Besluit van 13 april 2022 houdende de wijziging van het Besluit
Covid-19 van 9 september 2020: ∗

Het College Geneeskundige Specialismen,
gelet op artikel 14, tweede lid, onder d. van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en
artikel 11 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;
gezien de adviezen van de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging voor
Dermatologie en Venerologie, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging
voor Kindergeneeskunde, de Patiëntenfederatie Nederland, de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten en de Vereniging van Ziekenhuisgeneeskunde;
BESLUIT:

* In de Staatscourant van 31 mei 2022, nr. 14272, is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit en van de
instemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met dit besluit.
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I

Het Besluit COVID-19 wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel A.1 komt als volgt te luiden:
A.1. Verlenging opleiding
1.
In aanvulling op artikel F.1 van het Kaderbesluit CGS kan de nominale duur van de opleiding
van een aios die op enig moment in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december
2021 in opleiding is tot medisch specialist in totaal met ten hoogste zes maanden worden
verlengd om opleidingsinhoudelijke redenen die verband houden met de Coronacrisis.
2.
Bij verlenging of aanpassing van de opleiding wordt het opleidingsschema gewijzigd en zijn
artikel B.11 en artikel F.9, tweede en derde lid van het Kaderbesluit CGS van overeenkomstige
toepassing.

B.

De toelichting op artikel A.1 komt als volgt te luiden:
A.1. Verlenging opleiding
Eerste lid: Dit lid maakt het mogelijk dat op individueel niveau de opleiding kan worden verlengd
met ten hoogste zes maanden. Dit geldt voor de aios die in opleiding is tot medisch specialist en
die vanwege de Coronacrisis in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021 een of meer
onderdelen van de opleiding mist en zich daardoor bepaalde kennis, vaardigheden of attitude niet
eigen kan maken. De daardoor opgelopen vertraging kan zich tijdens, maar ook na die periode
manifesteren. Er moet niet lichtvaardig met deze bevoegdheid worden omgegaan.
Deze regeling tot verlenging is een alternatief voor het intensief begeleidingstraject.
Dit hoeft niet te worden geregeld voor de aiossen in cluster 1 en 3 omdat zij op grond van artikel
E.2. en G.1. van het Kaderbesluit CGS deze mogelijkheid al hebben.
In een crisisperiode kunnen aiossen waardevolle kennis en ervaring opdoen, als alternatief voor
of aanvulling op het bestaande opleidingsprogramma. Maar het inzetten van de
aiossen louter om tekorten in de zorg op te vangen is niet in het belang van hun opleiding. De
regeling van verlenging in dit Besluit Covid-19 laat onverlet dat er op grond van het Kaderbesluit
CGS ook ruimte is om de opleiding te onderbreken (artikel B.10) of in het kader van de
individualisering van de opleiding (artikel B.5, tweede lid onder a) op individueel niveau
aanpassingen in de opleiding aan te brengen.

II
1.

Bekendmaking
Dit besluit, alsmede wijziging daarvan, behoeft instemming van de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijziging van dit besluit door
het CGS en van de instemming daarmee van de minister. Daarnaast wordt mededeling gedaan in
het officiële orgaan van de KNMG.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMG bevat tenminste de titel van het besluit of
wijziging en de datum van inwerkingtreding van het besluit of wijziging.
De integrale tekst van dit besluit wordt op de website van de KNMG geplaatst (www.knmg.nl).

2.

3.
4.

III
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Utrecht, 13 april 2022

drs. J.D. Beugelaar,
voorzitter CGS

mr. M.C.J. Rozijn,
secretaris CGS
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Toelichting algemeen
Na de inwerkingtreding van het Besluit Covid-19 werd duidelijk dat de Coronapandemie ook in 2021
gevolgen had voor de inzet van sommige aiossen in de zorg, anders dan in het kader hun opleiding. De
aanvankelijke mogelijkheid voor verlenging van de opleiding voor aiossen uit cluster 2 in 2020, was
daardoor te beperkt. Met dit wijzigingsbesluit is de regeling dusdanig verruimd dat deze ook geldt voor
aiossen uit cluster 2 die in 2021 zijn ingezet voor Covidzorg en daardoor achterstand in hun opleiding
hebben opgelopen. Nog steeds geldt dat hiervan zo spaarzaam mogelijk gebruik gemaakt moet worden.
De verlenging is dan ook gemaximaliseerd tot ten hoogste zes maanden in totaal.
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