VASTGESTELDE CURSUSDAGEN VOOR HET CURSORISCH ONDERWIJS
Gebaseerd op door de Academische Raad voor de Stichting OIGT goedgekeurde advies van de CIGTCommissie cursorisch onderwijs opleiding IGT

Introductie
Jaarlijks worden er aan de aios-IGT cursusdagen aangeboden.
De inhoud en opzet van deze cursusdagen zijn, in het licht van het opleidingsplan IGT, door de
‘commissie cursorisch onderwijs opleiding AIGT’ van het CIGT herzien en afgestemd met de andere
delen van het cursorisch onderwijs (de NTC en het onderwijs verwerkt in de lokale leerwerkplannen
van de opleidingsziekenhuizen) en met het nieuwe opleidingsdeel, de buitenlandstage.
Conform het gebruikelijke aantal cursusdagen in andere medisch specialistische opleidingen is
gestreefd naar een aantal van 10 verplichte cursusdagen voor de hele opleiding. Dit betekende dat
een aantal cursusdagen (voorheen bekend als studiedagen) niet langer verplicht zijn en mogelijk ook
niet meer georganiseerd zullen worden.

Aanpak
Bij de totstandkoming van de keuze van de verplichte cursusdagen zijn de oude studiedagen tegen
het licht gehouden en beoordeeld op de volgende factoren:
•
•
•
•

relevantie van de inhoud voor de AIGT met in achtneming van het opleidingsplan
ongewenste overlap van de inhoud en doelstellingen met onderwijs in de NTC
het aan bod komen van de doelstellingen in de buitenlandstage
de te behalen doelstellingen in de opleidingsziekenhuizen

Voorts is de evaluatie van de cursusdagen door de AIGT-in-opleiding meegenomen in de
besluitvorming, is gekeken naar onderwerpen in het opleidingsplan die in de ‘oude’ opleiding nog
niet aan bod kwamen en werd gekeken naar het aan bod komen van de verschillende themakaarten
in de cursusdagen.
De commissie heeft per beoogde verplichte cursusdag opnieuw verkend hoe de doelstellingen op het
opleidingsplan aansluiten.

Uitkomst
Uiteindelijk zijn er per opleidingsstroom (klassiek en moeder-kind) 10 verplichte cursusdagen
(belasting van 8 uur) vastgesteld, verdeeld over 11 onderwerpen. Iedere AIGT-in-opleiding dient deze
10 cursusdagen gevolgd te hebben gedurende zijn/haar opleiding.
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Verplichte cursusdagen AIGT-in-opleiding
Belasting 10 dagen van 8 uur, met de volgende onderwerpen:

1.

Introductiedag algemene vaardigheden en werkveld AIGT
(relevante wettelijke kaders benoemen, wetenschappelijk
onderzoek en AIGT, zelfreflectie)

4 uur (halve werkdag
of avond)

2.

Kindergeneeskunde

8 uur

3.

Huisartsgeneeskunde & Psychiatrie

8 uur

4.

Infectieziektepreventie & Antibiotica in de tropen

8 uur

5.

Transculturele revalidatie

8 uur

6.

Dermatologie, wondzorg

8 uur

7.

Oogheelkunde

8 uur

8.

KNO

8 uur

9.

Tandheelkunde

8 uur

10.

Reizigersgeneeskunde en importziekten

4 uur

11.

Urologie (verplicht voor algemeen profiel)

8 uur

12.

Seksuele en reproductieve gezondheidszorg (verplicht voor
moeder en kind profiel)

8 uur

Opmerking: onderwerpen 1 t/m 10 zijn verplicht voor beide stromen (klassiek en moeder-kind); 11
verplicht alleen voor klassieke stroom en 12 alleen verplicht voor moeder-kind stroom.

Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
[Verplichte cursusdagen opleiding IGT] p.2

