
Taken AIOS Bestuur 
 
Het AIOS-bestuur bestaat uit ongeveer 8 longartsen in opleiding. Bij de samenstelling van dit bestuur 
wordt gestreefd naar een gelijke vertegenwoordiging vanuit alle regio’s in Nederland. De AIOS in het 
bestuur nemen zitting in één of meer van de onderstaande NVALT-commissies. Op de website van de 
NVALT is terug te vinden welk bestuurslid alle AIOS’ longziekten vertegenwoordigt in de betreffende 
commissie.  
 

Beleidscommissie Opleiding 
De beleidscommissie Opleiding is één van de vier beleidscommissies van de NVALT, naast 
Wetenschap, Beroepsbelangen en Kwaliteit. Deze commissie is het overkoepelend orgaan waarin alle 
(na-)scholingsactiviteiten van de NVALT worden ondergebracht. De doelstelling is het bevorderen 
van de opleiding en het onderwijs op het vakgebied van de longziekten en tuberculose in de meest 
ruime zin, dus zowel voor AIOS als voor longartsen. In de beleidscommissie Opleiding zitten drie tot 
vier AIOS uit het AIOS-bestuur.  
 

Concilium 
Deze commissie adviseert de NVALT inzake de opleiding tot longarts.  
Het concilium stelt zich ten doel om de kwaliteit van alle opleidingen te waarborgen en doet dit door 
een opleidingsvisitatie die minimaal éénmaal in de vijf jaar per opleidingskliniek plaatsvindt. Voor 
een AIOS is deze opleidingsvisitatie erg belangrijk aangezien alle aspecten van de opleiding kritisch 
bekeken worden. De visitatiecommissie maakt een verslag van de betreffende visitatie. Vervolgens 
bepaalt de RGS op basis van dit verslag of de opleiding voldoet aan alle opleidingseisen en maakt 
vervolgens een rapport met evt aanbevelingen, zwaarwegende adviezen en voorwaarden. In het 
Concilium bevinden zich twee tot drie AIOS, die meedoen met de visitaties, de belangen van de AIOS 
behartigen en de standpunten van het AIOS bestuur uitdragen.  
 

Commissie Cursorisch Onderwijs 
De Commissie Cursorisch Onderwijs organiseert het landelijk NVALT-onderwijs curriculum. Binnen dit 
orgaan maken wij ons als AIOS-bestuur sterk voor een goede verdeling van alle onderwerpen binnen 
het opleidingsschema.  
 

Week van de Longen:  
Vanuit de NVALT wordt de Week van de Longen georganiseerd als scholings- en nascholingsactiviteit 
van de NVALT. Vanuit het AIOS-bestuur nemen twee AIOS deel aan een gedeelte van de organisatie 
hiervan. Zij organiseren het AIOS symposium tijdens de Week van de Longen.  
 

Bronkhorst Colloquium:  
Het Bronkhorst Colloquium is een jaarlijks tweedaags symposium dat samen met de Vlaamse 
longartsen georganiseerd wordt. In het bestuur van dit symposium zitten twee leden van het AIOS-
bestuur.  
 

De Jonge Specialist:  
Het is van belang om goed te weten wie je belangen behartigt. Als AIOS longziekten ben je niet alleen 
longarts in opleiding, maar ook in algemene zin een medisch specialist in opleiding én een 
werknemer van het ziekenhuis. Sinds 2014 kennen wij binnen Nederland een nieuwe organisatie die 
specifiek de belangen van alle AIOS vertegenwoordigt; ‘De Jonge Specialist’.  Zij praten bijvoorbeeld 
mee over CAO onderhandelingen etc. Het is uitermate belangrijk om onze krachten als AIOS te 
bundelen om inspraak Op de website lees je meer over de voordelen van dit dubbellidmaatschap.  
Je kunt bijvoorbeeld ook juridische hulp krijgen bij een arbeidsconflict.  



 
 
Website 
De website-commissie zorgt voor een up-to-date website, waarbij vooral het assistentengedeelte 
voor jullie van belang is. De NVALT-site is in ieder geval een frequent bezoek waard. Zo vind je er alle 
richtlijnen die de wetenschappelijke vereniging uitbrengt. Op het AIOS gedeelte vindt je het 
opleidingsplan, de presentaties van het landelijk cursorisch onderwijs, een boekenlijst, een lijst met 
verplichte vergoedingen etc.  
 

PulmoScript: 
De PulmoScript is het tijdschrift van de NVALT, die driemaandelijks verschijnt. Vanuit het AIOS 
bestuur zijn er drie AIOS verantwoordelijk voor een bijdrage aan de Pulmoscript, met stukken als 
‘Opleiding in de kijker’ en ‘Jonge Klare in de kijker’.  
 

24 juni 2021 


