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NEDERLANDSE VERENIGING VOOR UROLOGIE 
De Nederlandse Vereniging voor Urologie is opgericht op 14 maart 1908. 
Het doel van de vereniging is de bevordering van de Urologie en de behartiging van de met 
de Urologie verband houdende belangen van haar leden. 
De vereniging ondersteunt urologen in opleiding, praktiserende urologen en andere aan de 
urologie gelieerde leden in hun werkzaamheden en beroepsbenodigdheden. 
 
De vereniging heeft een Bureau, gehuisvest in de Domus Medica. 
De Nederlandse Vereniging voor Urologie kent een Algemene Vergadering in het voorjaar en 
in het najaar. De Algemene Vergadering bestaat uit een huishoudelijk deel en een 
wetenschappelijk deel, waarbij voordrachten, posters en video's gepresenteerd en 
bediscussieerd worden. Het door de leden als beste beoordeelde abstract komt in 
aanmerking voor een prijs.   
 
Lid worden van de NVU 
De jaren dat je in vooropleiding Heelkunde bent, word je automatisch ‘aspirant lid’ van de 
NVU en zijn er geen kosten aan je lidmaatschap verbonden. Na het afronden van je 
vooropleiding dien je contact op te nemen met het Bureau NVU, zodat je lidmaatschap 
omgezet kan worden naar het AIOS lidmaatschap. Vanaf dat moment word je opgenomen in 
de mailinglijst en word je op de hoogte gehouden over (verplichte) activiteiten binnen de 
Nederlandse Vereniging voor Urologie. Het AIOS lidmaatschap kost € 285,83 per jaar 
(peildatum 2021). De kosten voor het AIOS-lidmaatschap kun je declareren bij de opleider en 
worden uit het opleidingsfonds betaald.  
Alle leden van de NVU ontvangen acht keer per jaar het Tijdschrift voor Urologie (TvU) en 
hebben toegang tot het besloten deel van de website van de NVU en daarmee de digitale 
ledenlijst van de vereniging. 



4 

 

COMMISSIES en WERKGROEPEN 
Binnen de vereniging is een groot aantal commissies actief. De commissies/gremia die zich 
bezighouden met de opleiding tot uroloog en waar jij dus het meeste mee te maken zal 
krijgen zijn:  
- de Jonge Urologen Commissie (JUC)    
- het Concilium Urologicum, waaronder de Plenaire Visitatie Commissie Urologie (PVCU),  
  de Commissie Cursorisch Onderwijs (CCO) en de Commissie Urologisch Vaardigheids    
  Onderwijs (CUVO) vallen 
- het Urologisch Opleidings Instituut (UOI) 
 
Op de website van de NVU staan alle commissies en werkgroepen vermeld, ook is hier het 
organogram van de NVU te vinden. Het verdient aanbeveling om eens op de website te 
kijken welke commissies en werkgroepen er zijn. Je kan je ook als AIOS aanmelden om lid 
te worden van een commissie of werkgroep die jouw interesse heeft. Neem daarvoor contact 
op met de bij de commissie of werkgroep vermelde contactpersoon. 
 
De Jonge Urologen Commissie (JUC) 
De Jonge Urologen Commissie (JUC) zal de komende jaren je belangen behartigen binnen 
de NVU. Per opleidingscluster is steeds één AIOS afgevaardigd als lid binnen de JUC. Hij/zij 
is aanspreekpunt voor alle AIOS in het betreffende cluster.  
De JUC is vertegenwoordigd in o.a. het Bestuur NVU, Concilium Urologicum, Commissie 
Cursorisch Onderwijs (CCO), Plenaire Visitatie Commissie Urologie (PVCU), de Jonge 
Specialist (overkoepelende vereniging voor Medisch Specialisten in Opleiding) en de ESRU 
(de Europese JUC).  
Een goede wisselwerking tussen de JUC en de AIOS-leden van de NVU is dus erg 
belangrijk. De JUC organiseert onder meer elk jaar op de middag na de landelijke 
theorietoets het Assistenten Urologie Symposium (AUS). Dit is een ideale dag om je 
collega's beter te leren kennen en het een en ander op te steken.  
Om in contact te blijven is het belangrijk om lid te zijn van de NVU. 
  
