Jaarverslag 2020

Vertrouwen bevorderen in de
geneeskundig specialistische zorg

Maatregelen door Covid-19:
Artsen zoveel mogelijk ontlasten
Toezicht op afstand:
Digitale opleidings- en instellingsvisitaties
MijnRGS:
Weer nieuwe functionaliteiten in MijnRGS

Inhoud

Voorwoord
‘Klantgericht denken en doen’, luidde het motto van ons jaarplan voor 2020.
Vol goede moed en enthousiasme startte de RGS het jaar dan ook met projecten die al even in de steigers stonden, zoals het moderniseren van het toezicht
op de opleidingen, het regionaal visiteren en een goede uitvoering van de
nieuwe regels voor herregistratie van specialisten en profielartsen KNMG.
Daarbij kregen we een duwtje in de rug uit onverwachte hoek: het Covid-19
virus. Razendsnel moest de RGS inspelen op allerlei ontwikkelingen die het
virus gedurende het jaar met zich meebracht. Telkens was de uitdaging om
binnen de regels wendbaar en flexibel te zoeken naar passende oplossingen.
Zo kregen we in maart en april al snel vragen van artsen over de herregistratieeisen: fysieke nascholingen gingen niet door en veel specialisten vulden plots hun werk op een andere
wijze in, bijvoorbeeld op een ander vakgebied, of werkten juist veel minder uren. Dat leidde tot het
tijdelijke Covid-19 besluit waarin het College Geneeskundige Specialismen (CGS), de KNMG en de RGS
besloten om artsen te ontlasten door de verplichting tot herregistratie tijdelijk op te schorten tot uiterlijk
1 januari 2021 en hen tegemoet te komen door de eisen voor herregistratie aan te passen.
Ook was het lastig om opleidings- en instellingsvisitaties te laten plaatsvinden nu ziekenhuizen liever geen
onnodige bezoekers toelieten. Dus richtte de RGS een digitale opzet in. ‘Toezicht op afstand’ kreeg zo
letterlijk een dubbele betekenis, die gelukkig positief uitpakte: instellingen en opleiders waren blij dat
het kwaliteitstoezicht toch door kon gaan.
Onze eigen grote vergaderingen kregen ook een andere dynamiek in digitale Zoom-sessies. Ook hier
met een onverwachte positieve kant: met het vervallen van de reistijd lukte het meer artsen om aanwezig
te zijn. Soms zaten we met wel twintig meer mensen in vergadering dan voorheen. En dankzij een uitstekende
‘vergaderdiscipline’, konden we vaak vlot(ter) tot besluitvorming komen.
Voor de medewerkers was 2020 in meerdere opzichten een bijzonder jaar: zij moesten niet alleen de
grote projecten en de nieuwe regelgeving die al gepland stonden in goede banen leiden, maar ook snel
kunnen schakelen, meedenken en durven het anders aan te pakken. En dat ging verrassend goed. Voor
mij is het klantgericht denken en doen binnen de RGS dan ook ‘het nieuwe normaal’ voor de toekomst!
Joop Blaauw
Voorzitter RGS

Voorwoord
Hoofdstuk 1

Dit is de RGS
Bevorderen dat de samenleving vertrouwen heeft in de geneeskundige zorg. Dat is onze missie. Ontdek wie wij zijn, hoe onze
organisatie in elkaar steekt en hoe wij werken aan onze missie.

Hoofdstuk 2

Activiteiten en taken

		

De RGS neemt besluiten over (her)registratie, opleiding en
erkenningen en voert regelgeving uit van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Maar de RGS doet nog meer.
Ontdek welke activiteiten wij in 2020 ondernomen hebben
en hoe wij op de covid-19 crisis hebben ingespeeld.

Hoofdstuk 3

Samenwerking en afstemming
			

Door goed overleg met allerlei betrokken partijen, van beleidsmakers tot artsenverenigingen, stemmen we onze activiteiten
nauw af. Daarover communiceren we vervolgens actief met
onze klanten: dokters, opleiders en aiossen.

Hoofdstuk 4

Financiën en tarieven
Neem een kijkje in de cijfers van 2020 en de financiële
verantwoording.
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De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) zet zich
in om vertrouwen van de samenleving in de geneeskundige zorg te
bevorderen. In 2020 vroeg dat om regelmatig buiten de gebaande
paden te denken.

Wie we zijn
Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zorg krijgen van een arts die
goed opgeleid en bevoegd is. Daarom is een van de belangrijkste taken van
de RGS besluiten over aanvragen voor registratie, herregistratie, opleiding en

erkenning van opleiders en instellingen. Artsen moeten bij een aanvraag tot
(her)registratie aantonen aan bepaalde eisen te voldoen, op basis van regelgeving die het College Geneeskundige Specialismen (CGS) vaststelt. De RGS,
een apart orgaan binnen de artsenfederatie KNMG, toetst of de aanvraag aan
de eisen voldoet en neemt dan een besluit. Het grootste deel van de besluiten
handelen de RGS-medewerkers af per mandaat. Een klein deel van de besluiten,
zoals besluiten met bijzondere aspecten, nemen we in onze plenaire vergadering.
SAMENSTELLING EN WERKWIJZE

De RGS bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, ongeveer vijftig leden en
hun plaatsvervangers (voorgedragen door wetenschappelijke verenigingen
en beroepsverenigingen) en ongeveer tien adviseurs waaronder aiossen. In
2020 vergaderde de RGS zeven keer, waarvan één keer schriftelijk en vijf keer
digitaal door de maatregelen rond het covid-19-virus. Dat is voor het eerst
in het bestaan van onze organisatie. Hoewel het even wennen is om met zo’n
grote groep deelnemers digitaal te vergaderen, kijkt de RGS toch terug op
een goed vergaderjaar, waarin besluiten op eenzelfde zorgvuldige wijze zijn
genomen als in een fysieke samenstelling.
VERDIEPENDE VERGADERINGEN

