoek en verrichtingen) zie hiervoor de sectie-specifieke eisen. 

  

2 Eisen met betrekking tot de opleider en plaatsvervangend opleider 

Voor erkenning als opleider of plaatsvervangend opleider dient de kinderarts-subspecialist: 

 lid te zijn van de NVK en de betreffende sectie 

 minimaal 2 jaar zelfstandig in het subspecialisme werkzaam te zijn geweest en gepromoveerd 

te zijn.  

 actief betrokken te zijn bij patiëntenzorg en onderwijs in het betreffende subspecialisme en 

wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te stimuleren; 

 

De opleider dient verder: 

 in overleg met de fellow en het hoofd van de afdeling kindergeneeskunde een 

opleidingsprogramma en wetenschappelijk programma voor de fellow op te stellen 

 er zorg voor te dragen dat er adequate supervisie is van de kinderarts(en)-fellow en dat deze 

continu gewaarborgd is. 

 er zorg voor te dragen dat de fellow aan  alle verplichtingen van de opleiding kan voldoen; 

 klinische conferenties en refereerbijeenkomsten op het gebied van het betreffende 

subspecialisme te organiseren; 

 halfjaarlijks een voortgangsgesprek te hebben met de kinderarts(en)-fellow, daarbij het 

portfolio te controleren, de bevindingen op schrift te stellen en deze ter inzage te geven aan de 

fellow(s).  

 de wetenschappelijke activiteiten van de fellow(s) te stimuleren, alsmede de voortgang te 

bewaken van de (voor registratie vereiste) publicatie van de fellow (als 1e auteur) in een 

(inter)nationaal (peer-reviewed) wetenschappelijk tijdschrift en een voordracht dan wel poster 

op een (inter)nationaal congres. 

 ten behoeve van de zelfstudie van de fellow een lijst van verplichte en aanbevolen boeken en 

tijdschriften actueel te houden 

 

De opleider is verantwoordelijk voor: 

 de vormgeving van functionele samenwerking conform de daarvoor door de betreffende sectie 

vastgelegde criteria (zie hiervoor de sectie specifieke eisen). 

 het opstellen van een beleidsplan voor de opleidingsinrichting dat, mede aan de hand van de 

administratie- en registratiegegevens, jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld; 

 het opstellen van een jaarverslag van de opleidingsinrichting. 
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3 Wijzigingen in de status van de opleidingsinrichting of de opleiders. 

 Indien zich tijdens de periode van erkenning belangrijke wijzigingen voordoen in de 

organisatie of structuur van de subspecialistische opleidingsinrichting, dient het CSO hiervan  

onverwijld schriftelijk – mede ondertekend door het afdelingshoofd -  in kennis te worden 

gesteld. Het CSO beoordeeld in dergelijke gevallen of er opnieuw een visitatie dient te worden 

aangevraagd. 

 Indien de opleider of plaatsvervangend opleider uit de opleidingsinrichting vertrekt of het ambt 

van opleider wenst neer te leggen, dan dient hij tijdig (3 maanden hieraan vooraf) het CSO 

hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

 De plaatsvervangend opleider treedt in de rechten en plichten van de opleider indien deze 

gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden of langer zijn werkzaamheden niet 

zal kunnen verrichten en tevens indien de functie van opleider vacant komt, doch dan voor ten 

hoogste 2 jaar. De erkenning van de opleidingsinrichting blijft voor dezelfde periode 

gehandhaafd. In het tweede jaar van deze periode mogen geen nieuwe kinderartsen-fellow 

worden aangesteld.  

De plaatsvervangend opleider kan bij het CSO een verzoek indienen om erkend te worden als 

opleider. Dit verzoek moet mede-ondertekend worden door de vertrekkende opleider en het 

afdelingshoofd kindergeneeskunde. 

 Indien er 1 jaar geen opleider is, of als het opleiderschap twee jaar is waargenomen door de 

plaatsvervangend opleider vervalt de opleidingserkenning. Dit geldt ook indien er twee jaar 

geen fellows in opleiding zijn geweest en er zich in de tussentijd wijzigingen  in de organisatie 

of structuur van de opleiding hebben voorgedaan.  

