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CCMS no. 3-2003 Opleidingseisen keel-neus-oorheelkunde
Besluit CCMS no. 3-2003

voldaan om als medisch specialist te
worden erkend en geregistreerd;
Besluit van 14 april 2003 houdende
c. medisch specialisme: een onderdeel
opleidings- en erkenningseisen voor het van de geneeskunde dat door het
medisch specialisme keel-neus-oorheel- CCMS als zodanig is aangewezen;
kunde (CCMS no. 3-2003
d. MSRC: Medisch Specialisten
Opleidingseisen keel-neus-oorheelkunRegistratie Commissie, de Commissie
de)
die onder meer tot taak heeft het
houden van toezicht op de naleving
Het Centraal College Medische
van de CCMS-Besluiten alsmede het
Specialismen, in vergadering bijeen
erkennen van opleiders en opleidingsop 14 april 2003;
inrichtingen;
Gelezen het voorstel van het bestuur
e. CvU: Commissie van Uitvoering,
van de Nederlandse Vereniging voor
dagelijks bestuur van de MSRC;
Keel-Neus-Oorheelkunde en
f. opleider: een door de MSRC voor
Heelkunde van het Hoofdde opleiding erkende medisch speciaHalsgebied;
list onder wiens verantwoordelijkheid
Gelet op artikel 14, tweede lid, onder (een deel van) de opleiding tot
c, van de Wet op de beroepen in de
medisch specialist plaatsvindt;
individuele gezondheidszorg en artikel g. opleidingsinrichting: een, al dan
12, eerste lid, van de Regeling inzake niet over meerdere locaties verspreide,
de opleiding en registratie van specia- bestuurlijke samenhangende instelling
listen van de Koninklijke
of een afdeling van een instelling die
Nederlandsche Maatschappij tot
door de MSRC voor een opleiding
bevordering der Geneeskunst;
tot medisch specialist is erkend en
Gezien het advies van het federatiebe- waar (een deel van) de opleiding
stuur van de KNMG, de Orde van
plaatsvindt;
Medisch Specialisten, de Landelijke
h. opleidingsgroep: de gezamenlijkvereniging van Artsen in
heid van de medisch specialisten in
Dienstverband en de Medisch
een opleidings- inrichting betrokken
Specialisten Registratie Commissie;
bij de opleiding en verantwoordelijk
voor het in stand houden van een
Besluit:
goed opleidingsklimaat.