Ook is er voldoende ruimte voor beleidsmatige en juridische aangelegenheden. Zo kreeg de RGS tijdens een plenaire vergadering uitgebreide informatie
over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en wanneer deze op de RGS
van toepassing is. Ook is het verschil geduid tussen de Wob en andersoortige
verzoeken om gegevens, die een beroep doen op het nieuwe Beleid gegevensverstrekking (zie ook hoofdstuk 2, Gegevensverwerking). In een andere vergadering gaven verslavingsarts Joanneke Kuppens en projectleider ABS-artsen
Marlies de Rond een mooie toelichting op de eindproducten van het programma
ABS-artsen, dat er is voor artsen en hun omgeving bij problematisch middelengebruik en verslaving. Tot slot is in de digitale vergadering van december
samen met de leden, een aantal plaatsvervangend leden en onze adviseurs
dieper ingegaan op het thema ‘digitaal visiteren’.
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DAGELIJKS BESTUUR EN LEDEN

In juni 2020 is de heer Roel Bennink toegetreden tot het dagelijks bestuur
(DB) van de RGS, als opvolger van Tom Geers. Daarnaast versterkt de heer
Edo Schubert sinds dit najaar het DB als adviseur, namens de NVZ. De samenstelling is als volgt: voorzitter de heer J. (Joop) H. Blaauw, drie vicevoorzitters:
prof. dr. R.J. (Roel) Bennink, T.I.M. (Tim) Baijens, F. (Frits) Woonink, adviseurs
prof. dr. M.H.H. (Mark) Kramer en E.J.W. (Edo) Schubert en bestuurssecretaris
mr. F.J.M. (Florine) Vinkesteijn. Meer informatie over de samenstelling, de
leden en de taken van de RGS is te vinden op: www.knmg.nl/rgs.

Wat we doen
BESLUITEN NEMEN

Naast het uitvoeren van de regelgeving van het CGS is de belangrijkste
taak van de RGS om besluiten te nemen over (her)registratie, opleiding
en erkenningen. In 2020 heeft de RGS ruim 22.000 besluiten genomen.
Zo’n 60 van deze besluiten nemen we in de RGS-vergadering op de processen registratie (eerste registratie als geneeskundig specialist of profielarts),
herregistratie (als geneeskundig specialist of profielarts), opleiding (registratie van de opleiding en de aios) en erkenning (erkenning van de opleiding en opleider).
De hoeveelheid besluiten op de processen is al een aantal jaren redelijk
stabiel, evenals de verdeling over de processen. Omdat het ondoenlijk
is alle besluiten in de plenaire vergadering te nemen, werken we met een
mandaatbesluit en een mandaatregister. Gemandateerde medewerkers en
in een enkel geval uitvoeringscommissies, nemen het overgrote deel van
de besluiten op grond van de mandaatregeling (zie ook hoofdstuk 2,
Registratie en herregistratie).

Besluiten
Opleidingen

10.458

Erkenningen

1.385

Registraties

2.278

Herregistraties

8.170

Bezwaar tegen besluiten
ADVIESCOMMISSIE

De adviescommissie behandelt bezwaren tegen besluiten van de RGS en
adviseert de RGS of zij dit besluit moet handhaven of herzien. In 2020 zijn er
17 bezwaarschriften ingediend. Dit is een halvering in vergelijking met wat in
de afgelopen jaren gebruikelijk was. De oorzaak is vermoedelijk de tegemoet
koming op de herregistratie-eisen die de RGS in verband met de coronacrisis
toepaste. De adviescommissie bracht over 14 bezwaren advies uit (waarvan vijf
over in 2019 ingediende bezwaren). Acht bezwaarschriften werden ingetrokken
(waarvan drie bezwaren uit 2019). Eind 2020 waren vier bezwaarschriften nog
in behandeling.
Zowel de geschillen- als de adviescommissie brengen jaarlijks een jaarverslag
uit. Het jaarverslag 2019 van de adviescommissie bevat een aantal uitgelichte
vragen op basis van de bezwaren die de commissie ontving. Op het bureau is
vervolgens bezien of deze vragen kunnen leiden tot voorstellen voor verbetering in de werkwijze van de RGS. Zo communiceren we inmiddels uitgebreider
over de zienswijzemogelijkheid, staat er meer informatie op de website – in het
bijzonder voor specialisten die met pensioen gaan – en wijzen we artsen met
ambities buiten de geneeskunde, die wel de wens hebben geregistreerd te
blijven als specialist, duidelijker dan voorheen op het blijven voldoen aan de
herregistratie-eisen.
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GESCHILLEN BESLECHTEN

De geschillencommissie beslecht geschillen over besluiten van opleiders, een
opleidingsinstituut of opleidingsinrichting. Een aios die het niet eens is met
een besluit, kan door het indienen van een verzoekschrift een geschil aan de
geschillencommissie voorleggen. De geschillencommissie neemt een verzoekschrift pas in behandeling nadat partijen een poging tot bemiddeling hebben
gedaan. In 2020 zijn acht verzoekschriften bij de geschillencommissie ingediend.
Dat zijn er vijf minder dan in 2019. Drie verzoekschriften, die nog niet waren
afgehandeld in 2019, zijn in dit jaarverslag meegenomen.

KLACHTEN

De RGS ontving in 2020 twee formele klachten. Deze zijn afgehandeld
conform de klachtenregeling.