 Indien de status van opleidingsinrichting of opleider op enigerlei wijze wordt beëindigd, geldt 

er voor de kinderarts-fellow een expiratiejaar. Tijdens deze periode treedt het CSO in overleg 

met de kinderarts-fellow en de vertegenwoordiger van het betreffende subspecialisme in het 

CSO om een zodanige regeling op te stellen dat de opleiding van de kinderarts-fellow 

gecontinueerd wordt. In deze periode mogen geen nieuwe kinderartsen-fellow worden 

aangenomen. 
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D.  VISITATIE EN ERKENNING VAN SUBSPECIALISTISCHE OPLEIDERS EN 

OPLEIDINGSINRICHTINGEN 

 

1. Aanvraag (verlenging van) erkenning. 

De aanvraag tot erkenning tot subspecialistische opleidingsinrichting en (plaatsvervangend) opleider 

wordt ingediend op het door het CSO via de NVK website beschikbaar gestelde aanvraagformulier 

voor (verlenging van) erkenning van een subspecialistische opleidingsinrichting kindergeneeskunde 

deel I en II en het fellow evaluatieformulier. In de aanvraagformulieren en de bijbehorende 

toelichting staat vermeld welke overige documenten daarbij dienen te worden overlegd. De 

daadwerkelijke visitatie kan pas plaatsvinden als alle vereiste documenten compleet zijn aangeleverd.     

 

2. Samenstelling en werkwijze van de visitatiecommissie  

De aanvraag tot (verlenging van) erkenning tot subspecialistische opleidingserkenning wordt 

beoordeeld door een visitatiecommissie die door de portefeuillehouder van het desbetreffende 

subspecialisme in het dbCSO wordt samengesteld in overleg met de vertegenwoordiger van de sectie 

in het PCSO. 

      De visitatiecommissie bestaat uit: 

• De portefeuillehouder van het subspecialisme in het dbCSO die tevens fungeert als 

(onafhankelijk) voorzitter en rapporteur. 

• De vertegenwoordiger in het PCSO voor het betreffende subspecialisme. 

• Een tweede vertegenwoordiger van het subspecialisme aan te wijzen door de sectie. 

• Een op het gebied van het subspecialisme deskundige (bij voorkeur medisch specialist) van 

buiten de kindergeneeskunde. De sectie doet daartoe een voorstel aan het dbCSO, die dit 

accordeert. 

• Minstens één kinderarts-fellow in opleiding voor het betreffende subspecialisme. 

De commissie vergadert, waarbij de noodzakelijke informatie (zie D1) beschikbaar is.  

Indien de commissie het noodzakelijk acht, wordt er een visitatie ter plekke georganiseerd. 

 

3. Besluitvorming en rapportage  

De voorzitter van de visitatiecommissie draagt zorg voor consensus over het eindresultaat van de 

visitatie en het te formuleren voorstel aan het dbCSO. 

 Het eindoordeel kan zijn: 

• (Her)erkennen voor het volledige opleidingstraject, waarbij wordt aangegeven voor welke 

periode de (her)erkenning geldig is (eerste erkenning 2 jaar, her-erkenning maximaal 5 jaar). 

De (her)erkenning kan vergezeld gaan van voorwaarden, zwaarwegende adviezen en/of 

aanbevelingen. 

• (Her)erkennen voor een gedeelte van het opleidingstraject van maximaal één jaar, met een 

omschreven opleidingsdoel , waarbij wordt aangegeven voor welke periode de 

(her)erkenning geldig is (eerste erkenning 2 jaar, her-erkenning maximaal 5 jaar). De 

(her)erkenning kan vergezeld gaan van voorwaarden, zwaarwegende adviezen en/of 

aanbevelingen. 

• Afwijzen met opgave van reden. 

 

Voorwaarden worden gesteld aan reeds erkende (plaatsvervangend) opleiders en 

opleidingsinrichtingen die niet (meer) voldoen aan één of meerdere erkenningseisen of 

verplichtingen.  Indien verlenging van een opleiding onder voorwaarden wordt afgegeven, dan 

moeten de opleiders binnen de gestelde termijn aan de door de visitatiecommissie gestelde eisen 

voldoen met dien verstande dat bij in gebreke blijven terstond de erkenning wordt ingetrokken. 

Een eerste erkenning van een opleiding kan niet onder voorwaarden worden afgegeven. Erkenning 

vindt alleen plaats als aan alle belangrijke erkenningeisen en verplichtingen is voldaan. 

Indien de opleiding en opleider(s) grotendeels aan de gestelde eisen voldoen, kan de 

visitatiecommissie zwaarwegende adviezen en/of aanbevelingen formuleren om de opleiding te 

optimaliseren.  
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Ook over zwaarwegende adviezen dient binnen de door de visitatiecommissie gestelde termijn aan 

het CSO te worden gerapporteerd.  

