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Onderwerp
Corona-uitbraak | Update RGS betreffende opleidingsvisitaties,
instellingsvisitaties en procedures erkenningen cluster 2
Geachte collega,
Als vervolg op onze brief van 13 maart jl. willen wij u in het licht van de huidige corona-uitbraak informeren
over het aangepaste beleid van de RGS met betrekking tot de erkenning van opleidingen, instellingsvisitaties en een aantal daarmee samenhangende zaken.
De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:
1.

Opleidings- en instellingsvisitaties gepland vóór 1 september 2020 worden uitgesteld.

2.

De aanschrijving voor opleidingsvisitaties zal volgens de gebruikelijke systematiek plaats blijven
vinden, maar de termijn voor het aanleveren van stukken zal flexibel gehanteerd worden.

3.

Gelet op hetgeen er vanwege de corona-uitbraak momenteel gevraagd wordt van artsen,
ziekenhuizen en zorginstellingen streven wij ernaar de belasting door erkenning-gerelateerde
procedures voor opleiders, opleidingsinstellingen, leden RGS, PVC’s en PCI zo veel mogelijk
te beperken.

Opleidingsvisitaties en Instellingsvisitaties
Na het recente besluit om alle visitaties tot 1 mei a.s. uit te stellen heeft de RGS besloten deze periode te
verlengen tot 1 september 2020.
Dit betekent dat er tot deze datum geen opleidingsvisitaties en instellingsvisitaties plaats zullen vinden.
Eind juli bekijken wij opnieuw hoe om te gaan met visitaties die na 1 september gepland zijn. De afspraken
voor de visitaties die na 1 september zijn vastgesteld blijven vooralsnog van kracht.
De RGS adviseert de PVC’s dringend om te wachten met het vaststellen van nieuwe visitatiedata en het
opnieuw plannen van uitgestelde visitaties tot er meer duidelijkheid is over het verloop en de gevolgen van
de corona-uitbraak in Nederland. Voor een volledige beschrijving van het aangepaste beleid verwijs ik u
naar de bijlage.
Wij zullen over de consequenties van de in deze brief genoemde maatregelen en de verdere details ten
aanzien van de planning en uitvoering van opleidingsvisitaties en instellingsvisitaties, op korte termijn
contact opnemen met de PVC’s en andere stakeholders om gezamenlijk tot een optimale afstemming te
komen.
Wij hopen u met dit schrijven meer duidelijkheid te hebben gegeven over het huidige RGS beleid met
betrekking tot opleidingsvisitaties/instellingsvisitaties en erkenning-gerelateerde procedures. Gezien het
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dynamische karakter en de vooralsnog onvoorspelbare effecten van de corona-uitbraak in Nederland
zullen wij u regelmatig informeren over het beleid van de RGS.
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben dan zijn wij vanzelfsprekend beschikbaar voor
overleg. U kunt uw vragen sturen naar erkenning@fed.knmg.nl of bellen naar 088 – 440 4320.
Wij wensen u veel sterkte toe bij uw werkzaamheden.
Met collegiale groet,
Namens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
J.H. Blaauw, voorzitter
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Bijlage
Aangepast beleid van de RGS in het kader van de corona-uitbraak betreffende
opleidingsvisitaties, instellingsvisitaties en procedures erkenningen
Opleidingsvisitaties en instellingsvisitaties
Na het recente besluit om alle visitaties tot 1 mei a.s. uit te stellen heeft de RGS besloten deze periode te
verlengen tot 1 september 2020. Dit betekent dat er tot deze datum geen opleidingsvisitaties en
instellingsvisitaties plaats zullen vinden. Eind juli bekijken wij opnieuw hoe om te gaan met visitaties die na
1 september gepland zijn. De afspraken voor de visitaties die na 1 september zijn vastgesteld blijven
vooralsnog van kracht.

Uitzondering
Mochten opleider, opleidingsinstelling en PVC gezamenlijk van mening zijn dat - met in achtneming van de
op dat moment geldende RIVM richtlijnen en overheidsmaatregelen - een specifieke opleidingsvisitatie
toch doorgang zou kunnen vinden, dan kan in samenspraak met de RGS bezien worden of dit mogelijk is
en na overleg beoordeeld worden of de RGS hiermee akkoord kan gaan.