Van het totaal aantal van elf verzoekschriften zijn er vijf ingetrokken. In vier
gevallen zijn partijen na bemiddeling tot een oplossing gekomen. In één geval
zag de aios af van het doorzetten van het geschil. Er vonden vijf hoorzittingen
plaats en de geschillencommissie deed vijf keer uitspraak. De geschillencommissie wees één wrakingsverzoek af, verklaarde één verzoekschrift
gegrond, twee keer een verzoekschrift ongegrond en één keer heeft de
geschillencommissie zich niet bevoegd verklaard. Twee verzoekschriften
handelt de geschillencommissie in 2021 verder af.
REGLEMENT VAN ORDE

In 2020 hebben de geschillen-en adviescommissie, in overleg met de RGS, de
Reglementen van Orde geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot enkele
aanpassingen. De teksten zijn geactualiseerd met juiste verwijzingen naar het
Kaderbesluit CGS. Daarnaast is de mogelijkheid tot wraking van de voorzitter
of leden aangepast. Ook nemen beide reglementen een verbod op tot geluidsopnames van de hoorzitting. Tot slot is publicatie van geanonimiseerde
uitspraken en samenvattingen daarvan op de website opgenomen.
Uitgebreide informatie is te vinden via: www.knmg.nl/rgs > Wat doet de RGS >
Bezwaar, beroep en geschil.
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Besluiten nemen over (her)registratie, opleiding en erkenningen,
en het uitvoeren van de regelgeving van het College Geneeskundige
Specialismen (CGS). Dat zijn de belangrijkste taken van de RGS.
Het jaar 2020 stond met name in het teken van snel en zorgvuldig
acteren op de gevolgen van de covid-19 pandemie. Maar er speelde
meer, zoals het actualiseren van de gegevensverwerking en het
anticiperen op de Brexit.

buitenslands gediplomeerden. In 2020 heeft de herijking van de tarieven
vooral gevolgen voor buitenslands gediplomeerden: er geldt vanaf dan
een tarief voor erkenning van een diploma. Mede hierdoor kiest een aantal
buitenslands gediplomeerden voor tijdelijke en incidentele dienstverrichting
als specialist, want dat is kosteloos. Deze mogelijkheid is overigens alleen
beschikbaar voor specialisten die tijdelijk in Nederland werken en wonen of
incidenteel in Nederland werkzaamheden verrichten.

Registratie en herregistratie

Aanvragen ingediend in 2020

Specialisten en profielartsen krijgen vanaf 2020 te maken met twee nieuwe
aanvullende eisen voor herregistratie. Deze eisen zijn deelname aan evaluatie
individueel functioneren en deelname aan externe kwaliteitsevaluatie. In de
januarivergadering van 2020 rondde de RGS het implementatieproject om
op deze eisen te toetsen, af met een evaluatie. Vanwege de situatie rondom
covid-19 (zie ook het kader Covid & de RGS) geldt voor de nieuwe eisen
tot juli 2021 een dispensatieregeling. Toch ziet en stimuleert de RGS dat
verenigingen en specialisten de evaluaties zoveel mogelijk door laten gaan.

Inhoudelijke beoordeling opleiding

Beroepsbeperkende maatregelen

Als een (buitenlandse) tuchtrechter een specialist een beroepsbeperkende
maatregel oplegt, heeft dat ook gevolgen voor de registratie bij de RGS.
Voorbeelden van een beroepsbeperkende maatregel zijn een schorsing
of een doorhaling. De RGS verwerkt de beroepsbeperkende maatregel en
publiceert deze op de website van de KNMG. In 2020 verwerkte de RGS
één schorsing.

Automatische erkenning (Richtlijn 2005/36)

Totaal

93
9

101

Besluiten op aanvragen genomen in 2020
totaal

positief

negatief

Automatische erkenning (Richtlijn 2005/36)

95

84

11

Inhoudelijke beoordeling opleiding

16

10

6

111

94

17

Totaal

Buitenslands gediplomeerden

In Nederland gelden, naast het laten erkennen van het diploma, aanvullende
eisen voor inschrijving in het register van geneeskundig specialisten van
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Covid & de RGS
In maart 2020 overspoelt het covid-19 virus Nederland. De RGS
reageert soepel maar met zorgvuldigheid op de elkaar snel op
volgende ontwikkelingen. Het doel is om artsen zoveel mogelijk
te ontlasten, zonder de kwaliteitseisen voor geneeskundig
specialistische zorg uit het oog te verliezen.
Veel fysieke nascholingen voor artsen worden bijvoorbeeld afgelast. Daardoor
hebben geregistreerden moeite om aan de minimale eis van de deskundigheidsbevorderende activiteiten te voldoen. Ook zetten veel ziekenhuizen
artsen in voor de covid-zorg, waardoor hun werkzaamheden op eigen gebied
op een lager pitje komen te staan. Verder gaan externe kwaliteitsevaluaties en
evaluaties individueel functioneren niet door vanwege de enorme druk op de
zorg. Ook lijkt de administratieve last van het aanvragen van de herregistratie
een zorg.

Vooruitlopend op deze instemming doet het team Registratie, dat verantwoordelijk is voor de afhandeling van de aanvragen rondom registraties en
herregistraties, al vanaf maart de nodige aanpassingen aan de werkprocessen.
Daarnaast voert de RGS regelmatig overleg met VWS en de uitvoeringsinstantie CIBG over het niet doorhalen van basisartsen, profielartsen en
geneeskundig specialisten vanwege covid-19. VWS besluit de herregistratiedatum van basisartsen te verlengen tot een nader te bepalen datum in 2021.
Die maatregel heeft ook effect op voormalig profielartsen en geneeskundig
specialisten. Daarom geeft de RGS via brieven actuele informatie over de
werkwijze van het CIBG.