 

Het visitatierapport wordt in de vergadering van het dbCSO besproken. Het resultaat van de 

erkenning wordt medegedeeld aan de opleiders, het afdelingshoofd algemene kindergeneeskunde, de 

vertegenwoordiger van het subspecialisme in het PCSO en het CP. De erkende opleiding wordt 

bijgeschreven in het Register Subspecialistische Opleidingen Kindergeneeskunde van de NVK. 

Vervolgens vindt vermelding plaats in de Nieuwsbrief. 
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E.  DE KINDERARTS-FELLOW. 

 

De kinderarts-fellow kan uitsluitend een subspecialistische opleiding kindergeneeskunde aanvangen 

in een door het CSO voor het betreffende subspecialisme erkende opleidingsinrichting met erkende 

opleider(s). 

Voor de opleidingen kindercardiologie en kinderneurologie zijn op het niveau van het bestuur van de 

NVK afspraken gemaakt met respectievelijk de secties kindercardiologie, de Nederlandse Vereniging 

voor Neurologie en de Nederlandse Vereniging voor kinderneurologie. 

(zie addendum I) 

 

1. Eisen met betrekking tot de kinderarts-fellow en de aanmelding bij het CSO 

De kinderarts-fellow voldoet aan de volgende eisen: 

 Is lid van de NVK 

 Is lid van de desbetreffende sectie 

 Meldt zichzelf binnen 3 maanden na aanvang van de subspecialistische opleiding bij het CSO  

 met een volledig ingevuld aanvraagformulier (beschikbaar via de NVK website) en een 

opleidingsschema, wat mede ondertekend is door de subspecialistische opleider en het 

afdelingshoofd kindergeneeskunde of met een akkoordbrief van opleider en afdelingshoofd in 

bijlage. Voor het aanmelden wordt gebruikt van GAIA (PE-online.nl). Zie instructie op de 

NVK-website: 

http://www.nvk.nl/Opleiding/Opleidingtotsubspecialist/Aanmeldingalskinderarts-fellow.aspx 

 

Het opleidingsschema wordt beoordeeld door de vertegenwoordiger van de Sectie in het  

PCSO (= opleider in het subspecialisme), eventueel in overleg met de portefeuillehouder van het 

desbetreffende subspecialisme in het dbCSO. Indien de fellow afkomstig is uit de subspecialistische 

afdeling van de sectievertegenwoordiger dan wordt het opleidingsschema beoordeeld door de 

plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Sectie in het PCSO.  

De kinderarts-fellow geeft bij de aanmelding aan of hij/zij de opleiding in voltijdse dan wel deeltijdse 

aanstelling wenst te volgen. De totale opleidingsduur wordt door de fellow berekend op basis van een 

voltijdse aanstelling. Indien er tijdens de opleiding wijzigingen optreden ten aanzien van de 

opleidingsduur (bv zwangerschap, langdurige ziekte, part time werken) dan stelt de fellow het CSO 

daarvan onverwijld schriftelijk in kennis, de opleidingsduur wordt daarbij verlengd met de duur van 

het verlof/afwezigheidsperiode. 

 

De fellow dient een portfolio bij te houden. Een voorbeeldportfolio wordt door de Sectie beschikbaar 

gesteld op de webpagina van het CSO op de NVK website. Voor het CSO zijn de volgende 

onderdelen uit het portfolio relevant: lijst met kwantitatieve gegevens over verrichtingen/ diagnoses, 

onderzoekingen, belangrijke besprekingen, vermelding van de data van de beoordelingsgesprekken 

met de opleider, congresbezoek, voordrachten en publicaties.  

Aan het eind van de opleiding bij de aanvraag voor registratie toetst het CSO aan de hand van 

bovengenoemde onderdelen uit het portfolio en een geactualiseerd opleidingsschema of de opleiding 

is verlopen volgens het geaccordeerde opleidingsschema. 

Verder dient de fellow aan het eind van zijn/haar opleiding een fellowevaluatieformulier in te vullen 

en op te sturen naar het CSO. 

