Jaarverslag 2015

2

Voorwoord
Het jaar 2015 was intensief. Het College Geneeskundige
Specialismen (CGS) heeft weliswaar minder vergaderd dan
gepland, maar heeft al zijn voorgenomen activiteiten uitgevoerd
of daarmee een begin gemaakt. Veel besluiten zijn vastgesteld
of in werking getreden en diverse opleidingsplannen zijn
vastgesteld. Een paar activiteiten wil ik graag kort noemen.
Zo heeft de Commissie herziening herregistratie haar
werkzaamheden kunnen afronden waardoor het CGS het Besluit
herregistratie specialisten heeft kunnen vaststellen. Daarmee is
voor het CGS een einde gekomen aan een meerjarig traject van
zorgvuldige voorbereiding van dit besluit. Het is nu aan het veld
en de RGS dit besluit ook daadwerkelijk in te voeren.
Samen met de RGS is het CGS in 2014 een pilot gestart om
horizontaal en verticaal visiteren als nieuwe vormen van visitatie
te beproeven. Die pilot is in 2015 afgerond. Datzelfde geldt voor
de bevindingen van de Commissie Scherpbier. Beide documenten
zijn gebruikt door een kleine werkgroep van CGS en RGS om een
position paper op te stellen met de voorlopige uitgangspunten
voor een nieuwe erkenningensystematiek.
En de sinds 2010 bestaande wens om de drie kaderbesluiten
te integreren is daadwerkelijk opgepakt met een
haalbaarheidsanalyse die ertoe heeft geleid dat de integratie in
2016 wordt uitgevoerd.
De aandacht voor ouderenzorg in de specialistische
vervolgopleidingen is fors versterkt door de ontwikkeling van
een ‘online course’ in het kader van het Project Ouderenzorg.
En met de erkenning van de sportgeneeskunde als medisch
specialisme is een einde gekomen aan de onduidelijkheid
van de status van de sportgeneeskunde als geneeskundig
specialisme.

En dan is er nog het Bewustzijnsproject waarvoor het Ministerie
van VWS subsidie heeft verstrekt, om de komende drie jaar
kostenbewustzijn te creëren en te verankeren in de opleidingen.
Naast al dit werk was het ook nuttig en inspirerend, om in
de werkomgeving van een van de leden tijdens de jaarlijkse
strategiedag te reflecteren op het eigen functioneren van het
CGS. Daarnaast is samen met de voorzitters van de KNMG en de
RGS stilgestaan bij de ontwikkelingen van de zorg tot 2030 en de
positie van het CGS daarbinnen.
Ik kijk met grote voldoening terug op 2015, me realiserend
dat we de afgelopen jaren de opleidingen, de herregistratie
en binnenkort ook de erkenningensystematiek zullen hebben
gemoderniseerd.
‘Waar één deur sluit, gaan er andere open’, zo luidt het gezegde.
Onder leiding van prof. dr. Fedde Scheele als nieuwe voorzitter,
wachten voor het CGS mooie nieuwe uitdagingen.

Dr. Ted van Essen
Voorzitter CGS

3

Samenstelling en visie
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is onderdeel van
de artsenfederatie KNMG. Het CGS erkent deelgebieden van de
geneeskunde als specialisme of profiel en stelt de eisen vast
voor de opleiding van toekomstige specialisten en profielartsen,
voor hun (her)registratie en voor de erkenning van opleidingsinstellingen en opleiders. In het CGS zitten artsen en bestuurders,
voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties. Het CGS
bestaat uit dertien leden. De Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten (RGS) is belast met het uitvoeren van en het houden
van toezicht op de regelgeving van het CGS.
De visie van het CGS is:
Het ontwikkelen en stimuleren van een opleidingsstelsel gericht
op de zorgvraag in een maatschappelijke context, met de focus
op:

-	balans tussen generalisten en specialisten;
-	preventie: gezond en zo lang mogelijk maatschappelijk optimaal functionerend ouder worden;
- geïntegreerde zorg.
En:
Verbeteringsgericht en efficiënt toezicht houden op de medische
vervolgopleidingen, opdat deze toekomstbestendige, deskundige
specialisten afleveren die patiënt georiënteerd zijn en oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen.
Vanuit deze visie heeft het CGS in 2015 diverse activiteiten
uitgevoerd overeenkomstig het jaarplan. Dit jaarverslag geeft de
uitgevoerde activiteiten weer.
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Regelgeving algemeen
Integratie kaderbesluiten