TIJDELIJKE REGELINGEN

Daarom besluiten de KNMG, RGS en CGS al direct in maart om voor alle
geneeskundig specialisten wiens registratie expireert in de periode van
1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 de verplichting herregistratie
aan te vragen tijdelijk op te schorten. Tot 1 januari 2021 worden geen
inschrijvingen doorgehaald, noch vervallen deze van rechtswege. Voorts
houdt de tijdelijke Covid-19-regeling in dat in 2020 een tegemoetkoming
van 10% wordt gegeven op eisen van werkzaamheden bij de beoordeling
van een herregistratieverzoek en krijgt iedere geregistreerde 40 nascholingspunten bijgeschreven in zijn/ haar GAIA-dossier. Tot slot hoeven de des
betreffende geneeskundig specialisten in 2020 niet deel te nemen aan
de evaluatie individueel functioneren en de externe kwaliteitsevaluatie.
In december stemde de minister van VWS in met het besluit, dat met terugwerkende kracht per 1 maart in werking treedt.
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Erkenningen en kwaliteitstoezicht
DIGITALE VISITATIES

VERNIEUWING VAN HET KWALITEITSTOEZICHT

Uiteindelijk besluit de RGS medio oktober om visitaties van vervolgopleidingen uitsluitend digitaal te laten plaatsvinden. Dat geldt voor
de opleidings- en instellingsvisitaties in 2020 en 2021. Zo kan het
kwaliteitstoezicht op de geneeskundige vervolgopleidingen toch doorgaan. Bovendien is het vanwege covid-19 en de aanscherping van de
kabinetsmaatregelen onduidelijk wanneer (uitgestelde) visitaties fysiek
plaats kunnen vinden.

Als in 2020 de nieuwe regelgeving van het CGS van kracht wordt, rolt de RGS
de implementatie van de nieuwe erkenningen- en toezichtsystematiek uit. Het
jaar 2020 is voor de RGS een overgangsjaar. De planning is om in de eerste
helft van het jaar visitaties onder de oude regelgeving plaats te laten vinden,
op basis van aanschrijvingen die vóór 1 januari 2020 zijn gedaan. Vanaf april/
mei 2020 kunnen dan de eerste visitaties op basis van de nieuwe regelgeving
plaatsvinden. Het loopt anders: als gevolg van covid-19 en de opschorting
van visitaties vinden de eerste visitaties op basis van de nieuwe regelgeving
uiteindelijk pas aan het eind van het jaar plaats (zie ook het kader Covid &
de RGS).

Ook het team Opleiding, dat verantwoordelijk is voor de afhandeling van
de aanvragen rondom opleiding en erkenningen, reageert adequaat op
de plotse gevolgen van de covid-pandemie. Op 13 maart ontvangen
instellingen, opleiders, opleidingsinstituten en plenaire visitatiecommissies
(PVC’s) het bericht dat visitaties vanaf 16 maart tot in ieder geval 1 mei
uitgesteld worden. Vanwege de aanhoudende uitbraak besluit de RGS die
periode van uitstel te verlengen tot 1 september. Tegelijkertijd is besloten
soepel om te gaan met de termijnen voor het indienen van de erkenningsaanvragen. Alle erkenningen blijven in stand, ook als de expiratiedatum
verstrijkt.

Om het proces van digitaal visiteren goed en objectief te begeleiden,
stelt de RGS een bestuurscommissie Digitaal Visiteren in, bestaande uit
de leden van het DB RGS, aangevuld met drie aiossen en waar nodig
ondersteund door secretarissen, juristen en adviseurs vanuit het bureau.
Ook bij de opleidingen zijn de gevolgen van de corona-uitbraak merkbaar.
Veel opleidingen liggen (gedeeltelijk) stil omdat aiossen ingezet worden
op plekken waar de hulp op dat moment het hardst nodig is. Daardoor
komen op het bureau steeds meer verzoeken binnen tot verlenging van
de opleiding.

Ontwikkelingen als competentiegericht opleiden, regionalisering van de
opleidingen en individualisering hebben de geneeskundige vervolgopleidingen ingrijpend veranderd. Met een nieuwe invulling van de systematiek van
erkenning en toezicht op de geneeskundige vervolgopleidingen wil de RGS
het kwaliteitstoezicht hierop beter laten aansluiten. Leden van de RGS werken
samen met de medisch secretarissen, de wetenschappelijke verenigingen en
andere betrokkenen in het Project Implementatie Erkenningensystematiek
CGS, kortweg PIEC, aan de ontwikkeling van een toezichtsystematiek die past
bij de nieuwe regelgeving van het CGS.

Bezoeken nieuwe stijl

Het project PIEC wordt eind juni 2020 afgesloten. De eerste helft van 2020 is
gebruikt om de laatste producten af te ronden. Dit betreft met name de
definitieve invulling van de nieuwe systematiek van erkenning en toezicht in
de vorm van een nieuwe stijl van bezoeken met erkenning voor onbepaalde
tijd. De instructie van visitatoren over de vernieuwingen loopt nog door tot in
het najaar van 2020. De evaluatie van de ervaringen met de visitaties nieuwe
stijl is verschoven naar 2021. De RGS organiseerde in 2020 een aantal succesvolle informatiebijeenkomsten over het nieuwe toezicht voor de clusters 1 en 3.
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Voor cluster 1 leidt de nieuwe regelgeving tot een belangrijke verandering:
de opleidingsinstituten gaan de visitatie en evaluatie van opleidingsinstellingen namens de RGS overnemen of worden daar nauwer bij betrokken.

in procedure om in 2021 een instellingsvisitatie uit te voeren. Vier instellingen
hebben niet verzocht om in aanmerking te komen voor een instellingsvisitatie
RGS en zijn niet gecertificeerd.