Paragraaf II Eisen te stellen aan de
agio

B.3. Opleidingsschema
1. De agio volgt de basisfase en de
gedifferentieerde fase en voldoet aan
de eindtermen zoals nader geformuleerd in de bijlage.
2. De basisfase voldoet aan de volgende eisen:
a. tijdens het eerste jaar legt de agio
de volgende centraal schriftelijke examens af met positief resultaat, voordat hij wordt toegelaten tot het volgen van de onderwijsmodules:
i. basisoriëntatie keel-neus-oorheelkunde deel I;
ii. basisoriëntatie keel-neus-oorheelkunde deel II.
b. de agio volgt gestructureerd cursorisch onderwijs in de volgende
onderwijsmodules:
i. gehoor en evenwicht (ten minste 20
dagdelen):
- basiscursus audiometrie;
- basiscursus evenwichtskunde;
- basiscursus gehoorrevalidatie;
- basiscursus oorchirurgie;
ii. neus-neusbijholten en allergie (ten
minste 20 dagdelen)
- basiscursus neuschirurgie;
- basiscursus neusbijholtenchirurgie;
- basiscursus allergologie;
iii. stem-spraak-taal (ten minste 10
A. Algemene bepalingen
B. De opleiding
dagdelen):
- basiscursus diagnostiek en revalidaA.1. Op de opleiding voor het
Paragraaf I Algemeen
tie;
medisch specialisme keel-neus-oor- basiscursus larynxchirurgie;
heelkunde zijn, naast de in dit besluit B.1. Duur
iv. hoofd-hals (ten minste 10 dagdegenoemde eisen, alle eisen van toepas- De duur van de opleiding voor het
len):
sing zoals opgenomen in de algemene medische specialisme keel-neus-oor- basiscursus diagnostiek en revalidabesluiten van het CCMS no.’s 2-1998, heelkunde bedraagt 5 jaar en bestaat
tie;
3-1998, 1-1999, 5-1999, 1-2000, 3uit:
- basiscursus hoofd-halschirurgie;
2000, 8-2000, 9-2000, 23-2000, 28a. een basisfase van 4 jaar;
c. de agio volgt ten hoogste twee jaar
2000, 3-2001, 3-2001A, 2-2002 en 3b. een gedifferentieerde fase van 1
van de basisfase in een niet-academi2002 voor zover hiervan in dit besluit jaar.
sche opleidingsinrichting;
niet wordt afgeweken.
d. de agio neemt deel aan de basisB.2. Beoordelingen
cursus heelkundige specialismen en
A.2. Begripsomschrijvingen
1. De opleider brengt zijn beoordelin- legt de bijbehorende examens af,
In dit besluit wordt verstaan onder:
gen schriftelijk aan de agio ter kennis. overeenkomstige het besluit CCMS 2a. agio: assistent-geneeskundige in
2. De opleider geeft het formulier
2000 Basiscursus heelkundige speciaopleiding tot medisch specialist;
bedoeld in B.8, onder a, van het
lismen.
b. CCMS: Centraal College Medische besluit Algemene eisen voor de oplei- 3. De gedifferentieerde fase voldoet
Specialismen, het College dat onder
ding van medisch specialisten niet
aan de volgende eisen:
meer tot taak heeft het vaststellen
eerder af dan drie maanden voor het
a. de agio is verplicht een opleidingsvan de eisen waaraan moet worden
formele einde van de opleiding.
accent zoals bedoeld onder b te vol-
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gen. De agio kiest een opleidingsaccent naar voorkeur na overleg met de
betrokken opleider in afstemming met
de toekomstige loopbaaninvulling;
b. de agio volgt één van de volgende
opleidingsaccenten:
i. otologie:
aanvullende kennis en vaardigheden
met betrekking tot de diagnostiek,
behandeling en revalidatie van aandoeningen binnen het deelgebied otologie;
ii. rhinologie:
aanvullende kennis en vaardigheden
met betrekking tot de diagnostiek,
behandeling en revalidatie van aandoeningen binnen de deelgebieden
rhinologie en aangezichts-chirurgie;
iii. laryngologie:
aanvullende kennis en vaardigheden
met betrekking tot de diagnostiek,
behandeling en revalidatie van aandoeningen binnen het deelgebied
laryngologie;
iv. hoofd-halschirurgie:
aanvullende kennis en vaardigheden
met betrekking tot de diagnostiek,
behandeling en revalidatie van aandoeningen binnen het deelgebied
hoofd-halschirurgie;
c. de agio volgt facultatief en ten
hoogste twee van de volgende onderwijsmodules:
i. sociale geneeskunde:
- organisatie en financiering van de
gezondheidszorg:
kennis van structuur, financiering en
functioneren van de gezondheidszorg;
- preventieve en predictieve geneeskunde:
kennis van de begrippen gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering
en ziektepreventie;
- transmurale gezondheidszorg:
kennis van uitgangspunten en functioneren van de eerstelijnsgeneeskunde, paramedische instellingen, patiëntenverenigingen in relatie tot de
keel-neus-oorheelkunde;
ii. diagnostiek en revalidatie:
- gehoor-stem-spraak-taal-diagnostiek:
kennis en vaardigheden met betrekking tot de screeningsdiagnostiek van
gehoor-stem-spraak-taalstoornissen;
- objectief audiovestibulair onderzoek:
kennis en vaardigheden met betrekking tot electrofysiologische en psychofysische audiovestibulaire onderzoekstechnieken;
- audiologische revalidatie en hulpmiddelen:

kennis en vaardigheden met betrekking tot de moderne gehoorrevalidatietechnieken inclusief ondersteunende
hulpmiddelen;
- allergologie:
kennis en vaardigheden met betrekking tot het verkrijgen van expliciet
inzicht in de basisprincipes, diagnostiek en behandeling van allergische
aandoeningen;
iii. onderwijs:
- geneeskundig onderwijs:
kennis en vaardigheden met betrekking tot de kwaliteitseisen, organisatie
en uitvoering van het geneeskundig
onderwijscurriculum;
- specialistenopleiding:
kennis en vaardigheden met betrekking tot de kwaliteitseisen, organisatie
en uitvoering van de opleiding keelneus-oorheelkunde;
- algemeen transmuraal onderwijs:
kennis en vaardigheden met betrekking tot de kwaliteitseisen en uitvoering van algemeen transmuraal
onderwijs op KNO-heelkundig
gebied;
iv. wetenschappelijk onderzoek:
- fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek:
kennis en vaardigheden met betrekking tot de algemene principes, regelgeving en uitvoering van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek;
- klinisch wetenschappelijk onderzoek:
kennis en vaardigheden met betrekking tot de algemene principes, regelgeving en uitvoering van klinisch
wetenschappelijk onderzoek;
- epidemiologie en evidence based
medicine:
kennis en vaardigheden met betrekking tot de algemene principes en uitvoering van epidemiologisch en doelmatigheidsonderzoek.

opleiding van de agio wordt alsdan
als beëindigd beschouwd.
2. Indien de CvU tot de conclusie
komt dat de voorgeschreven procedure niet juist of onvolledig is gevolgd,
dan wel dat uit de schriftelijk vastgelegde voortgangsgesprekken niet
blijkt dat de opleider redelijkerwijze
tot een negatieve beoordeling kon
komen met betrekking tot het voortzetten van de opleiding, dan deelt de
MSRC dit schriftelijk en gemotiveerd
mee aan de agio en de betrokken
opleider.
3. De opleider dient in het in vorige
lid bedoelde geval alsnog te voldoen
aan de voorschriften met betrekking
tot de voortgangsgesprekken, alvorens tot een definitief oordeel over
het voortzetten door de agio van de
opleiding te kunnen komen. De opleiding van de agio wordt alsdan voortgezet voor een zodanige periode dat
wel de vereiste voortgangsgesprekken,
die de basis vormen voor de beoordeling over het voortzetten van de
opleiding, kunnen plaatsvinden.

B.5. Geschillen omtrent de eindbeoordeling
1. Ingeval de opleider in de in artikel
B.8 van het besluit Algemene eisen
voor de opleiding van medisch specialisten bedoelde beoordeling te kennen
heeft gegeven dat hij de agio nog niet
geschikt en in staat acht het medische
specialisme waarin deze is opgeleid
zelfstandig naar behoren uit te oefenen, brengt de agio, die van mening
is dat dit oordeel procedureel onjuist
tot stand is gekomen, zijn bezwaren
binnen vier weken nadien schriftelijk
ter kennis van de MSRC.
2. De MSRC stelt een Commissie van
Onderzoek in.
3. De Commissie van Onderzoek
bestaat uit vijf personen, geen leden
