
 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
OPLEIDINGS- EN CERTIFICERINGSDOCUMENT 
KINDERARTS  ACUTE GENEESKUNDE  
 
 
 
 
 
Dr. Jennifer Verhoeven 
Prof. Dr. Henriëtte Moll 
Dr. Dorien Geurts 
Versie februari 2022  



 2 

 

Inhoudsopgave 
 

 
1. Algemeen           3 

2. De opleiding          4 

2.1 Voorwaarden voor toelating tot opleiding      4 

2.2 Duur           4 

2.3 Profileringsstage/Postgraduate Training      4 

2.4 Inhoud          5-6 

 
3. De Opleidingsinrichting         7 

3.1 Opleider          7 

3.2 Staf           7 

3.3 Certificering          8 

3.4 Faciliteiten          9 

3.5 Audit           9 

 

 
 

 
  



 3 

 
 
 

1. ALGEMEEN 
 
Het aandachtsgebied acute kindergeneeskunde is een onderdeel van de acute 
geneeskunde en behoudt daar op het gebied van patiëntenzorg en onderwijs en 
onderzoek een fundamentele relatie mee. 
 
De acute kindergeneeskunde is het onderdeel van de kindergeneeskunde dat zich 
richt op de eerste opvang, stabilisatie, diagnostiek en tijdige en adequate aanvang 
van behandeling van kinderen met een acute presentatie van een inwendige ziekte. 
Daarnaast omvat acute geneeskunde de organisatie, coördinatie en logistiek in 
bredere zin van acute zorg aan patiënten op de spoedeisende hulp (SEH) en bij 
acute verslechtering van klinisch opgenomen patiënten. Er is een nauwe 
samenwerking met zorgverleners in de gehele acute keten van prehospitaal 
(huisartsen, ambulancedienst), de SEH (SEH-artsen, chirurgen, intensivisten, 
verpleegkundigen etc.), de spoedpolikliniek, de opname afdeling, de (regionale) 
Kinder Intensive Care en het vangnet na ontslag.  
 
Het NVK-bestuur is in het kader van versterking van de acute kindergeneeskunde 
akkoord gegaan met een postgraduate training tot kinderarts met expertise in de 
acute kindergeneeskunde. De opleiding zal starten als een pilot in de vorm van de 
bestaande profileringsstage tijdens de opleiding tot kinderarts,gevolgd door een 
aanvullende postgraduate training. Met deze postgraduate training wordt de 
kinderarts opgeleid tot kinderarts met aandachtsgebied acute geneeskunde (hierna 
te noemen kinderarts-acute geneeskunde). De postgraduate training omvat de 

volgende stages: 
- Spoedeisende hulp van een academisch ziekenhuis; 
- Intensive care kinderen;  
- Spoedeisende hulp van een algemeen opleidingsziekenhuis. 
 
De kinderarts-acute geneeskunde oefent de acute kindergeneeskunde in een 
zodanige omgeving uit dat de kennis en vaardigheden kunnen worden onderhouden. 
Voor de kinderarts acute geneeskunde geldt een aanstelling van minimaal 0.5 fte 
met minstens 12 uur per week acute geneeskunde, exclusief de diensten.  
 
In maart 2021 vond er een eenmalige retrograde certificering tot kinderarts acute 
geneeskunde plaats. 27 kinderartsen voldeden aan de voorwaarden zoals bepaald in 
het opleidingsdocument. De certificering is geldig voor de duur van 2 tot 5 jaar. 
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2. DE OPLEIDING  
 
De opleiding tot kinderarts- acute geneeskunde bestaat uit een postgraduate 
training waarin een profileringsstage onderdeel kan zijn. 
 
2.1 Voorwaarden voor toelating tot opleiding  
 
De opleiding tot kinderarts acute geneeskunde staat open voor artsen, die 

- Een door de RGS erkende opleiding tot kinderarts hebben afgerond of in het 
laatste jaar van hun opleiding zijn;  

- Lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK); 
- Lid zijn van de Expertise groep Acute Kindergeneeskunde (EAK).  

 
2.2 Duur 
 
De duur van de opleiding bedraagt op parttimebasis (0.8 fte) 21 maanden. 
De opleiding dient bij voorkeur in een aaneengesloten periode te worden gevolgd. In 
bijzondere gevallen en onder nader te stellen voorwaarden wordt ontheffing 
verleend. 
 
