Informatie Deeltoets Klinische Kennis
Het assessment bestaat uit twee kennis- en vaardighedentoetsen: een
algemene kennis en vaardighedentoets en een beroepsinhoudelijke toets. De
beroepsinhoudelijke toets bevat drie deeltoetsen:
• deeltoets medische basiskennis
• deeltoets klinische vaardigheden
• deeltoets klinische kennis
Deze leaflet informeert u over de deeltoets klinische kennis (DKK).
De toetslocatie
De toets zal worden afgenomen door Maastricht UMC+.
Inhoud en vorm
De toets bestaat uit 100 casussen verdeeld over 9 disciplines. Per casus
zullen er 1 tot 5 vragen worden gesteld. De deeltoets zal middels een
computer worden afgenomen. De toets zal vijf uur in beslag nemen
(tussendoor zal er een pauze van een uur zijn). Specifieke instructies worden
voorafgaand aan de toets gegeven.
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9 kennisgebieden die getoetst worden zijn:
Interne Geneeskunde
Chirurgie
Kindergeneeskunde
Obsterie-Gynaecologie
Psychiatrie
Neurologie
KNO
Oogheelkunde
Dermatologie
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De Commissie Buitenslands
Gediplomeerden Volksgezondheid is een onafhankelijke
adviescommissie die de minister
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport adviseert over erkenning
van diploma’s van buitenlandse
beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg.

Casus: de casus bestaat uit een stuk tekst met daarin een
situatiebeschrijving die gebaseerd is op werkelijke situaties. Deze casus kan
aangevuld zijn met visuele informatie (afbeeldingen). Met behulp van de
informatie uit de casus moet een vraag worden beantwoord, die betrekking
heeft op een beslismoment in de casus.
De vorm van de vraag en de geboden antwoordmogelijkheden zijn variabel.
Zo kan het antwoord een Ja/Nee-beslissing zijn, of een meerkeuzevraag zijn
waarbij al dan niet naar meerdere antwoorden wordt gevraagd.
Toetsresultaat en uitslag
Deze toets is een onderdeel van het assessment voor buitenslands
gediplomeerde artsen. De uitslag van de toets wordt niet medegedeeld aan
het einde van de toets, maar zal worden verwerkt in het advies van de
commissie CBGV aan de minister. Voorafgaand aan het adviesgesprek zal
het resultaat van de toets aan de kandidaat bekend gemaakt worden. Het
doel van de toets is een advies te kunnen uitbrengen over de deskundigheid
van de kandidaat, op het gebied van klinische kennis.
Specifieke richtlijnen
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Het is toegestaan om het boek Klinische probleemstellingen en het
Farmacotherapeutisch Kompas van het College voor zorgverzekeringen
te gebruiken tijdens de toets. Beide worden tijdens de toets door Maastricht
UMC+ aan de kandidaat verstrekt.
Het is tevens toegestaan om een woordenboek Nederlands – Eigen Taal te
gebruiken tijdens de toets. Dit mag geen medisch woordenboek zijn en
wordt niet verstrekt door Maastricht UMC+.
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