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Werkwijze

In februari 2015 heeft het bestuur van de NVAVG een projectgroep  

ingesteld bestaande uit L. Alsema, (voorzitter), M. Meijer, N. Jelluma,  

H. Veeren en T. Kranenburg, allen AVG. Tijdens een aantal  

bijeenkomsten is door de leden van deze projectgroep een  

conceptvoorstel voor de herziene versie van het competentieprofiel 

geformuleerd. De projectgroepleden hebben hiervoor gebruikt  

gemaakt van diverse bronnen:

•  De algemene CanMEDS competenties voor de medisch specialist1

•  De competenties zoals beschreven in het Zorgaanbod AVG2

•  Het competentieprofiel van diverse aanpalende vakgebieden3

•  De vigerende regelgeving CGS en RGS4

•  Het handboek AVG opleiding5

•  Het Meerjarenbeleidsplan NVAVG 2013-20176

•  Braam et.al: Medische zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking7

Op 2 december 2015 is het eerste voorstel voorgelegd tijdens een  

Invitational Conference aan een expertgroep bestaande uit AVG’s,  

aios-AVG, vertegenwoordigers vanuit de beide leerstoelen,  

gedragswetenschappers en vertegenwoordigers van de AVG-opleiding. 

De feedback uit deze bijeenkomst is verwerkt en het tweede concept is 

aan alle NVAVG leden voorgelegd voor aanvullend commentaar.

Ten slotte is het nieuwe voorstel op de Algemene Ledenvergadering  

van 22 april 2016 vastgesteld.

In 2006 zijn de competenties voor de AVG beschreven in het competentieprofiel volgens de CanMeds systematiek. 

Onze beroepsgroep was destijds een van eerste medische specialisaties die op deze wijze de kern van het vakgebied en 

de vaardigheden van de medisch specialist beschreven heeft. Het competentieprofiel is het ijkpunt voor de opleiding en 

leidend voor de inhoud en de duur van de opleiding. De NVAVG heeft begin 2015 besloten het competentieprofiel te 

herzien. 

Aanleiding voor de herziening waren diverse ontwikkelingen:

•  Het vak is nader gedefinieerd door het verschijnen van het Zorgaanbod van de AVG in maart 2012.

•  In 2014 is het handboek ‘Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking’ verschenen.

•  In de afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de AVG zich vaker profileert in de richting van een tweedelijns  

specialist naast de huisarts.

•  Het vak heeft zich inhoudelijk nader ontwikkeld door verdere professionalisering van de opleiding,  

wetenschapsactiviteiten en het ontwikkelen van richtlijnen en standaarden.

Uitgangspunten

De competentiebeschrijvingen zijn uitgewerkt conform de CanMEDS 

2005 systematiek. Bij de uitwerking van het competentieprofiel van de 

AVG wordt aangesloten bij de algemene competenties van de medische 

specialist. Dit betekent dat de specifieke competenties van de AVG  

aanvullend zijn aan deze algemene competenties. De specifieke  

competenties staan voor de onmisbare elementen van een specialisme 

voor zover deze niet in de algemene competenties zijn gevat. Niet elke 

competentie heeft een specifiek voor de AVG aanvullende beschrijving.

Sommige specifieke competenties van de AVG raken aan meerdere  

algemene competenties. Hierbij is echter steeds gekozen voor een  

ordening bij de meest leidende CanMEDS competentie.

De algemene CanMEDS competenties van de specialist zijn  

vet en turqoise weergegeven in dit document.

In de zorg voor verstandelijk gehandicapten wordt veelal gesproken over 

cliënt. Daar waar patiënt staat kan desgewenst cliënt gelezen worden.

In afwachting van de Wet Zorg en Dwang heeft de projectgroep  

besloten waar nodig toch te kiezen voor de wet BOPZ ondanks het feit 

dat in de praktijk al geanticipeerd wordt op de nieuwe wet.

De projectgroep heeft tevens besloten de competentie ‘Organisatie’ niet 

te vervangen door ‘Medisch leiderschap’ omdat de algemene CanMEDS 

competenties daar nog niet in voorzien.
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1. Competentiegebied Medisch handelen

1:1.   De AVG bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand 

van het vakgebied.

 1.  Interpreteert de klacht adequaat binnen de context van de  

patiënt.

 2.  Is op de hoogte van de stand van zaken en ontwikkelingen  

in het eigen vakgebied en past deze kennis en vaardigheden 

geïntegreerd toe.

 3.  Is op de hoogte van de stand van zaken en ontwikkelingen in 

relevante andere vakgebieden en past deze kennis en  

vaardigheden geïntegreerd toe.

 4.  Past de richtlijnen/standaarden van de NVAVG en andere  

relevante beroepsgroepen toe.

