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Verduidelijking intervisie-eisen t.b.v. CHBB herregistratie als kaderhuisarts  
 
Intervisie-eisen kaderhuisartsen: 
Bij alle kaderregisters is voor een herregistratie vereist dat de kaderhuisarts deel neemt aan 
intervisie. Middels dit document wil het CHBB de intervisie-eisen verduidelijken. 
 
In het kort: 
 

Intervisie Kaderhuisarts CHBB (herregistratie-eis) 

* minimaal 20 uur intervisie per iedere 5 jaar 

* met kaderhuisartsen uit hetzelfde en/of andere deelgebieden 

* in aanwezigheid van EKC of geregistreerd intervisiebegeleider (Coaches voor Medici) 

* onderwerp van intervisie is het functioneren als kaderhuisarts ten aanzien van     
   onderwijskundige, wetenschappelijke of beleidstaken 

* ABC1 heeft de definiëring van intervisie en de daaraan gestelde eisen omschreven 

 
 
Hoeveel uur?  
De kaderhuisarts dient deel te nemen aan tenminste 20 uur geaccrediteerde intervisie met collega 
kaderhuisartsen per iedere 5 jaar.  
 
Met wie? 
De deelnemende kaderhuisartsen behoeven niet noodzakelijkerwijs te zijn ingeschreven in hetzelfde 
register, aangezien deze intervisie vooral de onderwijskundige, wetenschappelijke, organisatorische 
of beleidstaken van de werkzaamheden van kaderhuisartsen betreft. 
 
EKC of geregistreerd intervisiebegeleider? 
Een aanwezige Erkend Kwaliteits Consulent bewaakt daarbij de juiste procedurele gang van zaken. 
Deze intervisiebijeenkomsten kunnen  ook plaatsvinden onder begeleiding van een bij Coaches voor 
medici geregistreerd intervisiebegeleider. De Erkend Kwaliteits Consulent en de intervisiebegeleider 
handelen de accreditatie af. Alleen op deze wijze geaccrediteerde intervisie is relevant voor 
herregistratie. 
 
Wanneer is er sprake van intervisie? 
De definiëring van intervisie en de daaraan gestelde eisen zijn door ABC1 omschreven. Klik hier voor 
de link naar het complete stuk over de regelgeving.  
 
Definiëring intervisie volgens ABC1: 
Intervisie is een begeleidingsvorm waarin de deelnemers op systematische wijze een inbreng, met 
name gericht op de competenties communicatie, samenwerking, medisch leiderschap of 
professionaliteit, van een van hen bespreken. Een van de leden van de intervisiegroep formuleert 
een vraagstelling die te maken heeft met de integratie van de persoon in het beroep. De groepsleden 
helpen de inbrenger de vraagstelling te verhelderen, een antwoord te zoeken en 
handelingsalternatieven te bedenken. Net als in supervisie wordt ook bij intervisie gebruik gemaakt 
van de leercirkel: na de analyse van een vraag of probleem ontstaat een beeld van de oorzaken en 
gevolgen ervan. De inbrenger kiest daarna voor gedragsalternatieven en probeert die uit in de 
praktijk. In de volgende bijeenkomst wordt op de ervaring daarmee teruggekomen. De leden van de 
intervisiegroep doen ook leerervaringen op wanneer zij zelf geen vraag inbrengen in het 
intervisiegesprek, doordat zij inzichten en ervaringen uitwisselen en zich verplaatsen in de 
vraagstelling van de inbrenger. 

https://nvavg.nl/wp-content/uploads/2018/07/2018-Regelgeving_Intervisie_ABC1_juli_2018_def.pdf
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Zijn er aanvullende eisen voor kaderhuisartsen? 
Een aanvullende eis voor de kaderhuisarts betreft de samenstelling van de intervisiegroep: de groep 
bestaat uit kaderhuisartsen op hetzelfde deelgebied of andere deelgebieden. 
Onderwerp van het intervisiegesprek is het functioneren als kaderhuisarts ten aanzien van de 
onderwijskundige, wetenschappelijke, organisatorische of beleidstaken. 
 
Wat is de samenstelling van de groep? 
De groep bestaat bij voorkeur uit 4-8 personen (bestaande uit collega kaderhuisartsen, niet 
noodzakelijkerwijs uit hetzelfde register), die gedurende een langere periode in dezelfde 
samenstelling bijeenkomt. Intervisie dient onder begeleiding van een geregistreerde 
intervisiebegeleider of EKC worden gedaan. Onderwerp van de intervisiebijeenkomsten van 
kaderhuisartsen is het functioneren als kaderhuisarts, specifiek gericht op onderwijskundige, 
wetenschappelijke of beleidstaken. 
 
Welke intervisiebegeleiding is nodig? 
Intervisie is effectief wanneer de deelnemers geleerd hebben te werken met intervisie methodieken. 
Meestal zijn vier tot zes startbijeenkomsten onder begeleiding van een geregistreerd 
intervisiebegeleider (supervisor) nodig om de intervisie vruchten te laten afwerpen. Daarna kan de 
intervisiegroep met aanwezigheid van een EKC door. Intervisiebegeleiding kan ook worden 
ingeroepen wanneer de intervisiegroep behoefte heeft aan opfrissen van de werkwijze, nieuwe 
intervisiemethodieken wil leren hanteren of de onderlinge communicatie wil verbeteren. Begeleide 
intervisie wordt gedaan door een geregistreerde en deskundige intervisiebegeleider (supervisor)(lid 
van Coaches voor Medici óf LVSC-erkende opleiding én ervaren in het begeleidingskundig werken 
met artsen). De accreditatie van begeleide intervisie wordt afgehandeld via de intervisiebegeleider, 
a.d.h.v. administratieve eisen via de Instellingsaccreditatie van het NHG. 
 
 


