KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST

College Geneeskundige Specialismen

Besluit van 7 oktober 2015 houdende de wijziging van de volgende besluiten:
Kaderbesluit CCMS van 11 mei 2009;
Kaderbesluit CSG van 26 september 2008;
Besluit anesthesiologie van 14 december 2009;
Besluit specialisme ouderengeneeskunde van 21 augustus 2008;
Besluit sportgeneeskunde van 11 september 2013;
Besluit urologie van 12 april 2010.

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 Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, de Federatie Medisch
Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, de Nederlandse Vereniging van Artsen
voor Longziekten en Tuberculose, de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, de
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, de Nederlandse Vereniging voor Urologie, de
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, de Samenwerkende Opleidingen tot specialist
Ouderengeneeskunde Nederland en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland;
BESLUIT:

1

I

Het Kaderbesluit CCMS wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel A.5. wordt na de zinsnede “revalidatiegeneeskunde: revalidatiearts” ingevoegd
‘sportgeneeskunde: sportarts’.

II

Het Kaderbesluit CSG wordt als volgt gewijzigd:

A.

In de inhoudsopgave wordt “Titel III Profielen” vervangen door ‘Titel III Opleiding eerste fase’

B.

In de inhoudsopgave komen ‘Hoofdstuk C. Titel V Profielen’ en ‘Hoofdstuk D. Titel IV
Profielen’ te vervallen.

B.

Artikel A.5. en A.6. en de bijbehorende toelichting komen te vervallen.

C.

Artikel B.5. derde lid komt te luiden:
3. Voor specialismen die niet zijn opgenomen in Richtlijn 2005/36/EG bedraagt de
duur van de opleiding van de individuele aios tenminste één jaar in het specialisme waarvoor
wordt opgeleid.

D.

Hoofdstuk B., titel III komt te luiden:
‘Titel III Opleiding eerste fase’

E.

Artikel B.19. eerste lid, sub a komt te luiden:
1. De opleiding maatschappij en gezondheid bestaat uit twee fasen:
a. de eerste fase van twee jaar die wordt besteed aan een van de profielen van maatschappij en
gezondheid, genoemd in het Besluit profielen maatschappij en gezondheid, of een vrije
richting;

F.

Artikel B.22., eerste lid, komt te vervallen.

G.

Hoofdstuk C. titel V profielen en de bijbehorende toelichting komen te vervallen.

H.

Hoofdstuk D. Titel IV profielen en de bijbehorende toelichting komen te vervallen.

III

Het Besluit anesthesiologie wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel B.6. komt te luiden:
B.6. Specialismespecifieke toetsing en beoordeling
1. Tijdens de opleiding wordt in ieder geval gebruik gemaakt van:
a. 360° feedback;
b. een simulatorsessie met briefing en debriefing die hoort bij de jaarlijkse simulatortraining;
c. een toets die hoort bij de cursus ALS die met voldoende resultaat moet worden afgelegd;
d. het centrale schriftelijke OLA of ITA / EDAIC-examen dat voor het einde van het derde
opleidingsjaar met voldoende resultaat moet zijn afgelegd;
e. het centrale mondelinge NVA-examen dat voor het einde van de opleiding met voldoende
resultaat moet zijn afgelegd;
f. een toets die hoort bij de ECG-cursus;
g. het examen dat hoort bij een traumacursus dat met voldoende resultaat moet worden afgelegd;
h. de examens die horen bij de verdiepingsonderdelen en die zijn beschreven in het opleidingsplan.
2. De toetsing en beoordeling van beide centrale examens genoemd in het eerste lid voldoet aan het
cursus- en examenreglement, opgenomen in de bijlage bij het Opleidingsplan Anesthesiologie,
waarin ten aanzien van de eerste twee opleidingsjaren specifieke regels zijn opgenomen.

B.

De toelichting van artikel B.7. komt te luiden:
Het cursus- en examenreglement geeft aanvullende eisen waaraan de toetsing in de opleiding moet
voldoen. De RGS schrijft de aios alleen in het register anesthesiologie in als hij tevens voldoet aan
de eisen gesteld in het cursus- en examenreglement. Het is de taak van de (oordelend) opleider om
dit vast te stellen bij het geschiktheids- of eindoordeel. Inschrijving in het register anesthesiologie is
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eerst mogelijk nadat de aios alle examens met een voldoende resultaat heeft afgelegd (zie het cursusen examenreglement van bijlage 2, van het Opleidingsplan Anesthesiologie).
Onder e: De simulatorsessie vindt plaats volgens een door het Concilium Anaesthesiologicum
goedgekeurd curriculum op een door het Concilium Anaesthesiologicum goedgekeurde simulator.
Onder f: De traumacursus is een door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
goedgekeurde cursus (met inbegrip van de daaraan verbonden toets), gericht op de acute opvang en
behandeling van traumapatiënten.

