Eisen voor herregistratie arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
Deelname externe kwaliteitsvisitatie
De externe kwaliteitsvisitatie is bedoeld om het functioneren van de arts IGT in groepsverband te
evalueren.
De NVTG heeft ervoor gekozen om de externe kwaliteitsvisitatie vorm te geven in een intercollegiale
toetsgroep (ICT). Deze ICT wordt begeleid door een Erkende Kwaliteits Consulent (EKC). De NVTG
doet dit in navolging van de huisartsen, die al vele jaren ervaring hebben met deze vorm van
kwaliteitsmonitoring.
Wat is een intercollegiale toetsgroep?
Een toetsingsgroep is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij artsen IGT reflecteren op de
eigen manier van zorg verlenen (eigen handelen) en hoe dit verbeterd kan worden. Het eigen
handelen wordt volgens een vaste systematiek getoetst aan een vastgestelde norm met als doel om
in een dagelijks functioneren een verbetering te bereiken. Vervolgens wordt geëvalueerd welke
veranderingen concreet zijn gerealiseerd: het is een cyclisch proces. Voor elk uur wordt 1
accreditatiepunt verleent. Op deze manier kan nascholing op maat worden georganiseerd en kun je
ook in het buitenland, via Skype-bijeenkomsten, op een makkelijke manier bijgeschoold worden
Wie maken deel uit van een intercollegiale toetsgroep?







Tussen de 4 en 12 deelnemers per groep, bij voorkeur een vaste groep deelnemers
De bijeenkomsten worden begeleid door een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC)
Tenminste 75% van de deelnemers is geregistreerd als arts IGT.
Deelnemers zijn gelijkwaardig. Dat wil zeggen dat er tussen deelnemende leden geen sprake
mag zijn van een hiërarchische verhouding; niet binnen de groep maar ook niet daarbuiten.
Er zijn minimaal twee of meer (tele-) samenkomsten per jaar van 2 uur.

Wat doet een intercollegiale toetsgroep?
De toetsgroepen zijn zelfsturend: de deelnemers bepalen in overleg welk onderwerp wordt
besproken. Het onderwerp dient de professionaliteit als arts IGT te bevorderen. De onderwerpen
wordt vastgelegd in een jaarplan. Dit jaarplan wordt goedgekeurd door de Accreditatiecommissie van
de NVTG. Voorbeelden van wat er in een toetsgroep kan worden gedaan: intervisie, uitnodigen van
een spreker over een thema, farmacotheurapeutisch overleg.
Verslaglegging
Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt door de EKC. Hierin wordt vermeld:
 Datum van bijeenkomst
 Namen deelnemers + BIG nummers
 Behandeld onderwerp en toetsingsmethode
 Gemaakte werkafspraken, besluiten en follow-up
De EKC zorgt voor de invoer in GAIA van de ICT bijeenkomst zodat accreditatiepunten worden
bijgeschreven in het persoonlijk GAIA dossier van de aanwezige deelnemers. Voor elk uur toetsgroep
wordt 1 punt accreditatie verleend.

Kosten
De Erkend Kwaliteits Consulent kan voor de uitgevoerde werkzaamheden een financiële
tegemoetkoming vragen. De richtprijs is 5 euro per persoon per bijeenkomst.
Aanmelden Intercollegiale Toetsgroep
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: toetsgroepAIGT@gmail.com
Op het ledengedeelte van de website staan de namen van de Erkende Kwaliteitsconsulenten.
U kan ook zelf een intercollegiale toetsgroep opzetten. U heeft dan wel een Erkend Kwaliteits
Consulent als begeleider nodig.
Erkend Kwaliteits Consulent
Bent u geïnteresseerd om Erkend Kwaliteits Consulent te worden of wilt u hier meer over weten?
Stuur een mail naar: info@nvtg.org
Op de website van LINKH staan cursusdata: http://www.linkh.nl/ekc-trainingen.html