Instellingsvisitaties RGS cluster 2

Als naast de gecertificeerde instellingen ook instellingen die in procedure
zijn voor een instellingsvisitatie worden meegerekend vinden in 2021 de
individuele opleidingsvisitaties in respectievelijk 98% en 83 % ‘’afgeslankt’’
plaats (d.w.z. visitaties zonder gesprek met RvB en COC).

De onderstaande tabel laat bij de 48 instellingen met drie of meer opleidingen
de stand van zaken zien betreffende instellingsvisitaties RGS. Eveneens is het
aantal erkenningen en het daaruit volgende percentage individuele opleidingsvisitaties in gecertificeerde instellingen vermeld.
Instellingen en opleidingen
12-10-2020
		

Erkenningen

n

n

Instellingen ≥ 10 opleidingen

37

675

Gecertificeerd

27

502

In procedure

9

161

Niet gecertificeerd

1

12

11

66

Gecertificeerd

3

24

In procedure

5

31

Niet gecertificeerd

3

11

Instellingen 3 tot 10
opleidingen

Opleidingsvisitaties
in gecertificeerde
instellingen
%

98

83

Eind 2020 hebben 30 van de 48 instellingen met goed gevolg een instellingsvisitatie ondergaan. De RGS heeft deze instellingen gecertificeerd, omdat het
vertrouwen gerechtvaardigd lijkt dat de kwaliteitszorg zich verder ontwikkelt
in de beoogde gunstige richting. Zes geplande instellingsvisitaties voor 2020
zijn door de covid-pandemie verplaatst naar 2021. Momenteel zijn 14 instellingen

De Plenaire Commissie Instellingsvisitaties (PCI) heeft als hoofdtaken de
kwaliteitsborging en de coördinatie van Instellingsvisitaties RGS. Op 17 januari
2020 vond de jaarlijkse vergadering van de grote commissie van de PCI
plaats met aandacht voor de enquête over opleidingsvisitaties in gecertificeerde
instellingen, best practices en ervaringen van de PCI in 2019. De ‘kleine
commissie’ van de PCI kwam in 2020 viermaal bijeen en adviseerde de
RGS-vergadering over de visitatierapporten van de Instellingsvisitaties en
over rapportages van gecertificeerde instellingen.
De voorzitter van de kleine commissie van de PCI heeft eind 2020 zijn taak
neergelegd, omdat door het beëindigen van het project Implementatie van
Instellingsvisitaties RGS de uitvoering van deze adviescommissie in de staande
organisatie van de RGS wordt opgenomen.

Regionaal visiteren

Onder de titel ’Modernisering van het Toezicht op de Medisch Specialistische
Vervolgopleidingen’ vond op 17 januari 2020 de jaarlijkse RGS Invitational
plaats met aandacht voor het project PIEC en het project implementatie van
Regionaal Visiteren. Plenaire visitatiecommissies (PVC’s) die belangstelling
hadden voor regionaal visiteren, kregen een bezoek van het projectteam om
hierover van gedachten te wisselen. Het uitstellen van een aantal instellingsvisitaties (en dus geen certificering), leidt ertoe dat het regionaal visiteren
enige vertraging heeft opgelopen. Het uitvoeren van ten minste twee regionale
visitaties is naar 2021 verschoven.
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De expertgroep en de stuurgroep regionaal visiteren hebben respectievelijk
viermaal en tweemaal vergaderd. De werving voor het vrijwillig deelnemen
van samenwerkingsverbanden aan een regionale visitatie leverde zeven aanmeldingen op. Eind 2020 is het projectteam gestart met voorbereidende
kick-off bijeenkomsten met deze samenwerkingsverbanden en de betrokken
PVC’s. Tot slot heeft het projectteam tijdens het virtuele MMV-congres
op 9 december 2020 tweemaal een symposium gehouden met de titel
’Regionaal Visiteren RGS van start!’.

Uitvoering CGS-regelgeving
ADVISEREN OVER BESLUITEN

Een van de hoofdtaken van de RGS is het implementeren en uitvoeren van
de regelgeving van het CGS. Daarnaast adviseert de RGS het CGS over
uitvoeringsaspecten van (wijzigingen in) CGS-besluiten. In 2020 geven we
advies over de volgende besluiten:
• Covid-19
• Heelkunde
• Kwaliteitskader (cluster 2)
• Maatschappij en Gezondheid
• Psychiatrie
• Revalidatiegeneeskunde
• het verzamelbesluit van de jaarlijkse wijzigingsronde CGS
In alle gevallen van wijzigingen in regelgeving stemmen we in de fase voorafgaand aan het officiële verzoek op een constructieve manier af met het CGS.
Dat neemt niet weg dat we in de formele adviesronde diverse aandachtspunten
aan het CGS meegeven. Onze feitelijke werkzaamheden beginnen pas als we
aan het CGS over de regelgeving hebben geadviseerd en het CGS deze
regelgeving heeft vastgesteld. Vervolgens passen wij onze werkwijze hierop
aan, veranderen waar nodig formulieren, richten MijnRGS (opnieuw) in, en
informeren betrokkenen.
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Gegevensverwerking
AANPASSEN REGELING SPECIALISMEN EN PROFIELEN GENEESKUNST

In overleg met RGS, CGS en het federatiebestuur stelde de Algemene Vergadering van de KNMG op 2 juli 2020 een aantal wijzigingen van de Regeling
specialismen en profielen geneeskunst vast en zond het ter instemming naar
de minister voor Medische Zorg en Sport. De minister stemde vervolgens op
1 december 2020 in met dit besluit.