Op de website van de NVU vind je meer informatie over de JUC. Mochten er vragen zijn, dan 
kan je altijd contact opnemen met de betreffende clustervertegenwoordiger, het Bureau NVU   
of de voorzitter van de JUC.  
        
 
Concilium Urologicum 
Het Concilium Urologicum houdt zich bezig met alle zaken die de opleiding tot uroloog 
betreffen. Tot de taken van het Concilium Urologicum worden onder andere gerekend: 
- Vormgeven van de opleiding en vaststellen inhoud van het curriculum. 
- De visitatie van opleidingsklinieken, uitgevoerd door de Plenaire Visitatie 

Commissie Urologie (PVCU); 
- De cursorische opleiding van de AIOS Urologie, uitgevoerd door de Commissie 

Cursorisch Onderwijs (CCO). De CCO is verantwoordelijk voor de inhoud van 
theoretische cursussen (TC) en praktische cursussen (PC) voor de artsen in opleiding 
tot uroloog met de daaraan verbonden toetsing, een en ander is overeenkomstig met 
het cursus- en toetsreglement. Dit reglement kan je vinden op de website van de 
NVU. 

- De toelating van AIOS tot de opleiding in de Urologie: het aantal toe te laten artsen 
tot de opleiding Urologie en de selectie daarvan alsmede de verdeling van de arts 
assistenten in opleiding over de opleidingsclusters. 

-  Selectieprocedure. 
- Digitaal portfolio. 
- Jaarlijks wordt een aantal modules van het Urologisch Vaardigheids Onderwijs 

georganiseerd in de verschillende clusters door de Commissie Urologisch 
Vaardigheids Onderwijs (CUVO). Dit is onderdeel van het verplichte onderwijs Je 
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kunt je hiervoor inschrijven via de cursuswijzer op de website van de NVU. Zie ook: 
Training in Urology | Practice by doing, without the patient! 

 
 
Het Urologisch Opleidings Instituut (UOI) 
Het Urologisch Opleidings Instituut is opgericht in 2003 en is ook gehuisvest in de Domus 
Medica bij het Bureau van de NVU.  
Het doel van het UOI is om onder andere door de Commissie Cursorisch Onderwijs (CCO) 
geïnitieerde opleidings- en nascholingsactiviteiten te faciliteren, hetgeen betekent dat het 
UOI onder meer zorg draagt voor de gehele logistieke organisatie van deze activiteiten. 
Verder draagt zij, door continu gestructureerde evaluatie, bij aan het op peil houden van de 
kwaliteit van deze activiteiten. 
De voor AIOS verplichte cursussen kan je vinden op het (besloten deel van de) website van 
de NVU, onder het kopje Opleiding en Nascholing. 
 
Voor elke cursus ontvang je een link naar een digitaal evaluatieformulier. Om de kwaliteit te 
waarborgen is het van belang, dat ook jij je mening laat horen. 
 
 
 

http://www.traininginurology.com/
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OPLEIDING 
 
Opleiding tot uroloog 
Voor ieder specialisme gelden opleidingseisen, die door een onafhankelijk college (College 
Geneeskundige Specialismen - CGS) worden vastgesteld aan de hand van voorstellen van 
verenigingen en de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen). Iedere vijf jaar 
worden de opleidingseisen herzien. De basiseisen voor een opleiding tot medisch specialist 
staan beschreven in een algemeen document (‘kaderbesluit’) van de RGS. Specifieke eisen 
voor de opleiding tot uroloog staan beschreven in het ‘Besluit Urologie’. Beide documenten 
zijn te vinden via de website van de RGS: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-
carriere/cgs/regelgeving.htm  
 
De inhoud en vormgeving van de opleiding Urologie staat gedetailleerd beschreven in het 
landelijk curriculum (CU2021).  
Ieder cluster heeft daarnaast een regionaal opleidingsplan en ieder opleidingsziekenhuis een 
lokaal opleidingsplan. Het verdient aanbeveling deze plannen door te lezen. 
 