 

De kinderarts-fellow dient gedurende zijn subspecialistische opleiding van 2½ jaar (bij 1,0 fte) de 

door de MSRC vastgestelde 40 accreditatiepunten per jaar te verwerven voor behoud van zijn 

registratie als kinderarts. 

http://www.nvk.nl/Opleiding/Opleidingtotsubspecialist/Aanmeldingalskinderarts-fellow.aspx
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F.  DE REGISTRATIE VAN KINDERARTSEN-SUBSPECIALIST  

 

1. Eisen voor de NVK-registratie als kinderarts-subspecialist 

Om in aanmerking te komen voor de registratie als kinderarts-subspecialist dient de kandidaat-

subspecialist 

a geregistreerd zijn in Nederland als kinderarts 

b een subspecialistische opleiding hebben doorlopen welke is geaccordeerd door de NVK 

c lid zijn van de NVK 

d lid zijn van de desbetreffende sectie 

 

Het CSO kan, gehoord hebbende de vertegenwoordiger van de sectie van het betreffende  

subspecialisme, een in het buitenland opgeleid subspecialist, na een beoordelingstraject van 6 

maanden en een positief oordeel van een in dat subspecialisme erkend opleider, voor registratie 

voordragen. 

 

Voor registratie binnen de subspecialismen  kindercardiologie en kinderneurologie zijn op het niveau 

van het bestuur van de NVK afspraken gemaakt met respectievelijk de secties kindercardiologie, de 

Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Vereniging voor kinderneurologie. 

(zie addendum I) 

                    

2. Registratieprocedure  

De kinderarts, die geregistreerd wenst te worden als kinderarts-subspecialist, dient daartoe binnen 3 

maanden na het beëindigen van de opleiding een verzoek in bij het CSO. Voor de registratie wordt 

gebruikt gemaakt van GAIA (PE-online.nl). Zie instructie op de NVK-website: 

http://www.nvk.nl/Opleiding/Opleidingtotsubspecialist/Registratiealskinderarts-subspecialist.aspx 

Dit verzoek moet vergezeld gaan van een compleet en adequaat ingevuld registratieformulier 

(beschikbaar via de NVK website), alsmede van een ondertekende verklaring van de 

subspecialistische opleider(s) dat de fellow de opleiding heeft voltooid en als zelfstandig 

subspecialist werkzaam kan zijn, eerdergenoemde onderdelen van het portfolio, een geactualiseerd 

opleidingsschema, en een door de fellow ingevuld en door de opleider ondertekend 

fellowevaluatieformulier. Daarbij moet de fellow kunnen aantonen dat er een publicatie in een 

(inter)nationaal tijdschrift is verschenen (of “accepted” is) met de fellow als 1e auteur of een NVK 

richtlijn is ontwikkeld met de fellow als projectleider en dat de fellow een voordracht op een 

(inter)nationaal congres of een posterpresentatie heeft gehouden (zie ook B1: klinische en 

wetenschappelijke vorming). 

Dit geheel wordt beoordeeld door de portefeuillehouder van het betreffende subspecialisme in het db 

CSO, die zo nodig de vertegenwoordiger van het betreffende subspecialisme in het CSO consulteert. 

Indien het CSO positief beschikt, dan meldt zij haar besluit aan het CP en schrijft de erkende 

subspecialist bij in het Register van kinderartsen-subspecialist van de NVK. Vervolgens vindt 

vermelding plaats in de Nieuwsbrief. 

 

Als registratiedatum geldt de datum, waarop de fellow zijn subspecialistische opleiding heeft 

beëindigd. Deze datum wordt achteraf vastgesteld, wanneer het CSO heeft vastgesteld dat aan alle 

vereisten voor registratie is voldaan.  

De registratie is geldig voor een periode van vijf jaar.  

Als de voor registratie vereiste publicatie aan het eind van de opleiding ontbreekt kan de fellow nog  

tot maximaal 2½ jaar na einde opleiding registratie aanvragen zodra een publicatie is geaccepteerd. 

De fellow wordt dan voor 5 jaar geregistreerd met als registratiedatum de datum van acceptatie 

publicatie en als einddatum 5 jaar na eind opleiding.  

Als  2½ jaar na einde opleiding nog geen publicatie is geaccepteerd,  is niet aan de eisen van de 

opleiding voldaan en vervalt de mogelijkheid tot registratie. 