2.3 Postgraduate Training 
 
De kinderarts-acute geneeskunde in opleiding legt voor de aanvang van de opleiding 
het opleidingsschema ter goedkeuring voor aan de daarvoor ingestelde 
opleidingscommissie van de Expertisegroep Acute Kindergeneeskunde. Het 
opleidingsschema is in overleg met de opleider(s) acute kindergeneeskunde 
opgesteld. 
 
De stages kunnen in willekeurige volgorde doorlopen worden. Zo kan het 
profileringsgedeelte ook op de Intensive Care of in het algemene ziekenhuis gedaan 
worden. De opleiding dient minstens te zijn samengesteld uit de volgende 
componenten: 
 
-  Postgraduate Training acute kindergeneeskunde in academisch ziekenhuis 

van 6 maanden, eventueel aangevuld met verdiepingsstage van 3 maanden. 
De profileringsstage vindt plaats na de common trunk, tijdens het 5e jaar van 
de opleiding tot kinderarts of na afronding van de opleiding tot kinderarts. De 
stage vindt plaats op de spoedeisende hulp waar ervaring wordt opgedaan 
met medische vaardigheden die nodig zijn bij de opvang, stabilisatie en 
behandeling van acute aandoeningen. Daarnaast zal de kinderarts betrokken 
zijn bij de coördinatie en logistiek van zorg op de SEH, het observatorium, de 
acute opname afdeling, acute consulten op de overige verpleegafdelingen en 
spoedpolikliniek. 
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Het is mogelijk om aansluitend een verdiepingsstage van 3 maanden te volgen 
op het gebied van aanpalende specialismen zoals infectieziekten, anesthesie, 
kindermishandeling, traumatologie/chirurgie, acute interne geneeskunde, SEH 
Volwassenen, psychiatrie. 

 
- Postgraduate Training Intensive Care Kinderen van ten minste 9 maanden 

In deze stage die (vooral) zal plaatsvinden op de intensive care dient de 
kinderarts de principes van de diagnostiek en vervolgbehandeling van het 
acuut zieke kind zich verder eigen te maken. 
 
Specifieke leerdoelen: 

 - Kennis van en ervaring in cardiopulmonale resuscitatie. 
- Kennis van en ervaring in pathofysiologie, diagnostiek en behandeling 

van falende vitale orgaansystemen. 
- Kennis van en ervaring met luchtwegmanagement, invasieve en non-

invasieve beademingsmodaliteiten, mogelijkheden voor arterie- en 
centraal veneuze lijnen, hemodynamische monitoring, sedatie en 
analgesie. 

-         Kennis van transport en overdracht van kritisch zieke kinderen. 
- Leiding geven aan multidisciplinair team bij de opvang van een acuut 

zieke patiënt.  
- Kennis van en ervaring in ethische aspecten bij de zorg voor acuut 

zieke patiënten en de familie of wettelijke vertegenwoordigers. 
 
 
- Postgraduate Training acute kindergeneeskunde in een algemeen 

opleidingsziekenhuis van 6 maanden 
 

Tijdens deze stage van 6 maanden dient de kinderarts de verworven 
vaardigheden integraal toe te passen en kan hij/zij zelfstandig functioneren. 
De kinderarts heeft te allen tijde het overzicht over de op de SEH aanwezige 
kinderen. Hij/zij bewaakt de voortgang van het diagnostische proces. Er is 
kennis van het triagesysteem. De kinderarts houdt zich eveneens actief bezig 
met de logistieke aspecten van de spoedeisende geneeskunde en 
aanvullende kennis en ervaring in managementvaardigheden dient te worden 
verkregen. Supervisietaken worden verder ontwikkeld. 
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2.4 Inhoud van de opleiding 
 
De kinderarts in opleiding verwerft adequate kennis en vaardigheden op het gebied 
van de etiologie, diagnostiek en behandeling van acute kindergeneeskundige 
aandoeningen. 
Daarnaast heeft de kinderarts ervaring in de organisatie van acute zorg in de meest 
brede zin, zowel intra- als extramurale spoedopvang en rampengeneeskunde.  
 
 
Specifieke opleidingsdoelen: 
 

- De kinderarts is in staat om de eerste opvang en beoordeling van vitaal 
bedreigde kinderen uit te voeren en vervolgens de adequate vervolgstappen 
van stabilisatie en behandeling in te zetten. 
 