Met het Concilium Chirurgicum is de inhoud van de chirurgische vooropleiding zodanig 
gedefinieerd, dat de te behalen bekwaamverklaringen aan het einde van de vooropleiding in 
gemiddeld achttien maanden haalbaar zijn.  
In het kerncurriculum urologie is aan versnelling en individualisering vormgegeven door de 
vaste duur van de opleidingselementen los te laten. Dit houdt in dat niet meer de verblijftijd 
van de AIOS in de opleiding bepalend is voor ‘aftekening’ van onderdelen, maar de snelheid 
waarmee de AIOS zich ontwikkelt en beroepsactiviteiten zelfstandig mag uitvoeren. AIOS 
met een steile leer- en ontwikkelingscurve hebben daarmee de gelegenheid om de opleiding 
sneller af te ronden of om zich meer te verdiepen en verbreden door langer dan de verplichte 
zes maanden te differentiëren.  
Het is aan de AIOS om door middel van zijn of haar individueel opleidingsplan voor de 
opleider(s) zichtbaar te maken, dat hij of zij over vereiste competenties beschikt.  
 
Deeltijdopleiding is mogelijk, maar de voorwaarden dienen met de opleider besproken te 
worden. Regels hieromtrent zijn ook terug te vinden in het kaderbesluit van de RGS. Ook 
kan je meer informatie hierover vinden via de Jonge Specialist: www.dejongespecialist.nl.  
 
 
Op het moment, dat je de schriftelijke bevestiging ontvangt dat je geselecteerd bent voor de 
opleiding Urologie, is het van belang, dat je in overleg met je toekomstige universitair 
opleider Urologie een opleidingsschema samenstelt. Wanneer je opleidingsschema (inclusief 
de vooropleiding Heelkunde) geregeld is, dien je dit schema ter goedkeuring voor te leggen 
aan de RGS, waarna inschrijving in het opleidingsregister zal plaatsvinden. 
Aanmelden bij de RGS kan via: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/in-
opleiding-als-aios/registreren-als-aios.htm 
Van de RGS krijg je toegang tot ‘MijnRGS’. ‘MijnRGS’ is een persoonlijke omgeving waarin 
AIOS, specialisten/profielartsen, opleiders en opleidingsinrichtingen al hun zaken met de 
RGS online kunnen regelen.  
Tevens dien je je opleidingsschema in te vullen op de NVU website onder het kopje ‘Mijn 
gegevens’  (je moet hiervoor eerst inloggen). 
 
 
Vooropleiding Heelkunde 
Het is de bedoeling, dat je met de universitair opleider Urologie overlegt over de aanvang 
van je vooropleiding in het jaar volgend op je selectie. Informatie over heelkundige 
opleidingsklinieken kun je verkrijgen via het Secretariaat van de Nederlandse Vereniging 
voor Heelkunde (NVvH) of via de RGS.  

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving.htm
https://www.nvu.nl/wp-content/uploads/2022/10/CU2021-def.pdf
http://www.dejongespecialist.nl/
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/in-opleiding-als-aios/registreren-als-aios.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/in-opleiding-als-aios/registreren-als-aios.htm
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Gedurende de vooropleiding Heelkunde is het verplicht deel te nemen aan de basiscursus 
heelkundige specialismen. Deze cursus en het examen worden georganiseerd door het 
Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN), een overkoepelende organisatie voor alle 
heelkundige specialismen.  
Voor wat betreft de vooropleiding Heelkunde is het van belang, dat je zelf in overleg met de 
Heelkunde opleider een persoonlijk opleidingsplan opstelt met aandacht voor wat belangrijk 
is voor een assistent in opleiding tot uroloog. 
 
Verder dien je aan het eind van de vooropleiding Heelkunde en voor de start van de 
vervolgopleiding Urologie verplicht de Upfrontcursus te volgen. De cursus wordt door de 
NVU georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Commissie Cursorisch Onderwijs 
(CCO). De cursus wordt afgesloten met een theoretische en praktische toets, welke verplicht 
is voor alle AIOS die starten met het urologische deel van de opleiding.  
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft extra kanttekeningen geplaatst bij 
laparoscopische chirurgie. Dit heeft er toe geleid, dat beide toetsen met een voldoende score 
afgesloten dienen te worden, voordat de AIOS (ook als assisterende) in het urologische deel 
van de opleiding laparoscopische taken op de patiënt mag uitvoeren.  
Binnen de vooropleiding Heelkunde kan de Upfrontcursus worden gevolgd en vergoed 
worden in plaats van de AO-cursus.  
 
