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Veranderende rol bibliotheek in een opleidingsziekenhuis



Artikel 3.2.1. Algemene verplichtingen werkgever en werknemer
De werkgever verschaft de werknemer de benodigde personele, instrumentele en ruimtelijke voorzieningen en zorgt 
ervoor dat de noodzakelijke vakliteratuur toegankelijk is. Dit na overleg met betrokkene en afdeling en binnen de 
mogelijkheden van de instelling, 

Formele eisen
CAO ziekenhuizen / CAO GGZ
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Formele eisen
MRSC
Kaderbesluit 2004

Paragraaf II-A Eisen voor de erkenning van de inrichting tot opleidingsinrichting voor de totale opleiding op 
één locatie
C.10. Eisen voor erkenning
1. De inrichting voldoet aan de volgende eisen:

b. zij beschikt over een bibliotheek waarin de belangrijkste recente boeken en periodieken op het gebied
van het desbetreffende medische specialisme, de randgebieden en de basisvakken aanwezig zijn,
daaronder begrepen informatie op het terrein van de medische ethiek en het gezondheidsrecht. Voorts is
een handbibliotheek en een elektronisch of vergelijkbaar informatiesysteem of vergelijkbare moderne
middelen tot ontsluiting van literatuur beschikbaar voor directe raadpleging.

Kaderbesluit 2011

C.8. Eisen opleidingsinrichting (volledige opleiding)
Lid 1, onder c.: Het vereiste dat de inrichting moet beschikken over een bibliotheek is vervangen door een
algemene bepaling dat de benodigde informatie 24 uur per dag beschikbaar moet zijn, dat wil zeggen ook
gedurende de diensten. De inrichting wordt vrij gelaten in de keuze van de vorm waarin de informatie 
beschikbaar
wordt gesteld.
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Formele eisen:
Formulier erkenningsaanvraag
2011
LITERATUUR EN STUDIEINFORMATIE Kan aangetoond worden d.m.v.:
Op welke wijze heeft de opleidingsinrichting 24 uur per dag de voor de opleiding benodigde

literatuur en studie-informatie beschikbaar, en waaruit blijkt dit? Visitatie
Online relevante sites bereikbaar, zowel vanuit werkplek als thuis. Idem relevante literatuur

2004

Centrale bibliotheek en zoekvoorziening:
• Beschikt de opleidingsinrichting over een centrale bibliotheek?

* Is er een bibliotheekbeheerder? 
* Hoeveel FTE?

• Is de (medische) bibliotheek goed toegankelijk:
* tijdens reguliere werkuren? 
* buiten reguliere werkuren?

• Heeft het ziekenhuis een elektronisch of vergelijkbaar informatiesysteem 
of vergelijkbare moderne middelen tot directe raadpleging van literatuur? (cd-rom, internet)



Formele eisen:
Formulier visitatie werkdocument
6.4 Bibliotheek

Is voor de opleiding benodigde literatuur en studieinformatie 24 uur per dag beschikbaar?

Is de bibliotheek 24 uur per dag toegankelijk?

Is het aanbod van naslagwerken en tijdschriften conform de eisen?

Is er een computer met internetaansluiting op de bibliotheek en op de afdeling beschikbaar?

http://knmg.artsennet.nl/web/file?uuid=80d077b7-87db-4b33-b28b-f68b0de330c9&owner=a8a9ce0e-f42b-47a5-960e-be08025b7b04&contentid=93589


Formele eisen
STZ Toelatings- en hervisitatiecriteria

10. In een STZ-ziekenhuis bestaat een leerhuis dat voldoet aan de inhoudelijke STZ-criteria, dit ter beoordeling 
aan de visitatiecommissie ad hoc;
Bij niet voldoen: voorwaarde+

Het STZ-ziekenhuis kenmerkt zich door een grote inspanning met betrekking tot de medische, verpleegkundige 
en zorggerelateerde opleiding van velen. Deze opleidingsinspanning maakt deel uit van de missie van het 
ziekenhuis en van het toelatingscontract van medisch specialisten die er werkzaam zijn. De opleidingen zijn 
zelfstandig erkend, maar werken in het STZ-ziekenhuis samen aan een uitstekend opleidingsklimaat, dat verder 
wordt gefaciliteerd door een centaal opleidingsinstituut, het zogenaamde STZ-leerhuis.