- De  kinderarts is in staat om adequaat de kinderen te identificeren die 
opgenomen dienen te worden en welke kinderen veilig kunnen worden 
ontslagen van de SEH. 
 

- De kinderarts is in staat om pediatrische patiënten van 0 tot 18 jaar te 
behandelen die zich presenteren op de SEH met uiteenlopende diagnoses, 
van levensbedreigend tot self-limiting. 

 
- De kinderarts is in staat om te werken in de complexe en uitdagende setting 

van de SEH en is in staat om te re-prioriteren en beleid zo nodig aan te 
passen aan nieuwe en spoedeisende situaties.  

 
- De kinderarts is in staat reanimaties te coördineren en te leiden en is ook in 

staat om te participeren in chirurgische reanimaties en trauma opvang van 
kinderen. 

 
- De kinderarts is geschoold in praktische procedures die benodigd zijn op de 

SEH en met name ook tijdens reanimaties. 
 

- De kinderarts is in staat om met het SEH-team samen te werken, processen te 
coördineren en teamleden op te leiden en te superviseren.  

 
- De kinderarts begrijpt de belangrijke positie van de SEH ten opzichte van alle 

afdelingen binnen het ziekenhuis en de rol die de SEH heeft ten aanzien van 
de interactie met de gehele acute keten van zorg ook buiten het ziekenhuis. 
 

- De kinderarts participeert in research training (klinisch of 
laboratoriumonderzoek), participatie in research projecten, Evidence Based 
Medicine sessies, Critical Appraisal of literature. Betrokkenheid bij 
ontwikkeling/implementatie van nieuwe richtlijnen wordt sterk aanbevolen. 
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3. DE OPLEIDINGSINRICHTING 

 
3.1 Opleider 
 
De opleider tot kinderarts- acute geneeskunde: 
- Is tenminste 5 jaar geregistreerd in het NVK-register van erkende 

kinderartsen. 
- Draagt de verantwoordelijkheid voor de opleiding m.b.t. het aandachtsgebied 

acute kindergeneeskunde. 
- Is lid van de NVK en de expertise groep acute kindergeneeskunde (EAK). 
- Is actief betrokken bij de patiëntenzorg in de acute kindergeneeskunde. 
- Stelt in overleg met de AIOS die start met de profileringsstage en de opleider 

kindergeneeskunde een opleidingsschema op en draagt zorg voor 
goedkeuring daarvan door de expertise groep acute kindergeneeskunde- 
commissie postgraduate training. 

- Houdt regelmatig patiëntenbesprekingen, EBM-besprekingen met de 
AIOS/postgraduate trainee acute kindergeneeskunde. 

- Is verantwoordelijk voor een adequate patiëntenadministratie. 
- Verricht bij voorkeur wetenschappelijk onderzoek op het gebied van acute 

kindergeneeskunde, publiceert in wetenschappelijke tijdschriften en houdt 
wetenschappelijke voordrachten. 

- Heeft de capaciteiten om wetenschappelijke activiteiten te kunnen begeleiden. 
- Participeert in researchbesprekingen,  Evidence Based Medicine sessies, 

en/of Critical Appraisal of literature. 
- Organiseert klinische conferenties en refereerbijeenkomsten op het gebied 

van de acute kindergeneeskunde. 
- Is  verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarverslag van de 

opleidingsinrichting. 
 
 
3.2 Staf van het opleidingsteam  
 
Het staflid voldoet aan de volgende kenmerken: 
- De staf bestaat uit tenminste twee door de Expertise groep Acute 

Kindergeneeskunde (EAK) erkende kinderartsen met acute 
kindergeneeskunde expertise. 

- De opleider en plaatsvervangend opleider hebben samen tenminste 1.6 fte 
aanstelling. 

- Overlegt en werkt nauw samen met regionale ziekenhuizen en academische   
centrum/centra. 

