
 
 
Geachte leden van het college, 

 

Wij vernamen dat de hoofdopleiders KP en KNP kortgeleden tegenover u hun bezorgdheid hebben 

geuit over uw voorgenomen besluit KP en KNP (dat per 1 juli a.s. van kracht zou worden), en 

daarbinnen specifiek over het geringe aantal uren declarabele tijd dat van de Gios wordt gevraagd.  

 

Hierbij willen we u laten weten dat binnen het LPO de bezorgdheid van de hoofdopleiders in hoge 

mate wordt gedeeld.  

 

Een korte toelichting. 

Op dit moment is het al zo dat Gios KP/KNP in absolute en relatieve zin weinig directe 

patiëntenzorg hoeven te doen.  

• In absolute zin: het feitelijke aantal uren patiëntenzorg per week is zo laag dat de Gios in 

sommige settingen (met name de klinische en deeltijd-klinische settings) onvoldoende 

aanwezig is om medeverantwoordelijk te kunnen zijn voor de gevraagde continuïteit in de 

patiëntenzorg. Ook horen we dat Gios – door hun geringe caseload – zich genoodzaakt voelen 

om sommige patiënten bij verschillende supervisoren in te brengen. 

• In relatieve zin: het aantal uren is laag in verhouding tot het totale opleidingscontract van 27 

uur en ook in verhouding tot de uren directe patiëntenzorg die in andere 

specialistenopleidingen in de GGZ is vereist (zoals de opleiding tot psychiater en 

verpleegkundig specialist).  

 

Wij zijn van mening dat aankomend specialisten in de patiëntenzorg in de opleiding veel vlieguren 

moeten maken in hun kerntaak: het uitvoeren van directe patiëntenzorg. De voorgestelde 

verdeling van opleidingsuren geeft de Gios geen goed beeld van het werk dat zij na hun opleiding 

gaan doen: werk dat voor het merendeel toch vooral zal bestaan uit directe patiëntenzorg (inclusief 

het opleiden van jonge collega’s). Los daarvan staat nu al de betaalbaarheid van de 

specialistenopleiding ter discussie. Zeker nu de NZA heeft aangegeven dat de subsidie voorlopig 

niet wordt opgehoogd, is met dit voorgenomen besluit de kans groot dat 

praktijkopleidingsinstellingen minder specialisten zullen willen en kunnen opleiden. 

 

Wij willen u daarom vragen om dit voorgenomen besluit in elk geval niet per 1 juli aanstaande in te 

voeren maar eerst verder met het veld in overleg te gaan wat een passende verdeling is van direct 

patiëntgebonden versus overige opleidingsuren, gelet op wat de patiëntenzorg vraagt, op de 

hoogte van de subsidiebedragen, en ook op de verdeling in de andere specialisten-opleidelingen.  

 

Wij zijn uiteraard vanuit het LPO zeer bereid om dit gesprek aan te gaan. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bestuur LPO 