IV

Het Besluit specialisme ouderengeneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel B.1. komt te luiden:
B.1. Structuur opleiding
1. De praktijkopleiding heeft de volgende onderdelen:
a.
opleidingsperioden:
i. een opleidingsperiode Somatiek gericht op opgenomen patiënten met somatische
aandoeningen;
ii. een opleidingsperiode Geriatrische Revalidatie gericht op revalidatiepatiënten;
iii. een opleidingsperiode Psychogeriatrie gericht op opgenomen patiënten met
psychogeriatrische aandoeningen;
b.
stages:
i. een stage Ambulant, gericht op zelfstandig wonende ouderen en chronisch zieken met
complexe problematiek;
ii. een ziekenhuisstage, die kan plaatsvinden op het gebied van de interne geneskunde, de
neurologie, de klinische geriatrie, de orthopedie of de heelkunde;
iii. een keuzestage
2. De opleidingsperioden Somatiek en Psychogeriatrie en de stage Ambulant duren elk ten minste
zes maanden en ten hoogste twaalf maanden en bestaan elk uit een praktijkgedeelte en een
cursorisch gedeelte.
3. De opleidingsperiode Geriatrische Revalidatie en de ziekenhuisstage duren elk ten minste drie
maanden en ten hoogste zes maanden.
4. De ziekenhuisstage en de keuzestage duren gezamenlijk in totaal ten minste zes maanden en ten
hoogste twaalf maanden.

B.

Artikel C.3. komt te luiden:
C.3. Aanvullende eisen voor de erkenning als opleidingsinrichting voor de opleidingsperiode
Somatiek
Voor erkenning als opleidingsinrichting voor de opleidingsperiode Somatiek gelden de volgende
aanvullende eisen:
a. de inrichting beschikt over ten minste 100 bedden, waaronder ten minste zestig bedden voor
langdurig verblijf in het kader van somatische zorgverlening;
b. ten behoeve van de opleidingsinrichting zijn in ieder geval de volgende disciplines of
faciliteiten beschikbaar: verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist,
gezondheidszorgpsycholoog of psycholoog, en toezichthoudend apotheker.

C.

Er wordt een artikel ingevoegd, luidende:
C.3a. Aanvullende eisen voor de erkenning als opleidingsinrichting voor de opleidingsperiode
Geriatrische Revalidatie
Voor erkenning als opleidingsinrichting voor de opleidingsperiode Geriatrische Revalidatie
gelden de volgende aanvullende eisen:
a. de inrichting beschikt over een erkende afdeling voor Geriatrische Revalidatie, met ten minste
twintig bedden voor revalidatie;
b. ten behoeve van de opleidingsinrichting zijn in ieder geval de volgende disciplines of faciliteiten
beschikbaar: verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist,
gezondheidszorgpsycholoog of psycholoog en toezichthoudend apotheker.

D.

Artikel C.4., onderdeel b, komt te luiden:
b. ten behoeve van de opleidingsinrichting zijn in ieder geval de volgende disciplines of faciliteiten
beschikbaar: verpleegkundige, maatschappelijk werkende, fysiotherapeut, ergotherapeut,
logopedist, diëtist, gezondheidszorgpsycholoog of psycholoog en toezichthoudend apotheker.
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E.

De toelichting bij artikel C.3., C.4., en C.5. komt te luiden:
Artikel C.3., C.3a.,C.4., C.5.
Indien een opleidingsinrichting erkend wil worden voor zowel de opleidingsperiode Somatiek als
Psychogeriatrie, dan dient deze inrichting tenminste te beschikken over 60 bedden voor langdurig
verblijf somatische zorgverlening en 80 psychogeriatrische bedden (in totaal tenminste 150 bedden).
Verder is de aanwezigheid van een activiteitenbegeleider, geestelijk verzorger en maatschappelijk
werkende wenselijk.
Onder b.: de psycholoog is bij voorkeur een geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog.

