
 

1/2 

Rijnstate 
t.a.v. Raad van Bestuur 

t.a.v. de heer dr. J.A. van Waarde  

Afdeling psychiatrie 

Postbus 9555 

6800 TA ARNHEM 

 

Utrecht, 9 januari 2017 

 

KNMG 

Mercatorlaan 1200 

Postbus 20053 3502 LB Utrecht 

 

030 28 23 904 

Referentie erkenning@fed.knmg.nl  

17/ERK/RB/KW/39  

  

Onderwerp  

Besluit hernieuwde erkenning psychiatrie 

 

 

 

Geachte heer Van Waarde, geachte Raad van Bestuur, 

  

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft een besluit genomen op uw verzoek tot 

hernieuwde erkenning van de gedeeltelijke opleiding psychiatrie (opleider dhr. dr. J.A. van Waarde, 

beoogd plaatsvervangend opleider dhr. B.J.H.B. de Pont) in het Rijnstate te Arnhem, mede gebaseerd op 

de daartoe op 23 september 2016 verrichte visitatie en ter afhandeling gemandateerd aan de secretaris 

RGS. 

 

Voorgenomen besluit 

Op 9 december 2016 heeft de RGS u geïnformeerd over haar voornemen erkenning te verlenen als 

opleider, plaatsvervangend opleider en opleidingsinrichting. 

Van de mogelijkheid uw zienswijze naar voren te brengen, heeft u geen gebruik gemaakt.  

 

Besluit erkenning  

De RGS besluit erkenning te verlenen als opleider, plaatsvervangend opleider en opleidingsinrichting. 

Erkenningstermijn: vijf jaar. 

Periode van de erkenning: 10 december 2016 tot 10 december 2021. 

Opleidingsduur: vier jaar. 

Opleidingslocatie: Rijnstate, locaties Arnhem en Zevenaar. 

Opleidingsinhoud: gedeeltelijke opleiding bestaande uit:   

Algemene psychiatrie:  

- klinische psychiatrie (12 mnd),  

- ambulante psychiatrie (12 mnd),  

- consultatieve psychiatrie (6 mnd),  

- PMU stage (6 mnd),  

- psychiatrische psychotherapie (2,4 weken);  

Aandachtsgebied volwassenen:  

- klinische psychiatrie (6-12 mnd),  

- ambulante psychiatrie (6-12 mnd), 

- consultatieve psychiatrie (6 mnd),  

- psychiatrische psychotherapie (6 mnd), 

- somatische stage interne geneeskunde, neurologie, SEH-geneeskunde of klinische geriatrie  

(6 mnd),  

- wetenschapsstage (6 mnd). 
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Met de volgende aanbevelingen: 

1. Het verdient aanbeveling de ochtendoverdracht qua leermomenten voor de AIOS te verbeteren. 

2. Het verdient aanbeveling om In overleg met de AIOS-groep na te gaan of groepsmentoraat dan 

wel  individueel mentoraat het best bij de doelstelling aansluit. 

 

Telefonisch contact 

Heeft u vragen over het besluit of is iets niet duidelijk? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het 

bureau van de RGS. Wellicht is er sprake van een vergissing die op eenvoudige wijze kan worden opgelost.  

 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na datum van verzending van het besluit 

een bezwaarschrift indienen bij de RGS, t.a.v. mevrouw D. Hennevelt, Postbus 20053, 3502 LB Utrecht. In het 

bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u 

bezwaar indient en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet het bezwaarschrift 

te laten ondertekenen door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de opleider.  

De RGS stelt het bezwaarschrift na ontvangst in handen van een onafhankelijke adviescommissie die 

advies uitbrengt over het bezwaar.   

 

Toetsingskader 

De Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de KNMG (verder: Regeling) bevat algemene 

bepalingen over de opleiding tot specialist, de erkenning tot opleider en opleidingsinrichting en de 

(her)registratie van specialisten. Het Kaderbesluit CCMS geeft een nadere invulling van deze bepalingen 

voor de onder het CCMS ressorterende specialismen. Voor elk van deze specialismen is door het CCMS 

tevens een specifiek besluit vastgesteld. In het reglement van orde en de beleidsregels van de RGS is 

vastgelegd hoe de RGS omgaat met haar bevoegdheden. U kunt deze regelgeving raadplegen op 

www.knmg.nl 

 

Hoogachtend, 

Namens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 

 

 

 

 

 

      

 

dhr. dr. R. Braams,      

secretaris RGS 

 

 

 

 

Kopie: - dhr. B.J.H.B. de Pont, plaatsvervangend opleider psychiatrie 

 - dhr. dr. C.A.Th. Rijnders, secretaris plenaire visitatiecommissie psychiatrie 

 - dhr. prof. dr. R.W. Kupka, RGS-lid psychiatrie 
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