 

 

 

 

http://www.nvk.nl/Opleiding/Opleidingtotsubspecialist/Registratiealskinderarts-subspecialist.aspx


NVK/CSO: Handvest Subspecialismen Kindergeneeskunde, herziene versie november 2017  15 

3. Dubbelregistratie als kinderarts-subspecialist 

Een kinderarts kan maar voor slechts één subspecialisme geregistreerd worden. Een belangrijk 

argument in deze is de verplichting minimaal 16 uur te besteden aan poliklinische en klinische 

subspecialistische  patiëntenzorg. Daarnaast mag geacht worden, dat de kinderarts voldoende tijd en 

aandacht besteedt aan wetenschappelijke en ontwikkelingsaspecten van het subspecialisme alsmede 

de algemene kindergeneeskunde. 
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G.    DE HERREGISTRATIE  VAN KINDERARTSEN-SUBSPECIALIST 

 

Bij herregistratie wordt het adequaat functioneren van de subspecialist en de betrokkenheid bij 

ontwikkelingen in het betreffende subspecialisme getoetst aan de hand van een aantal algemene eisen 

die gelden voor ieder subspecialisme en de subspecialisme-specifieke eisen zoals opgesteld door de 

desbetreffende sectie.  

In de bijlage specifieke criteria bij het aanvraagformulier voor herregistratie op de NVK website 

vindt u de toetsingscriteria van de secties voor wat betreft klinische vaardigheden, subspecialistische 

accreditatiepunten en de invulling van een functioneel samenwerkingsverband. 

Bij het vaststellen van deze criteria draagt de sectie er zorg voor dat het gehele spectrum van het 

subspecialisme aan de orde komt. De secties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, kwantiteit en 

diversiteit van de geboden subspecialistische nascholing. 

De door sectie opgestelde eisen voor zowel de individuele nascholing als activiteiten in functioneel 

samenwerkingsverband moeten door het CSO geaccordeerd worden. Het CSO gebruikt vervolgens 

de eisen en de behaalde punten als richtlijn bij de herregistratie. 

 

Voor de herregistratie binnen de subspecialismen  kindercardiologie en kinderneurologie zijn op het 

niveau van het bestuur van de NVK afspraken gemaakt met respectievelijk de secties 

kindercardiologie, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Vereniging voor 

kinderneurologie. (zie addendum I) 

 

 

1. Eisen voor herregistratie als kinderarts-subspecialist 

 

Om in aanmerking te komen voor herregistratie als subspecialist, dient de subspecialist tenminste te 

voldoen aan de eisen voor registratie zoals genoemd bij F1. 

 

Patiëntenzorg 

De kinderarts-subspecialist dient minimaal 16 uur per week te besteden aan subspecialistische 

activiteiten, waaronder gerekend worden klinische en poliklinische patiëntenzorg en specifieke 

subspecialistische verrichtingen.  

 

Naast de kwantitatieve eis dat de kinderarts-subspecialist minimaal 16 uur per week dient te besteden 

aan subspecialistische activiteiten, hebben verschillende secties ook kwalitatieve eisen aan deze 

werkzaamheden gesteld. Zo kunnen er eisen gesteld worden aan de ziektebeelden of verrichtingen 

waar de kinderarts subspecialist minimaal ervaring mee moet hebben. Zie hiervoor de specifieke 

criteria van de secties op de NVK website.  

 

Nascholing 

Voor alle kinderartsen geldt dat men 40 uur =  40 punten per jaar geaccrediteerde nascholing moet 

volgen. Verder wordt van de subspecialist verwacht dat deze per jaar in principe 50% van de 

sectievergaderingen bijwoont. 

Het CSO heeft voor de kinderarts-subspecialist als regel gesteld, dat deze 40 accreditatiepunten 

moeten bestaan uit 20 punten algemene kindergeneeskundige nascholing en 20 punten reguliere, 

individuele subspecialistische nascholing, behaald met activiteiten die door de NVK Commissie 

Nascholing & Accreditatie  zijn geaccrediteerd.  

Accreditatie door de cie N&A vindt plaats op voorspraak van de secties die hiervoor  

een lijst van nascholingsactiviteiten voor de kinderarts subspecialist ter beschikking stelt.   

Elke kinderarts-subspecialist is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn/haar 

nascholingsactiviteiten in het kader van de herregistratie als subspecialist.  

 

Functionele samenwerking 

Voor niet academisch werkende en solitair academisch werkende kinderartsen-subspecialist die voor 

herregistratie in aanmerking wensen te komen is een functionele relatie met een opleidings- of 

daaraan door de sectie gelijkgesteld universitair centrum verplicht. 
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De inhoudelijke criteria voor deze functionele samenwerking worden vastgelegd door de secties. Zie 

hiervoor de subspecialisme-specifieke eisen. 

Vanuit de opleidings- of daaraan door de sectie gelijk gestelde universitaire centra wordt deze 

samenwerking geïnitieerd en georganiseerd waarbij er een adequate registratie van deelname 

plaatsvindt ten behoeve van herregistratie. Registratie van deelname aan functionele samenwerking is 

de verantwoordelijkheid van zowel de organiserende centra als de subspecialist. 