 5.  Heeft kennis van syndroom- en etiologiegebonden  

gezondheidsproblemen en past deze kennis in voorkomende 

gevallen toe.

 6.  Past een gestructureerde, integrale werkwijze met betrekking  

tot multifactorieel bepaalde klachten en multimorbiditeit toe.

 7.  Kan in diagnostiek en behandeling anticiperen op de  

mogelijkheden en beperkingen van de patiënt.

1:2.  De AVG past het diagnostische, therapeutische en  

preventieve arsenaal van het vakgebied goed en waar  

mogelijk evidence based toe.

 1.  Betrekt fysieke, psychische, sociale, culturele en  

levensbeschouwelijke achtergronden van de patiënt, diens  

levensfase en gezondheidsgeschiedenis bij de interpretatie van 

de klacht en de eventuele behandeling.

 2.  Relateert de klachten en de klachtpresentatie aan het  

risicoprofiel en ontwikkelingsprofiel van de patiënt.

 3.  Relateert de klachten en de klachtpresentatie aan de etiologie 

van de verstandelijke beperking en het bijbehorende risicoprofiel 

van de patiënt.

 4.  Gaat bewust en zorgvuldig om met een extra mate van  

diagnostische onzekerheid, onder meer door atypische  

presentatie van klachten, verminderde communicatiemogelijk-

heden en het mogelijk complexe patiëntsysteem en handelt 

hiernaar.

 5.  Geeft proactief vorm aan preventie door middel van het uit-

voeren van gezondheidsbewakings- en screeningsprogramma’s 

binnen het eigen vakgebied.

1:3.   De AVG levert effectieve en ethisch verantwoorde  

patiëntenzorg.

 1.  Kiest bewust welke interventies ingezet worden en weegt daarbij 

de opbrengst, in relatie tot de belasting voor de patiënt, en de 

kosten zorgvuldig af.

 2.  Heeft kennis van op de doelgroep aangepaste onderzoeks- en 

behandelmethoden en past deze in voorkomende gevallen toe.

 3.  Schat de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt in relatie 

tot ziekte-inzicht en ziektebesef van de patiënten in.

 4.  Houdt rekening met de mogelijkheden en opvattingen van de 

patiënt en het patiëntsysteem.

 5.  Herkent ethische en juridische dilemma’s in de zorg aan  

patiënten met een verstandelijke beperking en handelt hiernaar.

1:4.   De AVG vindt snel de vereiste informatie en past deze  

goed toe.

2. Competentiegebied Communicatie

2:1.  De AVG bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten.

 1.  Bouwt effectieve behandelrelaties op met de patiënt en met het 

patiëntsysteem.

 2.  Past zijn communicatie verbaal en non-verbaal aan op het  

ontwikkelingsniveau en communicatievaardigheden van de 

patiënt en het patiëntsysteem.

 3.  Creëert een behandelrelatie op basis van vertrouwen en  

veiligheid.

2:2.   De AVG luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante  

patiëntinformatie.

 1. Gebruikt zo nodig ondersteunende communicatie.

 2. Toetst en verheldert zo nodig de hulpvraag.

 3.  Verifieert of hij de informatie van de patiënt en/of het  

patiëntsysteem begrepen heeft.

2:3.   De AVG bespreekt medische informatie goed met patiënten 

en familie.

 1.  Stemt zijn communicatie af op het kennisniveau van de patiënt 

en het patiëntsysteem.

 2.  Verifieert of de verstrekte informatie door de patiënt en/of het 

patiëntsysteem begrepen wordt.
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2:4.   De AVG doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over 

patiëntencasus.

 1.  Draagt zorg voor begrijpelijke verslaglegging aan alle  

betrokkenen.

 2. Zorgt voor overdraagbaarheid in dossiervoering.

3. Competentiegebied Samenwerking

3:1.    De AVG overlegt doelmatig met collegae en andere  

zorgverleners.

 1.  Maakt gebruik van de expertise binnen zorginstellingen en  

regionale en landelijke netwerken van andere zorgverleners.

3:2. De AVG verwijst adequaat.

 1.  Onderkent grenzen van het eigen vakgebied en heeft kennis van 

het expertisegebied van andere vakgebieden.

3:3.  De AVG levert effectief intercollegiaal consult.

 1.  Zet eigen expertise in binnen zorginstellingen en regionale en 

landelijke netwerken van andere zorgverleners.

3:4.   De AVG draagt bij aan effectieve interdisciplinaire  

samenwerking en ketenzorg.

 1.  Maakt heldere afspraken over regievoering en afstemming  

binnen het multidisciplinaire team en neemt de medische  

verantwoordelijkheid binnen het multidisciplinaire team.

