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Wie is een zij-instromer 
 
Zij-instromers zijn artsen die in een specialistenregister staan ingeschreven en die in het sociaal 

geneeskundig specialisme arts voor arbeid en gezondheid, tak verzekeringsgeneeskunde willen 

worden opgeleid en geregistreerd. Dit geldt dus ook voor de geregistreerd bedrijfsarts, dit is immers 

een andere tak dan de verzekeringsgeneeskundige tak 

 

Procedure van aanmelding tot start 
 
Je wil het specialisme verzekeringsgeneeskunde verkrijgen en je werkt meer dan 1 jaar in het nieuwe 
werkveld van de verzekeringsgeneeskunde. Daarnaast werk je in een erkende opleidingsinstelling en je 
beschikt over een erkende opleider. Tevens heb je van je werkgever toestemming om de opleiding te 
volgen. Je meldt je dan bij de NSPOH en maakt je belangstelling als zij-instromer kenbaar.  
 
De NSPOH zal, vaak na een eerste telefonisch contact, verzoeken om een portfolio of CV toe te zenden 
waarbij je aangeeft over welke verworven CANMEDS competenties je reeds beschikt, waar deze 
verworven competenties uit blijken en voor welke vrijstellingen je in aanmerking denkt te 
kunnen/willen komen. Op basis van deze gegevens zal de instituutsopleider van de NSPOH een 
inschatting maken van de nog benodigde opleidingsduur en modules en voor welke vrijstellingen je in 
aanmerking kunt komen.  
 
Vervolgens zal de instituutsopleider van de NSPOH een eerste concept individueel 
scholingsprogramma (ISP) opstellen. Dit concept wordt vervolgens met jou en je opleider besproken. 
Uit dit overleg volgt het individuele opleidingsprogramma dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 
de RGS.  
 
Je meld je intussen ruim voor de beoogde aanvangsdatum van de opleiding als zij-instromer aan bij de 
RGS door een mail te sturen naar: opleiding@fed.knmg.nl. Voor het in behandeling nemen van het 
verzoek tot inschrijving als zij-instromer zijn de volgende bewijsstukken vereist:  
 

• Bewijs dat in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag tenminste in totaal één jaar 
werkzaamheden zijn verricht op een deelgebied van het sociaal-geneeskundig specialisme 
waarvoor je geregistreerd wil worden; 

• Het individuele scholingsprogramma (ISP), vastgesteld door het opleidingsinstituut 
(instituutsopleider), waaruit blijkt dat het ISP gevolgd wordt bij (erkende) 
opleidingsinstellingen voor de praktijkopleiding onder begeleiding van een erkende opleider. 

 
Na aanlevering van deze stukken wordt het verzoek bekeken door de secretaris van de RGS en bij 
akkoord word je ingeschreven als zij-instromer. Het is van belang dat het ISP door de RGS  
is goedgekeurd vóór aanvang van de opleiding.  
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Duur van het opleidingstraject  
 
De opleiding als zij-instromer verzekeringsarts duurt minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar. De 
einddatum wordt gebaseerd op je vorige opleidingsduur en de benodigde onderwijsonderdelen.  
 
Het diploma dat als zij-instromer ontvangen wordt, is niet Europees geldig. Je krijgt wel een (bewijs 

van) registratie als sociaalgeneeskundig specialist. 

 

Europese erkenning1 
 
Om wel Europese erkenning te krijgen is er de mogelijkheid om de opleiding als reguliere AIOS te 
starten. 
Met je reeds aanwezige competenties, kan daarmee bij de start van de opleiding en tijdens de 

opleiding rekening worden gehouden. In geval van deze eerder verworven competenties kan onder 

voorwaarden die duur worden verkort tot ten hoogste 2 jaar (voltijds). 

 

De eigenlijke beoordeling van de ervaring en de daaruit voortvloeiende bekorting vindt plaats 

gedurende de opleiding. In een individueel opleidingsschema (IOS, geen ISP!) wordt aangegeven hoe 

aandacht wordt besteed aan de voortgang van de ontwikkeling en de toetsing van de veronderstelde 

competenties. Daarbij wordt rekening gehouden met de toetsinstrumenten in het opleidingsschema. 

Het eigenlijke beoordelingsmoment van de mogelijkheid tot verkorting is een moment in de opleiding, 

dat in elk geval meer dan zes maanden na start ervan is gelegen. De beoordeling vindt plaats met 

behulp van het individuele opleidingsschema.  

 

Mochten AIOS en opleider van mening zijn dat de opleiding kan worden verkort, dan kan de bekorting 

worden aangevraagd. Doel is dat zowel de AIOS als de (instituuts-)opleider de mogelijkheid hebben 

om te beoordelen of de ervaring op grond waarvan bekorting van de opleidingsduur is aangevraagd 

zich ook daadwerkelijk in de opleidingspraktijk vertaalt in competenties op de geclaimde domeinen. Is 

dat zo en wordt voldaan aan de criteria, dan kan dit leiden tot een bekorting van de opleidingsduur 

(zie ook het Kaderbesluit art. B.5. onder Toelichting). 

Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma en een (bewijs van) registratie als sociaal-

geneeskundig specialist. Dit is ook Europees geldig. 

 

Financiële aspecten  
 
De kosten van het gehele te volgen opleidingstraject hangen af van het ISP / individuele 

opleidingsprogramma. 

 

 
1 De opleiding dient minimaal aan de eisen opgenomen in Richtlijn 2005/36/EG (van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties) te voldoen, qua duur en qua erkende 
opleidingssetting. De in de Richtlijn opgenomen duur van de opleiding is 4 jaar. 