V

Het Besluit sportgeneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel C.1. komt te luiden:
C.1. Eisen en verplichtingen Opleidingsgroep
1. De opleidingsgroep bestaat uit:
a. de opleider
b. de plaatsvervangend opleider
c. de in de inrichting werkzame sportartsen.
De artikelen C.3. en C.6. van het Kaderbesluit CCMS zijn van overeenkomstige toepassing.
2. In aanvulling op het Kaderbesluit CCMS houden de leden van de opleidingsgroep ten minste
twee refereerbijeenkomsten per jaar met thema's die herleidbaar zijn tot het opleidingsplan.
3. Naast de opleidingsgroep is er een opleidingscommissie bestaande uit:
a. de opleidingsgroep;
b. een specialist, van elk van de in artikel B.3. tweede, derde lid sub a en vierde lid
genoemde verplichte onderdelen die aantoonbaar specifieke interesse in en kennis van de
sportgeneeskunde heeft;
c. een huisarts die de opleiding verzorgt in het onderdeel genoemd in artikel B.3., derde lid
onder b., en die aantoonbaar specifieke interesse in en kennis van de sportgeneeskunde
heeft.
4. De medisch specialist bedoeld in het derde lid sub b is erkend als opleider in het
desbetreffende specialisme of voldoet aan de vereisten van artikel C.3. en C.6. van het
Kaderbesluit CCMS met uitzondering van het bepaalde in artikel C.3. eerste lid sub d, en f en
artikel C.6. eerste lid sub f.
5. De opleidingscommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar. Deze vergaderingen worden
genotuleerd.
6. De huisarts die opleiding verzorgt in het onderdeel genoemd in artikel B.3., derde lid onder b.,
voldoet aan de eisen en verplichtingen voor stage opleiders zoals vastgelegd in het
Kaderbesluit CHVG.

B.

Artikel C.2, eerste lid, komt te luiden:
1. Om voor erkenning als opleidingsinrichting voor het onderdeel van de opleiding, bedoeld in artikel
B.3., eerste lid onder a. in aanmerking te komen, heeft de instelling patiëntengroepen die
raakvlakken hebben met de sportgeneeskunde.

C.

De toelichting van artikel C.1. komt te luiden:
C.1. Opleidingsgroep en opleidingscommissie
De opleidingscommissie bestaat uit sportartsen, een orthopedisch chirurg, een cardioloog, een huisarts
en een begeleider van het onderdeel wetenschappelijk onderzoek die betrokken zijn bij de opleiding tot
sportarts.
Omdat in de praktijk bleek dat een opleidingsgroep bestaande uit alle artsen die bij de opleiding
betrokken zijn niet kan voldoen aan de vereisten van artikel C.3. en C.6. van Kaderbesluit CCMS, is
ervoor gekozen de opleidingsgroep te beperken tot de sportartsen.
Om alle betrokkenen bij de opleiding tot sportarts hun verantwoordelijkheid te laten dragen voor het
opleidingsonderdeel dat zij verzorgen, zijn zij lid van de opleidingscommissie, waar ook de
opleidingsgroep onderdeel van uit maakt. Deze commissie draagt zorg voor het bewaken, verbeteren
en afstemmen van de kwaliteit van de opleidingsonderdelen. Daarnaast zorgt zij dat de aios binnen het
opleidingsonderdeel taken en verantwoordelijkheden krijgen die passen bij het vakgebied
sportgeneeskunde.
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D. De toelichting van artikel C.2. komt te luiden:
Artikel C.2. Eisen opleidingsinrichting
Als eis wordt gesteld dat de inrichting voldoende patiëntengroepen moet hebben die evident
raakvlak hebben met de sportgeneeskunde om te waarborgen dat de aios voldoende
mogelijkheid heeft om hier ervaring mee op te doen.

VI

Het Besluit urologie wordt als volgt gewijzigd:

A.

Aan artikel B.5. wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. In afwijking van het tweede lid kan de periode in een universitaire opleidingsinrichting bij
uitzondering korter zijn dan twee jaar op grond van individualisering van de opleidingsduur of
van een differentiatie-stage.

B.