37 Het STZ-ziekenhuis biedt hetzij lokaal het zij regionaal (in OOR verband) een specifiek 
opleidingsprogramma aan op het gebied van basisvaardigheden (o.a. medische ethiek, SPSS, statistiek, 
literatuuronderzoek) voor onderzoekers.

Het leerhuis als kenmerk van het STZ-ziekenhuis
Een STZ-leerhuis wordt gekenmerkt door:
1. In het STZ-leerhuis zijn alle opleidingsgerelateerde en klinisch onderzoek gerelateerde infrastructurele 
voorzieningen en door het ziekenhuis en medische staf ten behoeve daarvan vrijgemaakte personele formatie 
gebundeld: 
a. onder infrastructurele voorzieningen worden ondermeer verstaan: de afdeling Opleidingen, het onderzoeks- 
of wetenschapsbureau, het kenniscentrum, inclusief bibliotheek of mediatheek, het beheer van 
onderwijsvoorzieningen als opleidingsruimten, onderwijssecretariaat, bibliotheek, skillslab, internetcafé e.d.

http://www.stz-ziekenhuizen.nl/img/logo.gif
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Modernisering van de medische vervolgopleidingen

•Nieuwe kader besluit per 1 januari 2011 van kracht
•Competentiegericht opleiden binnen medische vervolgopleidingen

CANMEDS model

Rol Domein

Medisch deskundig Medisch handelen

Communicator Communicatie

Samenwerker Samenwerking

Organisator Organisatie

Gezondheidsbevorderaar Maatschappelijk handelen

Academicus Kennis en Wetenschap

Beroepsbeoefenaar Professionaliteit





Kernaspecten moderne opleiden:

• Flexibel en transparant curriculum

• Algemene competenties en specialisme gebonden competenties

• Gestructureerd cursorisch onderwijs

• Opleidersprofessionalisering

• Integrale toetsings- en beoordelingsregeling (kennistoets, KPB,                     
portfolio, CAT)



Kaderbesluit CCMS Systematiek

Specifiekbesluit
CCMS+wetsch. vereniging

Opleidingsplan: 
wetensch. vereniging

Lokaal opleidingsplan 
opleider + 
opleidingsinstelling

Individueel 
opleidingsplan: 
AIOS+opleider

Opleidingsschema: 
AIOS + opleider



Regionaal en lokaal opleidingsplan

• Afgeleide van het landelijk plan
• Wat kan een AIOS waar leren

Regionaal en lokaal vastleggen:

• Wat wordt geleerd
• Wie verzorgt wat
• Welke activiteiten leiden daartoe
• Tot welk bekwaamheidsniveau
• Waarmee wordt getoetst



CAT’s

Raamplan
• Beperkt empirisch onderzoek opzetten en uitvoeren
• Principes van kritisch denken kunnen toepassen op bronnen van medische    informatie
• Beschikbare wetenschappelijk bewijs kunnen betrekken bij klinische praktijk

Kaderbesluit
• Verplicht toetsinstrument
• 2 keer per jaar

Geen duidelijke richtlijnen en kaders

Wie bepaalt de kaders voor de literatuursearch? 



Kwaliteitscyclus rondom opleiden
• Rapport Scherpbier

• Interne kwaliteitscyclus rondom opleiden

• Instrumentarium:

D-RECT

Set-Q

Proefvisitatie

Exit gesprek met AIOS

Vertrouwenspersoon



Opleidingsetalages 

Verdeling van opleidingsplaatsen wie heeft het voor het zeggen?

• AIOS met een rugzak
• Profilering differentiatiestages
• Transparantie van kwaliteit van opleidingen
• Competitie tussen opleidingsafdelingen



Discussie



Van Bibliotheek naar Leerhuis

Stelling:

Het feit dat de aanwezigheid van de bibliotheek niet meer wordt
benoemd binnen het nieuwe kaderbesluit vind ik geen probleem.  
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Modernisering Medische Vervolgopleidingen 

Stellingen:

Het competentiegericht opleiden is van invloed op de dienstverlening van de bibliotheek. 
(Benoem goed waarom wel of waarom niet)

De informatiespecialist heeft slechts een rol binnen het competentiedomein van Academicus 
(Kennis en Wetenschap).



CAT’s 

Stelling:

De informatiespecialist moet verplicht bij iedere CAT geconsulteerd worden.
(Benoem goed de argumenten voors en tegens)
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