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Specifiek stagekader verslavingszorg 
tijdens de opleiding Arts M&G, profiel Forensische Geneeskunde  
 

Inleiding 

Dit specifieke stagekader is ten behoeve van de AIOS in opleiding tot Arts M&G, profiel Forensische 

Geneeskunde.   

Toekomstige AIOS worden kundig en breed voorbereid op hun rol in het werkveld. Om meer 

differentiatie en kruisbestuiving van kennis te bewerkstelligen maken stages vast onderdeel uit van 

de profiel opleidingen van arts M&G. In de vernieuwde opleiding 1e fase Maatschappij & Gezondheid, 

profiel FG, is vastgelegd dat de AIOS in het eerste jaar een keuze stage kan doorlopen binnen de 

verslavingszorg.  

Dit specifiek stagekader beschrijft de invulling van de opleiding in de praktijk van de stage-instelling, 

met inachtneming van het opleidingsplan. In het Specifiek Stagekader is terug te vinden welke 

activiteiten en inzet van de AIOS verwacht wordt teneinde de stage-specifieke competenties te 

bereiken.  

Voorafgaand aan de keuzestage verslavingszorg 

Voorafgaand aan en gedurende de klinische stage huisartsengeneeskunde volgt de AIOS het 

aangeboden onderwijs.  

Specifieke invulling keuzestage verslavingszorg* 

Tijdens de keuzestage verslavingszorg ontwikkelt de AIOS zich (verder) op basis van zijn/haar IOP en 

op de volgende terreinen:  

o verbetering van de kwaliteit van het medisch handelen, in belang van de eigen 

beroepsuitoefening 

Op niveau 2/3 (handelt onder strenge/beperkte supervisie) 

o De AIOS doet ervaring op met medisch handelen als input voor verbetering van de 

kwaliteit van de individuele contacten en het verder ontwikkelen van het pluis/niet-pluis 

gevoel ten aanzien van veel voorkomende ziektebeelden.  

o De AIOS werkt met/leert van voldoende en gevarieerde casuïstiek om voor het individuele 

stageplan/individueel opleidingsplan relevante ervaring op te doen. 

o De AIOS kan het lichamelijk onderzoek uitvoeren bij personen die zijn verwezen naar de 

verslavingszorg. De AIOS doet hierbij specifieke vaardigheden op bij het lichamelijk 

onderzoek betreffende verslavingszorg.  

o De AIOS kan een anamnese afnemen en is in staat om mogelijk middelengebruik te 

achterhalen door dit uit te vragen.  

o De AIOS is in staat om n.a.v. het afnemen van de anamnese en het lichamelijk onderzoek 

medisch te handelen naar bevindingen. 

o De AIOS kan een gesprek voeren over suïcidaliteit met iemand met verslavings- en/of 

intoxicatieproblematiek.  
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o De AIOS kent de diagnostische mogelijkheden en methodiek van de verslavingsarts/ 

binnen de verslavingszorg m.b.t het onderzoek van personen die zijn verwezen naar de 

verslavingszorg.  

o De AIOS heeft kennis van de verwijzingscriteria en weet het onderscheid tussen een 

spoedverwijzing en niet-spoedverwijzing.  

o De AIOS kent de sociale kaart van samenwerking rond cliënten met zowel verslavings- 

en/of intoxicatie problematiek als suïcidaliteit. 

o De AIOS heeft kennis van de behandelmogelijkheden van verslavingsarts/ binnen de 

verslavingszorg voor zover van toepassing op arrestanten die zijn verwezen naar de 

verslavingszorg.  

o De AIOS kan effectief handelen en gebruik maken van eigen professionele netwerk bij 
cliënten met zowel psychiatrische en/of verslavings- en/of intoxicatieproblematiek als 
mogelijke suïcidaliteit; 

o De AIOS kent de mogelijkheden van psychofarmaca binnen de verslavingszorg. 

o De AIOS legt alle relevante gegevens op de juiste manier vast in het dossier.   

o De AIOS kan noodzakelijke medische zorg continueren tijdens detentie.  

o De AIOS kan indicatie stellen voor spoedzorg.  

 

o analyse- en advies vaardigheden m.b.t.  (interdisciplinaire) samenwerking, mede vanuit het 

perspectief van de rol van de forensisch arts 

o De  AIOS verwerft inzicht in  de mogelijkheden en werkwijzen van de verschillende 

teamleden binnen de verslavingszorg en woont de  gebruik elijke multidisciplinaire 

overleggen bij om zodoende effectief te kunnen samenwerken; 

o De AIOS verwerft inzicht in de taakafbakening en samenwerking tussen forensisch arts en 

verslavingszorg, om de (interdisciplinaire) samenwerking te analyseren en daarover te 

adviseren vanuit het perspectief van de rol van de forensisch arts;  

o De AIOS zorgt voor ontwikkelen van blijvende contacten tussen forensisch arts/FG en 

verslavingszorg, ten behoeve de zorg rondom een arrestant. 

o De AIOS kan een intercollegiaal consult voeren in geval van verwijzing van acute gevallen 

en continuering van dagelijkse medicatie.  

o De AIOS weet wanneer de rol van behandelend arts van de forensisch arts ophoudt en die 

van de verslavingszorg/specialist begint.  

*Bij de totstandkoming van dit stagekader is gebruik gemaakt van:  

o Kader voor de inrichting van stages in de vernieuwde opleiding 1e fase Maatschappij & 

Gezondheid; klinische stages, M&G-stage en keuzestage. 

o De uitgangspunten zoals beschreven in het document ‘Praktische invulling van de 

opleiding M&G, curriculum 2019’ . 

 

 

 

 