Paragraaf III Geschillen inzake de
van de MSRC, van wie er twee worbeoordeling van de agio
den aangewezen door de Nederlandse
Vereniging voor Keel-NeusB.4. Geschillen omtrent de beoordeling Oorheelkunde en Heelkunde van het
aan het eind van het eerste jaar
Hoofd-Halsgebied en twee door de
1. Indien de CvU bedoeld in artikel
MSRC, alsmede een voormalig lid
B.7.5 van het besluit Algemene eisen
van de MSRC als voorzitter.
voor de opleiding van medisch specia- 4. De Commissie van Onderzoek
listen tot de conclusie komt dat de
onderzoekt het aan haar voorgelegde
voorgeschreven procedure op juiste
geschil door de betrokken opleiders,
wijze is gevolgd en dat de opleider
de agio en naar haar mening daarredelijkerwijze tot een beoordeling
voor in aanmerking komende andere
over het voortzetten van de opleiding personen en instanties te horen.
kon komen, deelt de MSRC dit
5. De Commissie van Onderzoek
schriftelijk en gemotiveerd mee aan
brengt haar bevindingen en conclusies
de agio en de betrokken opleider. De in de vorm van een zwaarwegend
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advies aan de MSRC uit binnen twee
maanden nadat de agio zijn bezwaren
tegen de verklaring aan de MSRC
heeft meegedeeld.
6. Na ontvangst van het zwaarwegende advies als bedoeld in het vorige
lid, beslist de MSRC schriftelijk en
gemotiveerd binnen zes weken of, en
zo ja onder welke voorwaarden, de
agio de opleiding moet voortzetten.
D. De opleidingsinrichting
D.1. Voorwaarden voor de erkenning
van de inrichting tot opleidingsinrichting
Een niet-academische inrichting gaat
een samenwerkingsovereenkomst aan
met een academische inrichting. De
samenwerkingsovereenkomst regelt
het volgende:
a. de onderlinge afstemming aangaande de inhoudelijke en organisatorische aspecten van de opleiding;
b. een structureel periodiek overleg
tussen de opleiders;
c. de afbakening van de verantwoordelijkheid die de opleider van de academische opleidingsinrichting draagt
voor de totale opleiding en de verantwoordelijkheid van de opleiders van
de niet-academische opleidingsinrichtingen voor de invulling en organisatie van het opleidingsonderdeel.
D.2. Verplichtingen opleidingsinrichting
1. Voor een academische opleidingsinrichting geldt dat het aantal daadwerkelijk op de opleidingsafdeling
werkzame agio’s ten hoogste 1,2 maal
het gezamenlijk aantal keel-neus-oorartsen bedraagt dat in de opleidingsinrichting werkzaam en daadwerkelijk
bij de opleiding betrokken is. De eis
van minimale werkzaamheid heeft
uitsluitend betrekking op de opleider
en diens plaatsvervanger. Voor het
overige wordt de getalsverhouding
opleiders: agio’s bepaald door de som
van de fte’s van de op de opleidingsafdeling werkzame medisch specialisten en agio’s.
2. De MSRC kan, gehoord het
bestuur van de wetenschappelijke
medisch specialistenvereniging, voor
een beperkte tijd en onder voorwaarden ontheffing verlenen van het
bepaalde in het eerste lid.