- Houdt patiënten- en literatuurbesprekingen. 
- Draagt concreet bij aan de training tot kinderarts-acute geneeskunde. 
- Draagt bij aan (geaccrediteerde) postacademische training van kinderartsen. 
- Verzorgt onderwijs aan arts-assistenten. 
-  Bezoekt regelmatig wetenschappelijke vergaderingen en congressen op het 

gebied van acute kindergeneeskunde. 
- Participeert in (inter)nationale samenwerkingsverbanden en vakorganisaties 

op het gebied van acute kindergeneeskunde. 
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Na het succesvol beëindigen van de postgraduate training (zie ook Postgraduate 
Training Syllabus) kan de kinderarts gecertificeerd worden als kinderarts-acute 
geneeskunde,. 
 
 
3.3 CERTIFICERING 
 
Na afronden van de postgraduate training wordt de aanvraag tot certificering 
ingediend bij de Expertise groep Acute Kindergeneeskunde- commissie opleiding. 
Deze bestaat uit 4 personen en de certificering geldt voor maximaal vijf jaar. Dit is 
een interne certificering binnen de Expertisegroep Acute Kindergeneeskunde.  
 
De (retrograad) gecertificeerde kinderarts kan voor re-certificering tot kinderarts 
acute geneeskunde in aanmerking komen indien wordt voldaan aan de hierna 
gestelde kwantitatieve en kwalitatieve voorwaarden. De commissie kan tussentijds 
de erkenning intrekken indien de betrokkene niet meer aan de gestelde eisen 
voldoet. 
 
Uitzonderingen op deze voorwaarden zijn ter beoordeling van de betreffende 
commissie opleiding van de Expertise groep Acute Kindergeneeskunde van de NVK. 
 
Voorwaarden voor re-certificering zijn: 
a. De kinderarts voldoet aan de eisen voor (her)registratie voor kinderarts. 
b. De kinderarts is lid van de NVK; 
c. De kinderarts is minimaal voor de helft van het aantal bijeenkomsten van de 

expertise groep acute kindergeneeskunde aanwezig en neemt plaats in 
tenminste 1 commissie van de NVK of PEM; 

d. De kinderarts neemt 1x per twee jaar deel aan het PEM congres.  
e. De kinderarts neemt minimaal 1 keer deel aan het internationale EUSEM 

congres, PREM congres of een vergelijkbaar congres; 
f. De kinderarts werkt in een algemeen of academisch ziekenhuis. De kinderarts 

besteedt tenminste 12 uur per week, exclusief werkzaamheden in de dienst, 
aan acute kindergeneeskunde (tenminste 8 uur patiëntgebonden, 4 uur 
organisatorisch). 

g. De kinderarts is aantoonbaar actief betrokken bij organisatie, management en 
beleid van de SEH en bij de organisatie van beoordeling en behandeling van 
acuut verslechterende klinisch opgenomen patiënten.  

h. De kinderarts heeft kennis van het voor zijn/haar ziekenhuis geldende rampen 
opvangplan (ZiRoP). 

i. De kinderarts is betrokken bij onderwijs op het gebied van acute 
kindergeneeskunde aan A(N)IOS kindergeneeskunde, kinderartsen, 
verplegend personeel of anderen zoals huisartsen en SEH artsen. 

j. De kinderarts heeft aantoonbaar 40 punten aan geaccrediteerde nascholing 
gevolgd, verdeeld in 20 punten algemene kindergeneeskunde en 20 specifieke 
punten op het gebied van de acute (kinder)geneeskunde per jaar. 
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3.4  Faciliteiten 
 
Eisen te stellen aan de ziekenhuisorganisatie waarin de kinderarts acute 
geneeskunde werkt en/of wordt opgeleid: 
 
1. Het ziekenhuis beschikt over een SEH die 24 uur per dag, 7 dagen per week 

toegankelijk is. 
2. Het ziekenhuis beschikt over voldoende faciliteiten voor onderzoek en 

behandeling van patiënten met een acute ziektepresentatie inclusief patiënten 
met een levensbedreigende aandoening. 

3. Op de SEH bestaat een georganiseerde en goede omschreven samenwerking 
tussen de poortspecialisten. 

4. Het ziekenhuis beschikt over een reanimatieteam.  
 
 
3.5 Audit 
 
De opleiding tot kinderarts met aandachtsgebied acute kindergeneeskunde zal op 
verzoek van het NVK bestuur starten als pilot gedurende een periode van 5 jaar. 
Aan het einde van deze periode zal de meerwaarde van de opleiding tot verbetering 
van de acute kindergeneeskunde geëvalueerd worden. 
 