Urologisch deel van de opleiding  
Het is belangrijk om het Bureau NVU te informeren als je start met het urologisch deel van je 
opleiding. Geef dan meteen aan waar je werkzaam bent en houd deze gegevens actueel op 
je ledenkaart op de website van de NVU. Noteer hier ook altijd je (bij voorkeur privé) 
emailadres, zodat we je kunnen informeren over allerlei zaken. 
Het urologisch deel van de opleiding bestaat uit een academisch en een niet-academisch 
deel. De totale duur van de vervolgopleiding Urologie is 4,5 jaar waarbij er bij iedere AIOS 
actief wordt gekeken naar mogelijkheden tot verkorting op basis van verworven 
competenties. In overleg binnen het cluster wordt een verdeling van deze jaren gemaakt.  
 
Tijdens het urologisch deel van de opleiding dien je deel te nemen aan de verplichte 
cursussen, die georganiseerd worden door het UOI. Je kan je hiervoor in schrijven via de 
cursuswijzer op www.nvu.nl. De theoretische cursussen vinden tweemaal per jaar plaats op 
een vrijdag.  
Je kennis wordt eenmaal per jaar getoetst door middel van een onlinetoets. Dit geldt alleen 
voor AIOS in het urologische deel van de opleiding. De resultaten worden ook gemeld aan je 
opleider.  
Deze jaarlijkse toetsen moeten met een voldoende resultaat (een cijfer zes) zijn afgelegd. 
Gedurende je opleiding dien je ook een aantal praktische cursussen te volgen; het overzicht 
vind je ook op de website van de NVU. Hier staat ook vermeld in welk opleidingsjaar je de 
cursussen dient te volgen. 
Kijk hiervoor eens op de Cursuswijzer en naar het overzicht ‘verplicht te volgen cursussen’. 
Hier vind je ook de inschrijfmodule. Vergeet nooit in te loggen voor het inschrijven om ervoor 
te zorgen, dat je de juiste eigen bijdrage betaalt.  
 
De Stralingscursus dien je al in je Heelkundeperiode te volgen. Op de website van de NVU 
kan je hier meer informatie over vinden, bijvoorbeeld waar je deze cursus kan volgen en aan 
welke voorwaarden deze cursus moet voldoen. 
Indien je door wat voor omstandigheden ook niet in staat bent aan een cursusdag deel te 
nemen, dan dient je opleider het Bureau NVU hiervan per email op de hoogte te stellen.  
In het laatste jaar van de opleiding leggen AIOS, naast de verplichte toets van de NVU, ook 
het Europese EBU examen af. Het is verplicht dit examen te doen, er zijn echter geen 
consequenties aan verbonden. Voor dit examen moet je jezelf inschrijven via de ’European 
Board of Urology‘. Bij een voldoende resultaat van dit examen kan de kandidaat zelf 

http://www.nvu.nl/
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besluiten om deel te nemen aan het mondeling examen van de EBU om daarmee eventueel 
het predicaat “FEBU” (Fellow of the Board of Urology) te verkrijgen. 
 
De overige verplichtingen tijdens je opleiding zijn onderdeel van het besluit Urologie, waarin 
wat betreft de verplichte cursussen verwezen wordt naar de NVU website waar altijd een up-
to-date overzicht staat.  
 
 
Digitaal portfolio VREST 

Tijdens de vooropleiding heelkunde wordt over het algemeen gebruik gemaakt van het 
digitaal portfolio VREST. Sinds 2019 maakt ook de urologie gebruik van het digitale portfolio 
van VREST. 

 
 
Website NVU – www.nvu.nl 
 
De website van de NVU (www.nvu.nl) biedt voor leden en niet-leden informatie over onze 
vereniging Op de website vind je urologisch gerelateerd nieuws, informatie over de 
commissies en werkgroepen en een complete ledenlijst. De laatste is overigens alleen 
toegankelijk voor leden. Bovendien tref je op de website informatie over de Algemene 
Vergadering(en) en relevante formulieren voor het insturen van abstracts. Tevens komen 
onderwerpen als Kwaliteit, Beroepsbelangen en Opleiding aan bod. Hier vind je ook de 
Cursuswijzer waar je je kan inschrijven voor de diverse (verplichte) cursussen. Tevens is er 
informatie over accreditatie en behaalde CME-punten te vinden, na afronding van je 
opleiding belangrijk voor je herregistratie als medisch specialist.  
 