E. Slotbepalingen
E.1. Intrekking oud besluit
Het besluit CCMS no. 25-2000
Opleidingseisen keel-neus-oorheelkunde wordt ingetrokken.

ten. Het voorliggende besluit zal gelden tot aan de invoering van het
Kaderbesluit en van een op dat
besluit aangepast Besluit keel-neusoorheelkunde.

Artikelsgewijs
Artikel B.1 is een nadere invulling
van het bepaalde in artikel B.1, onder
a van het besluit Algemene eisen voor
de opleiding van medisch specialisten
(hierna: besluit Algemene eisen).
Artikel B.3 is een toevoeging op
hoofdstuk D van het besluit
Algemene eisen. De basisfase en de
gedifferentieerde fase vormen hierin
als geheel een ondeelbare entiteit en
zijn complementair ten aanzien van
de kwaliteitselementen van verbreding, verdieping en accentuering binnen de opleiding keel-neus-oorheelkunde.
Het tweede lid van artikel B.3 normeert de basisfase van de opleiding.
De basisfase omvat centraal schriftelijke examens en onderwijsmodules.
De examenstof van de examens basisE.3. Inwerkingtreding
oriëntatie keel-neus-oorheelkunde
Dit besluit treedt in werking met
deel I en II omvat de theorie van
ingang van de tweede dag na de dag- algemene heelkundige principes alstekening van de Staatscourant waarin mede de theoretische voorbereiding
het wordt geplaatst.
op de verschillende onderwijsmodules.
E.4. Geldigheidsduur
De onderwijsmodules van de basisfaHet besluit is van kracht tot 1 januari se worden gekenmerkt door de gecon2005.
centreerde overdracht van kennis en
vaardigheden in een gelimiteerde
E.5. Citeertitel
tijdseenheid en dienen ter bevordering
Dit besluit wordt aangehaald als:
van bijvoorbeeld specifieke chirurgiCCMS no. 3-2003 Opleidingseisen
sche vaardigheden en specialistische
keel-neus-oorheelkunde.
kennisdomeinen.
Het derde lid van artikel B.3 norToelichting
meert de gedifferentieerde fase. De
gedifferentieerde fase is een integraal
Algemeen
onderdeel van de opleiding keel-neusDit besluit bevat de aanvullende
oorheelkunde, waarin alle verworven
opleidings- en erkenningseisen voor
vaardigheden uit de basisfase op zelfhet medisch specialisme keel-neusstandig niveau onder gecontroleerde
oorheelkunde. Het vult de eisen aan
condities worden uitgevoerd.
van voornamelijk het besluit
Daarenboven wordt de gedifferenAlgemene eisen voor de opleiding van tieerde fase gekenmerkt door gediffemedisch specialisten (CCMS no. 5rentieerde accenten, welke worden
1999) en het besluit Eisen en voorgekozen in afstemming met de toewaarden voor de erkenning van oplei- komstige loopbaaninvulling. Een vierders en opleidingsinrichtingen (CCMS tal opleidingsaccenten ten behoeve
no. 3-2001). In het onderhavige
van de gedifferentieerde fase voorziet
besluit komen geen algemene bepalin- in het ontwikkelen van aanvullende
gen meer voor, zoals dat wel het
specifieke expertise binnen de keelgeval was in het oude besluit
neus-oorheelkunde.
Opleidingseisen keel-neus-oorheelkun- Tevens wordt door middel van curde (CCMS no. 25-2000). Voor deze
sorisch onderwijs in onderwijsmodualgemene bepalingen zij verwezen
les de mogelijkheid geboden doelgenaar de genoemde algemene besluirichte kennis en vaardigheden te
E.2. Overgangsbepaling
1. De in dit besluit opgenomen eisen
zijn slechts verbindend voor degenen
die de opleiding zijn begonnen na het
tijdstip waarop dit besluit in werking
is getreden; degenen die op dat
moment reeds in opleiding waren
kunnen opteren voor de eisen vastgesteld bij het nieuwe besluit dan wel
voor de eisen die op dat moment
voor hen golden.
2. Eisen te stellen aan opleiders en
opleidingsinrichtingen zijn verbindend
op het moment van van kracht worden van dit besluit. De MSRC kan
de werking van dit besluit opschorten
tot de eerstvolgende datum waarop
een erkenning als opleider of als
opleidingsinrichting wordt verleend.
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verwerven. De onderwijsmodules van
de gedifferentieerde fase worden
gekenmerkt door de geconcentreerde
overdracht van kennis en vaardigheden in een gelimiteerde tijdseenheid
met evidente relevantie voor de toekomstige loopbaaninvulling. De concrete invulling van de onderwijsmodules wordt mede bepaald door het
beschikbare aanbod met inachtneming van de eerdergenoemde randvoorwaarden. Het opleidingsschema
laat de ruimte om andere onderwijsmodules te volgen, als deze evidente
relevantie hebben voor de toekomstige loopbaaninvulling.
De gedifferentieerde fase vindt zoveel
mogelijk plaats in de eigen academische opleidingsinrichting, waarbij de
mogelijkheid bestaat om niet-beschikbare onderwijsmodules in andere aca-

demische opleidingsinrichtingen of in
terzake deskundige instituten of
instellingen elders te effectueren.
Artikelen B.4 tot en met B.5 betreffen
de geschillenregeling en zijn een toevoeging op artikelen B.5 en F.7 van
het besluit Algemene eisen.
Artikelen D.1 en D.2 zijn een toevoeging op hoofdstuk C van het besluit
Eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleiders en opleidingsinrichtingen.
Bijlage bij het Besluit CCMS no. 32003 Opleidingseisen keel-neus-oorheelkunde
Eindtermen basisfase KNO-heelkunde

Programme Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery van de
European Board of
Otorhinolaryngology en omvatten de
volgende elementen:
- kennis en vaardigheden;
- probleemgericht denken;
- patiëntgerichte attitude.
Het programma van vaardigheden
betreft de gehele keel-neus-oorheelkunde en heelkunde van het hoofdhalsgebied. In de eindtermen zijn de
vereiste vaardigheden gecategoriseerd
in ‘General’ en ‘Advanced’, en op de
volgende niveaus:
- i: independent;
- u: under supervision;
- a: by assistance.

De eindtermen zijn in overeenstemming met het European Training
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