CanMEDS 2015

Het huidige CGS is in 2010 ontstaan door samenvoeging van de
drie toenmalige colleges CCMS, CHVG en CSG1. Elk college had
een zogenaamd kaderbesluit voor het eigen cluster van specialismen met regelgeving van algemene aard die op elk van de
eigen specialismen van toepassing was. In de afgelopen vijf jaar
is het bestaan van één gezamenlijk, deskundig en in omvang
beperkt college goed werkbaar gebleken. Dat geeft aanleiding
om de destijds voorgenomen integratie van de huidige drie
kaderbesluiten voor te bereiden. Die integratie zal ook gevolgen hebben voor alle specifieke besluiten van de afzonderlijke
geneeskundige specialismen, die allemaal aangepast moeten
worden. Gelet op de hoeveelheid besluiten, het grote aantal betrokken organisaties en de keuzes die bij die integratie gemaakt
moeten worden, zal de integratie een tijdrovend en complex proces zijn. In 2015 is een haalbaarheidsanalyse opgesteld, waarin
onder andere de gevolgen en knelpunten van een integratie in
kaart zijn gebracht. Het CGS heeft de analyse, na afstemming
met diverse bestuurlijke partners, op 11 november 2015 vastgesteld en zal de integratie in 2016 uitvoeren.

Vanuit hun regelgevende taak op het terrein van de opleiding en
registratie van specialisten hebben de drie toenmalige colleges
van de KNMG in 2004 de aanzet gegeven tot de vernieuwing
van de opleidingenstructuur. In dat kader zijn toen algemene
competenties vastgesteld voor de opleidingen in alle geneeskundige specialismen en als uitwerking daarvan ook specialisme
gebonden competenties. Voor de systematiek van competenties
is destijds aangesloten bij het Canadese model van zeven competentiegebieden: de Canadian Medical Education Directions for
Specialists, kortweg CanMEDS. Deze zeven CanMEDS-competentiegebieden zijn vertaald en elk competentiegebied is uitgewerkt
in vier competenties. Aldus zijn 28 competenties ontstaan en
destijds vastgelegd in de regelgeving van het CGS. Intussen
heeft het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada
een actualisatie van het CanMEDS-model gepresenteerd, onder
de naam CanMEDS 2015. Eén van de zeven competentiegebieden heeft daarin een andere benaming en betekenis gekregen
en er zijn zogenoemde ‘milestones’ geïntroduceerd. Daardoor
hebben de competenties voortaan niet alleen betrekking op de
opleiding van aios, maar op de gehele professionele loopbaan
van de geneeskundig specialist. Zo is verbinding ontstaan met
de herregistratiesystematiek van het CGS. Het CGS heeft in 2015
aan de hand van een voorzet van het Platform Medisch Leiderschap bezien wat de gevolgen van CanMEDS 2015 zijn voor de
competenties als vastgelegd in zijn regelgeving. Geconstateerd
is dat CanMEDS2015 tenminste aanpassing vergt van een van de
huidige competentiegebieden. Omdat de systematiek breed is
ingevoerd en vertaald in de opleidingen, is elke aanpassing van
het competentieprofiel ingrijpend en dient aanpassing zorgvuldig
te worden voorbereid. Het CGS heeft besloten om het vervolg op
CanMEDS 2015 te betrekken in de integratie van de drie kaderbesluiten.

1

CCMS:	Centraal College Medische Specialismen

	CHVG: 	College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde
en medische zorg voor Verstandelijk Gehandicapten,
	CSG: 	College voor Sociale Geneeskunde
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Toekomst profielen en één verzamelbesluit voor
profielen
In 2009 is in de Regeling specialismen en profielen van de KNMG,
naast het erkennen van vakgebieden als specialisme, de mogelijkheid geopend om (deel)vakgebieden niet als specialisme
maar als profiel te erkennen. De taak om profielen te erkennen
is bij het CGS belegd. Inmiddels zijn twaalf vakgebieden als
profiel erkend. Eind 2014 is het CGS gestart met de voorbereiding
van de evaluatie van het systeem van profielen, waarbij het CGS
onder andere kijkt naar de toegevoegde waarde van de profielen
in het algemeen en naar de verhouding tot het systeem van
specialismen. De evaluatie is aangehouden tot 2016 in afwachting van ontwikkelingen rond de profielen van het specialisme
Maatschappij & Gezondheid.
Nog los van de uitkomst van die evaluatie, heeft het CGS de
regelgeving met betrekking tot de profielen losgekoppeld van
de huidige kaderbesluiten en ondergebracht in een apart besluit
voor alleen de profielen. Daarmee sluit dit beter aan bij het systeem van artikel 14 van de Wet BIG, dat slechts de specialismen
omvat en niet de profielen. Het Besluit profielen maatschappij
en gezondheid is 11 november 2015 door het CGS vastgesteld.
Het trad op 1 januari 2016 in werking.