Artikel B.6. komt als volgt te luiden:
1. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van de jaarlijkse schriftelijke toetsen,
behorend bij het cursorisch onderwijs, die met voldoende resultaat moeten zijn afgelegd.
2. De toetsing en beoordeling voldoet aan het cursus- en examenreglement, opgenomen in de
bijlage bij het landelijk opleidingsplan.

C.

De toelichting van artikel B.6. komt als volgt te luiden:
1. De voor alle aios verplichte toetsinstrumenten zijn de KPB, de CAT en de kennistoets. Deze
toetsinstrumentenzijn opgenomen in het Kaderbesluit CCMS. Per specialisme kunnen
daarnaast ook andere instrumenten worden gebruikt. Voor de urologie zijn dat de hier
genoemde instrumenten. De in het opleidingsplan genoemde OSATS als
toets/beoordelingsinstrument zijn een vorm van de voor elke specialistische opleiding
verplicht gestelde KPB’s (ten minste 10 per opleidingsjaar). OSATS kunnen echter niet de
KPB’s volledig vervangen. Waar en wanneer de verschillende toetsvormen tijdens het
onderdeel urologie worden gebruikt, wordt in het opleidingsplan
beschreven. In beginsel moet de jaarlijkse schriftelijke toets met goed gevolg worden
afgelegd. Het is aan de opleider en niet aan de Commissie Cursorisch Onderwijs (CCO) om
een (integraal) oordeel te vellen over de (on)geschiktheid van de aios om de opleiding voort te
zetten en af te ronden conform de opleidingseisen. Dat betekent dat een met een onvoldoende
behaalde toets niet de enige reden kan zijn om de opleiding te beëindigen.
2. Het cursus- en examenreglement geeft aanvullende eisen waaraan de toetsing in de
opleiding moet voldoen. De RGS schrijft de aios alleen in het register urologie in als hij
tevens voldoet aan de eisen gesteld in het cursus- en examenreglement. Het is de taak van de
(centrale) opleider om dit vast te stellen bij het geschiktheids- of eindoordeel. Inschrijving in
het register urologie is eerst mogelijk nadat de aios alle toetsen met een voldoende resultaat
heeft afgelegd (zie het cursus- en examenreglement als bijlage bij het landelijk
opleidingsplan).

VII

Overgangsbepaling
Voor de aios urologie die is gestart met de opleiding voor 1 januari 2016 geldt de verplichting
van artikel B.6. eerste lid van het Besluit Urologie alleen voor de jaarlijkse schriftelijke
toetsen die worden afgelegd na 1 januari 2016.

VIII

Bekendmaking
1.
Dit besluit behoeft instemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
2.
In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van dit besluit. Daarnaast wordt mededeling
gedaan in het officiële orgaan van de KNMG.
3.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMG bedoeld in het tweede lid bevat
tenminste de titel van het besluit of wijziging en de datum van inwerkingtreding van het
besluit of wijziging.
4.
De integrale tekst van dit besluit zal op de website van de KNMG worden geplaatst
(www.knmg.nl).
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IX

Inwerkingtreding
1.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.
2.
Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit
bedoeld in artikel IV, eerste lid, worden geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2016 treedt
dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin zij worden geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2016.

Utrecht, 7 oktober 2015

dr. G.A. van Essen,
voorzitter CGS

mr. M.C.J. Rozijn,
secretaris CGS

In de Staatscourant van 2 december 2015, nr. 42998 is mededeling gedaan van het besluit tot instemming van de Minister.

6

Toelichting algemeen
Het CGS heeft mede vanwege kwaliteitsbewaking besloten periodiek zijn regelgeving te evalueren.
Hierbij wordt nadrukkelijk de kanttekening geplaatst dat het CGS terughoudend om gaat met
wijzigingen van de regelgeving met name vanuit het oogpunt van duidelijkheid naar het veld. Naast
evaluatie van regelgeving is aan de wetenschappelijke verenigingen aangegeven dat (verzoeken tot)
wijzigingen van specifieke besluiten worden gebundeld en jaarlijks door het CGS worden besproken.
Tegen die achtergrond heeft het CGS geïnventariseerd welke wijzigingen in de regelgeving
noodzakelijk en wenselijk waren. In dat kader zijn ook de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen
en de registratiecommissie (RGS) door het CGS schriftelijk benaderd om hun wensen kenbaar te
maken. Er is een aantal wijzigingsvoorstellen ontvangen. Deze zijn door het CGS gewogen en hebben
geresulteerd in dit besluit.
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