Overgangsregeling Opleiding in de Aandachtsgebieden
Achtergrond
Met het ingaan van de Opleiding Nieuwe Stijl per 1 januari 2010 geldt voor aspirant
laboratoriumspecialisten klinische chemie die de aantekening in een aandachtsgebied willen
verwerven een nieuw regime. Zij dienen
1) alle modules van het betreffende aandachtsgebied in de specialisatiefase te hebben gevolgd
2) een aanvullend fellowship van een jaar in dat aandachtsgebied te hebben gevolgd.
Er is discussie ontstaan over de vraag of in het licht van het bovenstaande aan de huidige
generatie laboratoriumspecialisten die zich in een aandachtsgebied willen superspecialiseren nog
wel de eis van een tweejarige superspecialistische vervolgopleiding mag worden gesteld, waar
volgens de huidige regelgeving strikt genomen alleen op basis van twee jaar onderzoekservaring
(lees: een promotie) in het aandachtsgebied maximaal 1 jaar vrijstelling voor kan worden
verleend. Het betreft hier veelal collega’s die in hun laboratorium al geruime tijd de
verantwoordelijkheid voor dit aandachtsgebied dragen en zodoende over kennis en ervaring
beschikken die het niveau van de specialistische modules nieuwe stijl (al dan niet in ruime mate)
benaderen en in voorkomende gevallen wellicht overstijgt.
Bovendien zal, wanneer een toenemend aantal kcio’s ervoor kiest modules in een aandachtsgebied
te volgen, een toenemende vraag naar collega’s ontstaan die dit ook daadwerkelijk kunnen
begeleiden.
Regeling
Door de Opleidingscommissie is op advies van de Registratiecommissie de volgende
overgangsregeling opgesteld:
Zodra de Opleidingscommissie alle gespecialiseerde modules uit het 4e jaar en het fellowship jaar
beschreven en vastgesteld heeft, een collega die de opleiding in het aandachtsgebied ‘oude stijl’
wil volgen, hiervoor een individueel opleidingsschema indienen bij de Registratiecommissie.
Op basis van aantoonbare kennis en ervaring op deelonderwerpen uit het curriculum kan de
Commissie daarvoor vrijstelling verlenen van maximaal een jaar. Dit kan tot gevolg hebben dat
een pas hele ‘jonge klare’ wel een 2-jarige superspecialisatie moet doen, maar een al langer klare
daar minder lang over hoeft te doen; zij het nog steeds met een opleidingsduur van in principe 1
jaar, hetgeen mag worden uitgespreid over een periode van maximaal 3 jaar.
Naar verwachting zal het gehele nieuwe curriculum eind januari 2011 worden opgeleverd.
Deze overgangsregeling is vooralsnog van kracht voor een periode van 5 jaar en vastgesteld op de
ledenvergadering van 17 november 2010.