Het gaat om de volgende wijzigingen:
(a) een bepaling die het CGS de mogelijkheid biedt om in uitzonderlijke situaties tijdelijk af te wijken van de regeling. Deze aanvulling vloeit voort uit het
Covid-besluit dat het CGS in 2020 heeft vastgesteld. Denk daarbij aan de
maatregel waarbij de inschrijving als specialist in 2020 tijdelijk in stand bleef,
ook als de maximale inschrijfperiode van vijf jaar was overschreden;
(b) de aanpassing van de duur van de erkenningstermijn. Het gaat hier om
het tekstueel in overeenstemming brengen van de regeling met het Kaderbesluit CGS. In dat laatste besluit is de erkenningstermijn van een opleidingsinstelling -of instituut inmiddels niet langer gemaximeerd tot vijf jaar, en
(c) een wijziging over de publicatie van bevoegdheidsbeperkende maatregelen.
Deze aanpassing betreft het laten vervallen van de publicatie van een bevoegdheidsbeperking op de website van de KNMG. Voortaan verwijzen we
met een link naar het openbare BIG-register, waarin dergelijke beperkingen
staan aangetekend.
BELEIDSREGELS RGS EN NADERE RICHTLIJNEN ERKENNINGEN

De RGS beoordeelt periodiek of de Beleidsregels RGS en nadere richtlijnen
erkenningen aangepast moeten worden. De geplande evaluatie voor 2020 is
dit jaar niet uitgevoerd. Deels vanwege de drukte op het gebied van covid-19
werkzaamheden, maar bovenal omdat er nog geen tot weinig ervaring is
opgedaan met het nieuwe Kaderbesluit CGS. Een evaluatie was daarom niet
opportuun. De verwachting is de evaluatie in 2021 te doen. Wel is een aantal
kleine aanpassingen doorgevoerd op het gebied van opleiding, erkenningen
en herregistratie.

OPA

Voor 2020 stond gepland om de termijnen te actualiseren die eerder zijn
vastgesteld voor het bewaren, archiveren en vernietigen van fysieke en digitale
documenten en persoonsgegevens, samengevat als OPA: openbaarheid van
haar registers, de privacy van haar geregistreerden en de archivering van
documenten en persoonsgegevens. Vanwege herverdeling en herijking van
werkzaamheden zijn we niet geheel aan dit project toegekomen. Dat betekent
echter niet dat we hebben stilgezeten op het gebied van gegevensverwerking.
BELEID GEGEVENSVERSTREKKING RGS

In juni 2020 heeft de RGS het Beleid gegevensverstrekking RGS vastgesteld.
De door de RGS ingestelde Commissie herziening visie gegevensverstrekking
RGS heeft in 2019 en 2020 gewerkt aan een herziening van haar Visie op
gegevensverstrekking uit juni 2016. Het beleid verwoordt nu welke (persoons)
gegevens de RGS aan derden verstrekt, welke (persoons)gegevens de RGS
niet verstrekt en waarom zij dat (niet) doet. De visie van de RGS op het verstrekken van persoonsgegevens is in dit beleid opgenomen en waar nodig geactualiseerd. De RGS hoopt hiermee de transparantie over de gegevensverstrekking
naar derden en geregistreerden te vergroten. Na de formele besluitvorming
hebben de medewerkers hard gewerkt om het beleid in de werkprocessen
te implementeren en belanghebbenden te informeren, zodat het beleid op
1 oktober in werking kon treden.
VERZOEKEN OM GEGEVENSVERSTREKKING

De RGS ontving in 2020 40 verzoeken om gegevens te verstrekken. De meeste
verzoeken gaan over aantallen specialisten, profielartsen of aiossen, de verdeling man/vrouw, leeftijdscategorieën en of iemand in het register ingeschreven
staat. Twee keer is gevraagd naar gegevens uit het erkenningenregister. Veel
verzoeken zijn gedaan in het kader van onderzoek. Verzoeken zoals een overzicht
van namen van aiossen die door een bepaalde opleider zijn opgeleid, zijn niet
verstrekt. Er worden ook verzoeken gedaan om gegevens die de RGS niet heeft,
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zoals in welke instelling, plaats of regio specialisten of profielartsen werkzaam
zijn of de reden van beëindiging opleiding. In een aantal gevallen heeft de
RGS een vergoeding gevraagd voor het verstrekken van de gegevens. De RGS
toetst de verzoeken om gegevensverstrekking tot 1 oktober 2020 aan de in
2016 vastgestelde Visie gegevensverstrekking en sinds 1 oktober 2020 aan
het door de RGS herziene beleid gegevensverstrekking.
Op grond van dit beleid verstrekt de RGS meer gegevens. Zo hebben we wel
historische informatie verstrekt, maar een verzoek afgewezen om het gehele
aiossenbestand van een bepaald specialisme. Met de ingebruikname van een
webformulier wordt het proces van een aanvraag en de afhandeling ervan
bovendien voor alle partijen eenvoudiger.
VERNIETIGEN STUKKEN

Naar aanleiding van een klacht tegen het CIBG, heeft deze instantie haar
werkwijze aangepast voor het delen van informatie. Waar het CIBG eerder
de volledige beschikking integraal deelde met daarin haar afwegingen bij het
overnemen van een buitenlandse bevoegdheidsbeperking, ontvangt de RGS
nu enkel de bevoegdheidsbeperking. Deze afweging is gemaakt op grond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (AVG).
AVG