Erkenning-gerelateerde procedures
Gelet op hetgeen er vanwege de corona-uitbraak momenteel gevraagd wordt van artsen,
ziekenhuizen en zorginstellingen willen wij de belasting door erkenning-gerelateerde procedures voor
opleiders, opleidingsinstellingen, leden RGS, PVC’s en PCI zoveel mogelijk beperken.
Onder erkenning-gerelateerde procedures vallen behalve visitaties en de voorbereiding daarvan, ook de
afhandeling van erkenningsaanvragen waarbij vrijwel altijd nader overleg met de visitatiecommissie
en/of het lid RGS nodig is. Hiertoe behoren ook rapportages over voorwaarden/zwaarwegende adviezen
en de rapportages van instellingsvisitaties.
Wat betekent dit voor de praktijk
• Hernieuwen bestaande erkenning
Het proces van het hernieuwen van een bestaande erkenning gaat gewoon door waarbij
de RGS zoals gebruikelijk 8 maanden voor de expiratiedatum de opleider/opleidingsinstelling
hierover aanschrijft. Anders dan gebruikelijk zal de termijn van 8 weken voor het aanleveren van de
stukken flexibel gehanteerd worden, aangepast aan de omstandigheden. Wel is van belang dat u de
ontvangst van de aanschrijving naar de RGS bevestigt en (in maximaal één zin) aangeeft dat
hernieuwde erkenning gewenst is. Hiermee wordt de procedure voor hernieuwde erkenning
formeel opgestart en blijft erkenning in stand gedurende de gehele procedure.

•

Verwerken visitatierapporten
Visitatierapporten van opleidingen of instellingen die bij de RGS binnenkomen zullen op de
gebruikelijke manier beoordeeld worden door een secretaris. Ook zullen naar aanleiding van de
inhoud en de uitgebrachte adviezen vaak nog vragen aan de visitatiecommissie/en of het lid RGS
gesteld worden. De vragen en/of het verzoek om advies zullen door de RGS worden doorgestuurd
naar de visitatiecommissie/PVC/lid RGS/PCI maar hieraan verbinden wij geen reactietermijn. Mocht de
visitatiecommissie/PVC/lid RGS/PCI willen en kunnen reageren dan mag dat vanzelfsprekend
maar dit kan ook op een later moment als de omstandigheden dit weer toelaten.

•

Rapportages
De RGS zal flexibel omgaan met de termijnen verbonden aan de door haar gevraagde rapportage
over de voorwaarden/ zwaarwegende adviezen geformuleerd in het meest recente erkenningsbesluit
of adviezen naar aanleiding van een instellingsvisitatie. Het staat opleiders/opleidingsinstellingen
vanzelfsprekend vrij om binnen de gestelde termijn te rapporteren. Als dit onder de huidige
omstandigheden niet mogelijk is, heeft dit geen consequenties voor de erkenning/certificering en zal
de RGS geen rappel sturen. Op het moment dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat rapporteren
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weer mogelijk is, zal de RGS u hierover informeren. Rapportages die door de RGS de komende
tijd wel worden ontvangen sturen wij zoals gebruikelijk door naar de PVC’s/PCI voor advies, maar
hieraan verbinden wij geen reactietermijn zodat de PVC/PCI de mogelijkheid heeft om de rapportage
te beoordelen op een voor haar geschikt moment.

Overige aandachtspunten
• Tussentijdse aanvragen

In het kader van de hierboven omschreven vermindering van de belasting - in het
bijzonder van de PVC’s – zal de RGS tot nader order in beginsel geen nieuwe aanvragen voor
tussentijdse uitbreiding/wijziging van opleidingsinhoud/locatie in behandeling nemen.
Over belangrijke (voorgenomen) veranderingen in het kader van fusies blijft de RGS waar
mogelijk graag geïnformeerd. Tussentijdse aanvragen voor een wijziging van (plaatsvervangend)
opleider beoordeelt de RGS op de noodzaak van de aanvraag.

•

Doorlooptijden
Door de bijzondere omstandigheden en de hierboven geschetste maatregelen zullen de
doorlooptijden van erkenning-gerelateerde procedures toenemen en zullen formele termijnen soms
overschreden worden. Dit kan betekenen dat het langer kan duren dan gebruikelijk voordat
u bijvoorbeeld een (voorgenomen) besluit ontvangt over een erkenningsaanvraag, een reactie na
een instellingsvisitatie of een reactie op uw rapportage. Hiervoor vragen wij uw begrip.
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