Concilium Medicinae Internae
Supervisie jaar 1 interne geneeskunde door MDL-artsen
Achtergrond: De vigerende eis luidt: de opleidingsgroep draagt er zorg voor dat de supervisie van de
aios gedurende het eerste opleidingsjaar uitsluitend plaatsvindt door internisten. De afgelopen jaren is
er binnen het concilium, met betrekking tot de supervisie van de aios, discussie geweest over de rol
van de MDL-arts (met of zonder een volledige interne opleiding) in het eerste jaar van de opleiding tot
internist. Er zijn ziekenhuizen waar patiënten afhankelijk van hun opnamediagnose uitsluitend bij een
deelspecialist en niet meer bij de interne geneeskunde worden opgenomen. Dit geldt inmiddels ook in
verschillende ziekenhuizen voor patiënten met een buikprobleem die alleen bij de MDL
kunnen/mogen worden opgenomen. Op een MDL-afdeling zijn de MDL-artsen eindverantwoordelijk
c.q. hoofdbehandelaar en daarmee hebben zij zeggenschap over het uitvoeren van aios taken.
Uitgangspunten: Het opleidingsonderdeel interne geneeskunde jaar 1 is bedoeld om de aios kennis
te laten maken met de interne geneeskunde in de breedste zin van het woord. Het accent ligt op het
aanleren van de anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvragen van aanvullend onderzoek, visitelopen,
statusvoering en het maken van een adequaat beleid middels integratie van alle verkregen gegevens
van de patiënt. De aios moet zich deze leerdoelen eigen maken aan de hand van een
ongedifferentieerd aanbod van patiënten en van meet af aan leren wat zij zelf zouden moeten kunnen
oplossen en waarvoor zij een deelspecialist nodig hebben. Aan het eind van deze periode dient de
AIOS het “internistisch denken” voldoende te beheersen. Van meet af aan focust de opleiding zich op
een integrale benadering van de patiënt, hetgeen wezenlijk anders is dan de focus van een
deelspecialist. Wanneer een dergelijk integrale focus er niet is, valt de facto geen onderscheid te
maken met een facultatieve stage MDL (jaar 2-4).
Tijdens de conciliumvergadering van 18 november 2015 is het besluit genomen over de supervisie in
jaar 1 interne geneeskunde door de MDL-artsen.
Het is in voorkomende gevallen toegestaan om ook in jaar 1 gedurende een periode van maximaal 4
maanden werkzaam te zijn op een afdeling MDL, mits de aios aantoonbaar, naast de aandoeningen
op MDL-gebied, de verantwoordelijkheid draagt voor intern-geneeskundige comorbiditeit. Voor de
supervisie hiervan heeft de aios een vast aanspreekpunt in de persoon van een internist, lid van het
opleidingsteam interne geneeskunde. Deze superviserende internist ondersteunt de aios in zijn/haar
verantwoordelijkheid tijdens de grote visite van de afdeling MDL. Structureel overleg in aanwezigheid
van de hoofdbehandelaar en de superviserende internist (bijvoorbeeld een grote visite).
Op een AOA kan een aios ook patiënten onder zijn/haar hoede hebben met als hoofdbehandelaar de
MDL-arts (of longarts resp. cardioloog), mits de aios aantoonbaar verantwoordelijkheid draagt voor
intern-geneeskundige comorbiditeit. Voor de supervisie hiervan heeft de aios een vast aanspreekpunt
in de persoon van een internist, lid van het opleidingsteam interne geneeskunde, die hiertoe ook
participeert in structureel multidisciplinair overleg.
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