De AVG verplicht organisaties onder meer om een verwerkingsregister bij
te houden. De verwerkingen van de RGS staan in dit register opgenomen.
Dit register wordt jaarlijks geactualiseerd. De RGS heeft ook dit jaar aandacht
besteed aan privacybewustwording van medewerkers.
WOB-VERZOEKEN

De KNMG ontving in 2020 twee verzoeken van VWS op basis van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) tot het openbaar maken van documenten.
De eerste betrof een doorzending door VWS, omdat het om de openbaarmaking van documenten over de herregistratie van een geneeskundig specialist
gaat. We besloten tot gedeeltelijke openbaarmaking. Het tweede verzoek
betrof een voornemen van VWS om documenten over onder meer bijeen-

komsten openbaar te maken waarbij medewerkers van de afdeling Opleiding
& Registratie van de KNMG namens het CGS of de RGS bij betrokken zijn. De
medewerkers zijn hierover benaderd voorafgaand aan het te nemen besluit.
Verder behandelde de RGS in 2020 nog twee rechtstreekse Wob-verzoeken.
Daarvan wees de RGS er één af. In het andere geval besloot zij tot gedeeltelijke
openbaarmaking van de gevraagde informatie.
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Overige activiteiten
NIEUWE FUNCTIONALITEITEN IN MIJNRGS

MijnRGS is de persoonlijke omgeving waarin een deel van de specialisten,
profielartsen, aiossen, opleiders, opleidingsinstellingen en (hoofden van)
opleidingsinstituten online zaken regelen. Het gebruik hiervan neemt nog
steeds toe. Zo regelen aiossen hun opleidingsregistratie in MijnRGS, maar ook
nagenoeg alle herregistratie-aanvragen van specialisten en profielartsen
verlopen via MijnRGS. Doordat de groep gebruikers groeit, krijgen we ook
veel feedback op het systeem. In 2020 zijn de volgende verbeteringen gedaan
in het systeem:

1. Registratie buitenslands gediplomeerden
Het proces rondom de registratie van buitenslands gediplomeerden wordt
gedigitaliseerd. Artsen met een buitenlands diploma dat in aanmerking komt
voor automatische erkenning kunnen nu in MijnRGS registratie in Nederland
aanvragen.
2. Opleidingserkenning en visitatieproces
Sinds 2020 is het mogelijk voor opleidingsinstellingen om hun aanvraag
tot erkenning via MijnRGS in te dienen bij de RGS. Ook is in MijnRGS het visitatieproces voor visitatiecommissies ontwikkeld. Zo kan iedere medisch specialistische wetenschappelijk vereniging alle aanvragen en erkenningen van haar
specialisme inzien, en een visitatiecommissie samenstellen, de visitatiedatum
doorgeven en uiteindelijk het visitatierapport uploaden. Begin 2021 gaan we
dit met een aantal visitatiecommissies testen. Daarna is de digitale aanvraag
voor alle visitatiecommissies toegankelijk.
3. Digitale verklaring profielopleidingen sociale geneeskunde
Het proces opleidingen binnen de sociale geneeskunde is vereenvoudigd.
Voorheen moest de aios twee documenten uploaden in MijnRGS bij een
opleidingsaanvraag. Met het aanpassen van het opleidingsplan van vijf
profielopleidingen (jeugdgezondheidszorg - forensische geneeskunde –
medische milieukunde – infectieziektebestrijding – tuberculosebestrijding),
hoeft de instituutsopleider één digitale goedkeuring via MijnRGS door
te geven.
Dankzij MijnRGS kan een deel van de medewerkers aanvragen niet alleen
sneller afhandelen, maar heeft de aanvrager ook meer inzage in het verloop
van de aanvraag. Naast continue verbetering van het systeem MijnRGS werken
we ook hard aan een meer klantgerichte en minder formele toonzetting van
onze brieven en telefoonafhandeling.
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BREXIT

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk (VK) formeel de Europese
Unie (EU). Aansluitend trad er tot en met 31 december 2020 een overgangsperiode in werking, waarin EU-wetten en regels van toepassing bleven op het
VK. Daardoor erkende de RGS in 2020 diploma’s nog automatisch van in het
VK opgeleide specialisten die in Nederland willen werken.
Inmiddels is duidelijk dat de overgangsperiode niet wordt verlengd. Daarmee
wordt het VK een zogenaamd ‘derde land’. Vanaf 1 januari 2021 beoordeelt de
RGS de opleiding van in het VK opgeleide specialisten inhoudelijk op gelijkwaardigheid aan de Nederlandse opleiding, net als bij opleidingen uit andere
landen buiten de EU. Bij gelijkwaardigheid erkent de RGS dan het diploma
van de Britse specialist. Op de website van de KNMG vermeldt de RGS op een
speciale Brexit-pagina de meest actuele informatie die relevant is voor artsen
en specialisten.
ANDERE ONTWIKKELINGEN

- Ook in 2020 hebben we informeel contact gehadmet actiegroep HABZ
(Herregistratie Artsen Bij Ziekte) om hen te ondersteunen en actief mee te
denken in oplossingen over de wijze waarop beroepsbeoefenaren in de
zorg BIG-geregistreerd kunnen blijven als zij door omstandigheden buiten
hun schuld langdurig niet hebben kunnen werken. Het in 2020 geplande
symposium van de actiegroep, waar de RGS een bijdrage aan zal leveren,
is uitgesteld naar 2021.