 

2. Procedure voor herregistratie 

De subspecialist wiens registratie expireert krijgt automatisch een uitnodiging tot het indienen van 

een herregistratieaanvraag.  

De kinderarts, die geherregistreerd wenst te worden als kinderarts-subspecialist, dient daartoe 

schriftelijk een verzoek in bij het CSO. Voor het aanmelden wordt gebruik gemaakt van GAIA 

(systeem PE-online.nl). Zie instructie op de NVK-website 

http://www.nvk.nl/Opleiding/Opleidingtotsubspecialist/Herregistratiealskinderarts-subspecialist.aspx 

De aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld door de speciaal hiervoor ingestelde herregistratie 

adviescommissie van de desbetreffende sectie.   

De herregistratie adviescommissie bestaat uit de vertegenwoordiger van de sectie in het PCSO en 

twee opleiders uit de sectie.  

Toetsing aan de subspecialisme-specifieke eisen vindt plaats op basis van de delen C-F van het 

aanvraagformulier en (afhankelijk van de sectie) een aanvullende vragenlijst (zie NVK website). 

Op basis van de beoordeling van de herregistratie adviescommissie besluit het CSO over 

herregistratie van de kandidaten.  

Tegen een besluit van het CSO kan men gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het dagelijks bestuur 

van het CSO. Het dbCSO kan in overleg met de herregistratieadviescommissie van de betreffende 

sectie een genomen besluit in heroverweging nemen. In tweede instantie kan men in beroep gaan bij 

het bestuur van de NVK. 

 

Herregistratie gepensioneerde subspecialisten 

Indien de subspecialist in de periode voorafgaand aan de expiratie van registratie zijn (klinische) 

werkzaamheden heeft beëindigd maar tot de datum van het beëindigen van zijn werkzaamheden 

zonder onderbrekingen werkzaam is geweest en aan de minimumvereisten voor herregistratie heeft 

voldaan, dan wordt de nieuwe expiratiedatum bepaald op vijf jaar na de laatste werkdag. 

 

Herregistratie van in het buitenland werkzame subspecialisten 

Door het CSO geregistreerde subspecialisten die direct voorafgaand aan de expiratiedatum van hun 

registratie langer dan twee jaar werkzaam zijn in het buitenland komen niet in aanmerking voor 

herregistratie. Bij terugkomst is (her)registratie mogelijk op basis van een beoordelingstraject van 6 

maanden (zie ook F1). 

 

 

 

http://www.nvk.nl/Opleiding/Opleidingtotsubspecialist/Herregistratiealskinderarts-subspecialist.aspx
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H ADDENDUM 

 

  

 

Addendum I: kindergeneeskundige subspecialismen cardiologie en neurologie  

 

Voor de kindergeneeskundige subspecialismen cardiologie en neurologie heeft het bestuur van de 

NVK, in overleg met het CSO en de desbetreffende secties, een deel van de taken en 

verantwoordelijkheden ten aanzien van het vaststellen van opleidingseisen, erkenning van 

opleidingen en opleiders, beoordeling van opleidingsschema’s en (her)registraties overgedragen aan 

respectievelijk de sectie kindercardiologie en de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie 

NVKN. 

 

Cardiologie: 

Op basis van een met het NVK bestuur gesloten convenant is de sectie Kindercardiologie 

verantwoordelijk voor het vaststellen van de opleidingseisen kindercardiologie, erkenning van 

kindercardiologische opleidingscentra, beoordeling van opleidingsschema’s en registratie en 

herregistratie van kindercardiologen. De hierbij behorende taken worden uitgevoerd door de 

commissie Opleiding en Accreditatie van de sectie Kindercardiologie in overleg en samenspraak met 

het CSO. 

 

Neurologie: 

Op basis van het besluit tripartiet overleg tussen de besturen van de NVK, Nederlandse Vereniging 

voor Neurologie (NVN) en NVKN is de NVKN verantwoordelijk voor het vaststellen van de 

opleidingseisen kinderneurologie, erkenning van kinderneurologische opleidingscentra, beoordeling 

van opleidingsschema’s en registratie en herregistratie van kinderneurologen. De hierbij behorende 

taken worden uitgevoerd door de opleidingsbegeleidingscommissie van de NVKN, waarin een 

vertegenwoordiger van de NVK zitting heeft,  in overleg en samenspraak met het CSO. 

 

 

 