 2.  Neemt verantwoordelijkheid voor de continuïteit van medische 

zorg.

 3. Draagt zorg voor integratie en coördinatie van de medische zorg.

 4.  Geeft waar nodig formele aanwijzingen aan andere  

professionals.

 5.  Signaleert in samenwerkingsrelaties onduidelijke procedures en 

taakopvattingen en bespreekt deze.

 6. Gaat constructief om met conflicterende belangen en inzichten.

4.  Competentiegebied Kennis  
en wetenschap

4:1. De AVG beschouwt medische informatie kritisch.

 1.  Beoordeelt medische informatie van eigen vakgebied en rele-

vante vakgebieden kritisch ten behoeve van het eigen klinische 

oordeel en besluitvorming.

 2.  Integreert algemene medische inzichten en populatie specifieke 

kenmerken.

 3.  Maakt gebruik van wetenschappelijke literatuur om vragen te 

beantwoorden.

 4.  Zoekt efficiënt in wetenschappelijke literatuur en beoordeelt 

deze op kwaliteit.

4.2.  De AVG bevordert de verbreding van en ontwikkelt de  

wetenschappelijke vakkennis.

 1.  Is in staat om een bijdrage te leveren aan dataverzameling en 

wetenschappelijke onderbouwing van het vak.

 2.  Is in staat om een bijdrage te leveren aan ontwikkeling van  

richtlijnen en behandelprotocollen.

 3.  Signaleert en identificeert leemtes in wetenschappelijke  

vakkennis

 4.  Implementeert nieuwe wetenschappelijke inzichten en kan 

belemmeringen hierin signaleren.

4:3.  De AVG ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en 

nascholingsplan.

 1.  Stelt leerdoelen op het gebied van eigen en relevante andere 

vakgebieden op.

 2. Kiest geschikte leermethodes.

 3.  Evalueert leerresultaten en implementeert de leerresultaten in 

het eigen beroepshandelen.

4:4.   De AVG bevordert de deskundigheid van studenten,  

aios, collegae, patiënten en andere betrokkenen bij de  

gezondheidszorg.

 1.  Deelt kennis en ervaring actief met beroepsgenoten en andere 

zorgverleners, middels onder andere onderwijs, voorlichting en 

publicatie.

 2.  Is zich bewust van de verschillende kennisniveaus van alle  

betrokkenen.

5.  Competentiegebied Maatschappelijk 
handelen

5:1.  De AVG kent en herkent de determinanten van ziekte.

 1.  Herkent de determinanten van ongelijkheid en achterstand in 

gezondheid.

 2. Identificeert risicogroepen en hun behoeften.

 3.  Handelt vanuit het besef dat de context van de patiënten van 

invloed is op de gezondheid.

 4.  Bevordert - door gezondheidseducatie, leefstijladviezen e.d.- het 

vermogen van de patiënt tot het nemen van verantwoordelijk-

heid voor eigen gezondheid.
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5:2.   De AVG bevordert de gezondheid van de patiënten en  

de gemeenschap als geheel.

 1.  Draagt actief bij aan de beschikbaarheid van kwalitatief goede 

zorg in de nabije omgeving van de patiënt.

 2.  Is in staat om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke 

discussies betreffende mensen met een verstandelijke beperking.

 3.  Bevordert de emancipatie van mensen met een verstandelijke 

beperking.

 4.  Fungeert als ambassadeur voor mensen met een verstandelijke 

beperking en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de  

medische zorg voor deze doelgroep.

 5.  Bewaakt en bevordert op effectieve wijze de belangen en  

positie van de beroepsgroep en het vakgebied.

5:3.  De AVG handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen.

 1.  Beoordeelt de mate van wilsbekwaamheid in het kader van de 

wet BOPZ en de WGBO.

 2.  Ondersteunt de resterende wilsbekwaamheid van de patiënt, 

onder andere door anderen hierop opmerkzaam te maken.

 3.  Gaat zorgvuldig om met vrijheidsbeperking in het kader van de 

wet BOPZ en WGBO, bouwt af waar mogelijk en zoekt naar 

alternatieven.

5:4. De AVG treedt adequaat op bij incidenten in de zorg.

 1.  Neemt maatregelen ter preventie van incidenten in de  

patiëntenzorg.

 2. Spreekt anderen aan op (bijna) incidenten.

 3. Past een ‘Veilig melden incidenten procedure’ toe.

 4.  Informeert de patiënt en/of diens vertegenwoordiger over  

geldende klachtenprocedures.

6. Competentiegebied Organisatie

6:1.  De AVG organiseert het werk naar een balans in  

patiëntenzorg en persoonlijke ontwikkeling.