- In 2020 sprak de RGS met VWS en de Commissie Buitenslands gediplomeerden Volksgezondheid van VWS over de ontheffing die onder meer artsen
nodig hebben als zij in de bijzondere gemeentes Bonaire, St. Eustatius en
Saba (BES-eilanden) of het land Sint-Maarten willen werken. De gesprekken
gingen over gespecialiseerde artsen en de beoordeling van hun buiten
Nederland gevolgde specialistenopleiding. We leggen de afspraken in 2021
met elkaar vast.
- In 2020 startte de RGS met het project Diploma’s en bewijsstukken RGS.
Dit project houdt in dat de aiossen die in het voorjaar van 2021 hun vervolgopleiding afronden, een RGS-diploma in zowel de Nederlandse als de
Engelse taal ontvangen. Ook het document dat de RGS afgeeft over de (her)
registratie als geneeskundig specialist of profielarts KNMG, is straks één
document in twee talen.
AFSCHEID EN WELKOM

In 2020 namen we afscheid van secretaris Jos Lips, en verwelkomden we twee
nieuwe secretarissen Sicco Scherjon en Ide Heyligers. Wij danken Jos voor zijn
grote inzet voor de RGS.
Joop Blaauw is herbenoemd als voorzitter RGS tot 1 januari 2022.

- KNMG en CIBG hebben in 2020 de afspraken over de onderlinge uitwisseling van registerinformatie van specialisten geactualiseerd. Het gaat daarbij
om de inschrijvingen, doorhalingen en beroepsbeperkende maatregelen.
In de voorbereiding is samengewerkt met de andere artikel 14-specialistenregistratiecommissies om voor zoveel mogelijk eenheid in de afspraken
te zorgen.
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In 2020 sprak de RGS regelmatig met klanten, samenwerkingspartners
en andere veldpartijen over haar werkzaamheden en projecten. Zo
inventariseerde de RGS onder belanghebbenden wat er leeft en wat
zij verwachten van de RGS. Die wederzijdse betrokkenheid komt de
dienstverlening ten goede.

Ook dacht de RGS in 2020 actief mee met specifieke wensen, bijvoorbeeld met
de huisartsen (zie afbeelding voor een artikel hierover in het tijdschrift ‘Huisarts
en Wetenschap’ van maart 2020) om straatdokterswerk mee te laten tellen voor
de herregistratie.

Communicatie
NIEUWS EN WEBSITE

In de communicatie stond in 2020 voorop wat onze doelgroepen belangrijk
vinden en willen weten. Naast een aantal actuele nieuwsberichten, waaronder
voorlichting over de uitwerking van de corona-coulance regelingen, Brexit,
online opleidingsvisitaties en het vernieuwde beleid gegevensverstrekking
brachten we samen met het CGS ook drie kwartaalnieuwsbrieven uit. Daarnaast kregen de webpagina’s voor aiossen een grondige update. In totaal zijn
in 2020 ruim 550.000 RGS-webpagina’s bezocht door 220.000 personen.

Samenwerking
BETREKKEN VAN BELANGHEBBENDEN

Het nauw betrekken van belanghebbenden bij diverse projecten en werk
zaamheden is inmiddels gemeengoed in de werkwijze van de RGS. Zo is
mede dankzij de advisering van onder meer de stuur- en expertgroep een
mooi resultaat bereikt met de instellingsvisitaties en is voor het project regionaal visiteren ook nauw samengewerkt met diverse adviseren partijen. Door
het betrekken van relevante partijen laten we onze diensten zo goed mogelijk
aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van onze betrokkenen, en ontstaat
ook een breder draagvlak voor onze activiteiten.
1

REGELMATIG OM DE TAFEL

Informatie delen en vragen om input voor onze activiteiten doen we in de
diverse periodieke overleggen die we hebben met:
• de voorzitter van de KNMG
• het presidium van het CGS
• de voorzitter van de Raad Opleiding Federatie Medisch Specialisten
• de besturen van de organisaties voor huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
• de besturen van de sociaalgeneeskundige verenigingen
• de besturen van de profielverenigingen
• de besturen van de verenigingen van aiossen
• het ministerie van VWS
Tot slot voert de RGS overleg met het Landelijk Overleg Registratie Commissies
(LORC)1 over registratiecommissie-overstijgende onderwerpen.

De registratiecommissies van respectievelijk FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie),
KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).
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Het federatiebestuur van de KNMG stelt de tarieven vast voor de
dienstverlening van de RGS. De minister van VWS stemt hiermee in.
De tarieven van de RGS staan op de website.
Verlaging tarieven

In de herfst van 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor de verlaging van
de tarieven die de RGS vanaf 1 januari 2021 op aanvragen tot (her)registratie
en opleidingserkenning hanteert. De verlaging bedraagt ruim 13% en is
mogelijk omdat de tijdelijke btw-naheffingsaanslag op 1 januari 2021vervalt.
De afgelopen jaren was de RGS genoodzaakt een tariefsverhoging door te
voeren door een btw-naheffingsaanslag van de Belastingdienst over de jaren
2008 tot en met 2013. De RGS heeft haar relaties hierover geïnformeerd met
onder meer een bericht op haar website, een schrijven aan veldpartijen en in
correspondentie met relaties.

Begroting 2020

Realisatie 2020

Opbrengst registratiegelden

€

7.310.000

€

6.973.000

Kosten

€

7.025.000

€

6.888.000

Resultaat

€

285.000

€

85.000
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Jaarverslag 2020 van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten is ingesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij
tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG).
Artsenfederatie KNMG vertegenwoordigt ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Van de KNMG maken
deel uit De Geneeskundestudent, de Federatie Medisch Specialisten, De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsen Vereniging
(LHV), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging
voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Vereniging van Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso).

Contactgegevens:
Postbus 20053, 3502 LB Utrecht
www.knmg.nl/rgs
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