Opleidingseisen speciale kwalificatie neurologische bewegingsstoornissen
De doelstelling van de speciale kwalificatie neurologische bewegingsstoornissen is te komen tot een
kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg op het gebied van de neurologische bewegingsstoornissen.
Uitgangspunten
1. de kandidaat‐fellow is neuroloog
2. duur van het fellowship is 1 jaar
3. het gaat om een voltijdse aanstelling, of een deeltijdaanstelling over een langere periode met
een vergelijkbare totale omvang
Eindtermen met betrekking tot het fellowship
Het scholingsprogramma dient te bestaan uit de volgende onderdelen, waarbij het verkrijgen van
klinische expertise centraal staat. Het programma kan verzorgd worden door één ziekenhuis of door een
samenwerkingsverband van meerdere ziekenhuizen. Het programma dient na toewijzing ter goedkeuring
te worden overlegd aan de opleidingscommissie.
1.

Tijdens het fellowship dienen ten minste 100 patiënten, waarvan tenminste enkele kinderen,
met een neurologische bewegingsstoornis te worden gezien.

2.

De fellow moet ervaring opdoen met de volgende diagnostische onderzoeken en de
uitkomsten hiervan kunnen interpreteren:
a. Neurofysiologisch onderzoek zoals polymyografie en tremorregistratie
b. Radiologisch onderzoek zoals MRI en CT scan
c. Nucleair onderzoek zoals DAT‐SPECT en/of PET scans
d. Genetische diagnostiek in relatie tot bewegingsstoornissen

3.

De fellow moet kennis hebben van en ervaring opdoen met de volgende behandelingen:
a. Het hele scala aan farmacotherapie voor neurologische bewegingsstoornissen, inclusief
de continue subcutane toediening van apomorfine en intraduodenaal levodopa bij de
ziekte van Parkinson
b. botuline toxine voor focale dystonie
c. functioneel stereotactische operaties voor tremor, M. Parkinson en dystonie

4.

Naast het verkrijgen van klinische expertise moet de fellow gedurende dit jaar blijk geven van
wetenschappelijke belangstelling, zich uitend in tenminste 1 publicatie en 1 regionale of
nationale voordracht op het terrein van de neurologische bewegingsstoornissen.

Eisen met betrekking tot de opleidingsinstelling
1.

De instelling (al of niet in samenwerking met andere instellingen) dient ten minste 200 nieuwe
patiënten met voldoende variatie binnen het spectrum van de neurologische
bewegingsstoornissen per jaar te zien.
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2.

Binnen de instelling moet samenwerking zijn met de volgende disciplines :
- klinische neurofysiologie, met speciale interesse in bewegingsstoornissen
- nucleaire geneeskunde en radiologie met specifieke kennis van neurologische
bewegingsstoornissen
- klinische genetica
- kinderneurologie met aanbod van patiënten met neurologische
bewegingsstoornissen
- revalidatiegeneeskunde (mag ook revalidatiecentrum in de regio zijn), met ervaring
in de diverse (paramedische) behandelingen die kunnen worden aangeboden aan
patiënten met neurologische bewegingsstoornissen
- verpleeghuisgeneeskunde, met de mogelijkheid om patiënten met
neurodegeneratieve ziekten in het eindstadium te zien
Om tot bovengenoemde eisen te komen, kan met meerdere centra één virtueel
opleidingscentrum worden gevormd.

3.

De erkenning van een opleidingsinrichting bewegingsstoornissen wordt verleend door het
bestuur van de Nederlandse Vereniging van Neurologie, gehoord hebbende de
opleidingscommissie 'speciale kwalificatie in de neurologische bewegingsstoornissen'.

Eisen met betrekking tot de opleider
1.

De opleider dient gepromoveerd te zijn en minstens vijf jaar ervaring te hebben in de
diagnostiek en behandeling van patiënten met neurologische bewegingsstoornissen.

2.

Tevens dient de opleider bewezen en voortdurende belangstelling voor wetenschappelijk
onderzoek te hebben, met name op het terrein van de neurologische bewegingsstoornissen,
onder meer blijkend uit regelmatige publicaties en voordrachten.

3.

Naast de opleider dient nog tenminste één ander staflid in bijzondere mate betrokken te zijn en
daardoor ruime ervaring te hebben in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van
patiënten met neurologische bewegingsstoornissen.

4.

de erkenning tot opleider in de bewegingsstoornissen, wordt verleend door het bestuur van de
Nederlandse Vereniging van Neurologie, gehoord hebbende de opleidingscommissie 'speciale
kwalificatie in de neurologische bewegingsstoornissen'.

Procedure toewijzing fellowship
Jaarlijks kunnen kandidaten zich aanmelden voor het fellowship. De toewijzingscommissie 'speciale
kwalificatie in de neurologische bewegingsstoornissen' beoordeelt of een kandidaat in aanmerking komt
voor het fellowship. Indien er meerdere kandidaten in aanmerking komen voor de fellowplaats, neemt
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de toewijzingscommissie de volgende punten in acht bij de beoordeling:
Het CV van de kandidaat
De motivatie van de kandidaat
De aanbeveling van de opleider
Het concept opleidingsplan voor het fellowship
De subsidieverlenende instantie kent het fellowship toe op voordracht van de toewijzingscommissie.
Salariëring
De fellow bewegingsstoornissen dient voor zijn werkzaamheden tijdens de opleiding volgens de
gangbare salarisnormen te worden gehonoreerd. Bovendien is de rechtspositieregeling van de
opleidingsinrichting op de fellow van toepassing.
Toewijzingscommissie 'speciale kwalificatie in de neurologische bewegingsstoornissen'
De leden van de Toewijzingscommissie worden op voordracht van de Nederlandse werkgroep
Bewegingsstoornissen door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie benoemd voor een termijn van
4 jaar. Directe herbenoeming is niet mogelijk.
De Toewijzingscommissie is als volgt samengesteld:
‐een opleider bewegingsstoornissen
‐een vertegenwoordiger van de subsidieverlenende instantie
‐een lid van het Consilium Neurologicum
‐een lid van de Werkgroep Bewegingsstoornissen
Opleidingscommissie 'speciale kwalificatie in de neurologische bewegingsstoornissen'
De leden van de Opleidingscommissie worden op voordracht van de Nederlandse werkgroep
bewegingsstoornissen door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie benoemd voor een termijn van
4 jaar. Directe herbenoeming is niet mogelijk. De Opleidingscommissie is als volgt samengesteld:
- een opleider bewegingsstoornissen,
- een specialist (niet‐opleider) bewegingsstoornissen,
- een lid van het Consilium Neurologicum en
- een lid van de Nederlandse Werkgroep Bewegingsstoornissen
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