6:2.  De AVG werkt effectief en doelmatig binnen een  

gezondheidszorgorganisatie.

 1.  Neemt in diverse organisatorische verbanden de  

verantwoordelijkheid voor de eigen rol en positie.

 2.  Bewaakt uitvoering van gemandateerde en geprotocolleerde 

taken.

 3.  Draagt zorg voor het behartigen van de gezondheidsbelangen 

van de individuele patiënt binnen de organisatie.

 4. Bevordert methodisch de kwaliteit van de medische zorg.

 5.  Draagt bij aan beschikbaarheid van kwalitatief goede  

medische zorg.

 6.  Geeft als deskundige op het gebied van medisch beleid gevraagd 

en ongevraagd advies.

 7. Draagt zorg voor een goede praktijkorganisatie.

6:3.  De AVG besteedt de beschikbare middelen voor de  

patiëntenzorg verantwoord.

 1.  Komt op voor de belangen van de patiënt, ook wanneer deze 

strijdig zijn met organisatorische belangen.

6:4.   De AVG gebruikt informatietechnologie voor optimale  

patiëntenzorg, en voor bij- en nascholing.

7. Competentiegebied Professionaliteit

7:1.  De AVG levert hoogstaande patiëntenzorg op integere,  

oprechte en betrokken wijze.

 1. Houdt betrokkenheid en distantie in balans.

 2.  Heeft inzicht in de eigen normatieve opvattingen in relatie tot 

professionele standaarden.

7:2.  De AVG vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk 

professioneel gedrag.

 1. Reflecteert op het handelen als AVG en handelt daarnaar.

 2.  Voert op transparante wijze zijn praktijk en laat zich periodiek 

toetsen op persoonlijk en professioneel handelen.

 3. Legt verantwoording af over het eigen handelen.

 4.  Werkt systematisch en doelbewust aan de ontwikkeling van zijn 

beroepsmatig functioneren.

 5. Bewaakt zijn grenzen in de balans tussen privé en werk.

7:3.   De AVG kent de grenzen van een eigen competentie en  

handelt daar binnen.

7:4.   De AVG oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke 

ethische normen van het beroep.

 1.  Is in staat ethische dilemma’s die specifiek zijn voor de medische 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te  

herkennen en te hanteren en neemt initiatief om dit in  

multidisciplinair verband te bespreken.

 2.  Gaat zorgvuldig om met het spanningsveld tussen  

beroepsgeheim en goed hulpverlenerschap.
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Begrippenlijst

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

 Medische disciplines / vakgebieden die betrokken kunnen zijn bij de  

medische zorg van patiënten met een verstandelijke beperking.  

Bijvoorbeeld: huisartsgeneeskunde, revalidatiegeneeskunde, psychiatrie, klinische  

genetica

 Aanpalende disciplines zoals paramedische beroepen en gedragskundige

Schets van cognitieve en sociaal-emotionele capaciteiten inclusief ADL  

vaardigheden

 Alle betrokkenen bij de patiënt. Hieronder vallen familie en wettelijk  

vertegenwoordigers en tevens professionals, zoals persoonlijk begeleider of  

gedragskundige

Professionals uit verschillende beroepsgroepen

Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Alle maatregelen die patiënten in hun vrijheid beperken

 Beste manier van handelen in een specifieke situatie met inachtneming van recente 

inzichten en evidence, zoals neergelegd in richtlijnen en protocollen van de  

beroepsgroep dan wel het handelen zoals van een gemiddeld ervaren en bekwame 

beroepsgenoot in gelijke omstandigheden had mogen worden verwacht.

AVG 

Aanpalende disciplines / vakgebieden

Relevante beroepsgroepen

Ontwikkelingsprofiel

Patiëntsysteem

Multidisciplinair

Wet BOPZ

WGBO

Vrijheidsbeperking

Professionele standaard
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1. http://www.medischevervolgopleidingen.nl/rubrieken/algemene-competenties-canbetter/canmeds-competenties/

2. http://nvavg.nl/wp-content/uploads/2014/03/Zorgaanbod-van-de-AVG-digitale-versie-website.pdf

3. Het competentieprofiel van de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, kinderarts en psychiater

4. http://www.knmg.nl/Opleiding-en-herregistratie/CGS/Regelgeving.htm

5. http://www.erasmusmc.nl/huge/51023/177434/5093220/5097905

6. http://nvavg.nl/wp-content/uploads/2014/03/Meerjarenbeleidsplan-2013-2017.pdf

7.  W. Braam, M.J. van Duinen-Maas, D.A.M. Festen, I. van Gelderen, S.A. Huisman, M.A.M. Tonino, Medische zorg voor mensen met  

een verstandelijke beperking. 2014 Prelum, Houten, ISBN 9789085621249
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