Wij verzoeken je (onder het kopje ‘Mijn Gegevens’) je gegevens up-to-date te houden 
(hiervoor moet je wel eerst inloggen).  
Naast de eigen website beheert de NVU ook de website www.nvukwaliteit.nl waarop 
urologen hun verrichtingen registreren en de kwaliteit van hun handelen kunnen spiegelen 
met anderen.  
 
Daarnaast is er een website voor patiënten, genaamd www.allesoverurologie.nl. Deze 
website wordt regelmatig geactualiseerd door de Commissie Communicatie en Media en 
bevat onder andere animatiefilmpjes, die kunnen dienen als voorlichting voor patiënten. 

 
 
Urologisch Opleidings Instituut (UOI) 
 
Het Urologisch Opleidings Instituut is opgericht in 2003. Het UOI is ook gevestigd in de 
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht bij het Bureau van de NVU.  
Voorzitter van het UOI is Dr. E.(Evert) L. Koldewijn, verbonden aan het Catharinaziekenhuis 
in Eindhoven Het doel van het UOI is om onder andere door de Commissie Cursorisch 
Onderwijs (CCO) en de Wetenschappelijke Commissie (WC) geïnitieerde opleidings- en  
nascholingsactiviteiten te faciliteren, hetgeen betekent dat het UOI ondermeer zorg draagt 
voor de gehele logistieke organisatie van deze activiteiten.  
 
De voor AIOS tijdens de opleiding verplichte cursussen zijn te vinden op het besloten deel 
van de NVU website, onder het kopje Opleiding en Nascholing. 
 
Het UOI streeft ernaar door continuïteit, herkenbaarheid, standaardisatie en een adequate 
coördinatie borg te staan voor de organisatie van een pakket kwalitatief hoogstaande 
scholingsactiviteiten.  

http://www.nvu.nl/
http://www.nvukwaliteit.nl/
http://www.allesoverurologie.nl/
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De Jonge Specialist 
 

De Jonge Specialist is de landelijke beroepsvereniging van alle artsen (niet) in opleiding tot 
medisch specialist en is in 2014 ontstaan door het samengaan van LVAG en de Jonge Orde. 
De Jonge Specialist behartigt de belangen van AIOS en vertegenwoordigt de AIOS 
bijvoorbeeld bij de Cao-onderhandelingen. Belangrijke zaken die de Jonge Specialist voor 
elkaar heeft gekregen zijn de verplichting van ziekenhuizen om alle verplichte cursussen te 
vergoeden en de vergoeding van de inschrijving in het RGS per 1 januari 2016.  
De JUC is vertegenwoordigd in De Jonge Specialist samen met vertegenwoordigers van 
juniorverenigingen van alle andere medisch specialismen. Om een zo sterk mogelijke 
onderhandelingspositie te verkrijgen, streeft de Jonge Specialist naar zoveel mogelijk leden. 
Je kunt je zelf inschrijven bij de Jonge Specialist, www.dejongespecialist.nl.   
 
 
Contactgegevens 
 
Bureau NVU 
Domus Medica 
Mercatorlaan 1200 
3528 BL Utrecht 
 
T 030 899 3021 
 
Bij vragen over praktische zaken over cursussen ed. kan je contact opnemen met 
Lucie Kok:    E l.kok@nvu.nl of T 030 2883015 
Merije van de Sande:  E uoi@nvu.nl 
Alice Joosten:   E uoi@nvu.nl 
 
 
NVvH 
opleiding@heelkunde.nl 
 
 
De Jonge Specialist   
www.dejongespecialist.nl 
T 088 1344122 
E info@dejongespecialist.nl 
 
 
RGS: Aanmelden kan via: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/in-opleiding-
als-aios/registreren-als-aios.htm 
 
 

http://www.dejongespecialist.nl/
mailto:l.kok@nvu.nl
mailto:opleiding@heelkunde.nl
http://www.dejongespecialist.nl/
mailto:info@dejongespecialist.nl
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/in-opleiding-als-aios/registreren-als-aios.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/in-opleiding-als-aios/registreren-als-aios.htm