Wijziging regelgeving splitsing diploma erkenning
en registratie
Het Ministerie van VWS heeft het CGS verzocht de besluiten in
overeenstemming te brengen met Europese regelgeving en een
splitsing te maken tussen het stellen van eisen aan de erkenning van een diploma enerzijds en de registratie als specialist
anderzijds.

De voorbereidingen om de regelgeving daarop aan te passen
startten in 2014 en zijn in 2015 afgerond. Het CGS heeft de
gespecialiseerde regelgeving voor artsen vanuit het buitenland
ondergebracht in een gezamenlijk en separaat besluit, los van
de huidige kaderbesluiten CCMS, CHVG en CSG. Het Besluit is 11
november 2015 door het CGS vastgesteld. De Minister van VWS
heeft 22 december 2015 met het besluit ingestemd. Het trad op
18 januari 2016 in werking.

Jaarlijkse wijzigingsronde specifieke besluiten
Het CGS voerde ook in 2015 de jaarlijkse inventarisatie uit van de
wensen van de diverse wetenschappelijke verenigingen voor wijziging van hun specifieke besluit. Het CGS heeft de wijzigingen
in drie verzamelbesluiten ondergebracht; twee besluiten voor
specialismen en een besluit voor profielen. Een van de onderdelen van de wijzigingen betrof de erkenning van de sportgeneeskunde als medisch specialisme, in plaats van de bestaande
erkenning als geneeskundig specialisme. Alle drie de besluiten
traden op 1 januari 2016 in werking.
Daarnaast heeft het CGS nog het Besluit psychiatrie aangepast
en is het eerder vastgestelde Besluit donorgeneeskunde op 1
januari 2015 in werking getreden. Vaak leidt een wijziging van
een specifiek besluit ook tot aanpassing van het daarop gebaseerde landelijke opleidingsplan. Ook die opleidingsplannen stelt
het CGS vast. In 2015 heeft het CGS o.a. de opleidingsplannen
reumatologie, specialisme ouderengeneeskunde, revalidatiegeneeskunde en psychiatrie vastgesteld.
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Opleidingen
Individualisering opleidingsduur
In 2014 is de regelgeving van het CGS voor individualisering van
de opleidingsduur definitief vastgesteld. Doel van deze vrijstellingsregeling is de aios zo lang als nodig en zo kort als verantwoord op te leiden waarbij de eindcompetenties gehaald kunnen
worden. Effectief opleiden vergt maatwerk. Voor de medisch
specialistische opleidingen is de regelgeving ingegaan op 1 juli
2014. Voor de specialistische opleidingen huisartsgeneeskunde,
ouderengeneeskunde, geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten, bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde en
maatschappij en gezondheid trad de regelgeving op 1 januari
2015 in werking.
Voor de medisch specialistische opleidingen wordt de implementatie mede ondersteund door het project individualisering van
de opleidingsduur van de Federatie Medisch Specialisten, in het
kader van de bezuinigingsafspraken rond de medisch specialistische vervolgopleidingen. Het CGS participeerde in 2015 in de
stuurgroep van dit project.

Project Ouderenzorg in de opleiding
In 2011 gaf het CGS opdracht voor de uitvoering van een meerjarig Project Ouderenzorg in de opleidingen. Doel van dit project
is de medische zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren.
Om dat te realiseren moeten de competenties van vrijwel alle
specialisten op het gebied van de ouderenzorg verbeteren. Dit
wordt bereikt door de geneeskundig-specialistische vervolgopleidingen zo in te richten dat specialisten hierop adequaat worden
toegerust. Nadat een brondocument is ontwikkeld dat voor de
verenigingen leidend is bij het ontwikkelen en implementeren
van ouderenzorg in de geneeskundige vervolgopleidingen, is in
2014 gestart met de brede implementatie van de in dit project
ontwikkelde instrumenten.

Inmiddels heeft een deel van de verenigingen de zorg voor
kwetsbare ouderen in de opleiding opgenomen en geïmplementeerd en is nascholing geregeld. Andere verenigingen hebben
de zorg voor kwetsbare ouderen in hun landelijk opleidingsplan
opgenomen en zijn gestart met de implementatie ervan op landelijk en lokaal niveau. Een resterend deel is begin 2015 aan de
hand van opgedane ervaringen gestart met de ontwikkeling van
zorg voor kwetsbare ouderen in hun landelijk opleidingsplan.
In het kader van het project is in 2015 tevens een zg. online
course ontwikkeld. In de vorm van een pilot is de course getest
in november en december 2015. De eerste resultaten uit de
evaluaties zijn positief en leiden tot het breder aanbieden van
de online courses in 2016.

Bewustzijnsproject
Eén van de problemen in de gezondheidszorg is de alsmaar toenemende kosten daarvan. Het CGS meent dat doelmatigheid van
zorg een speerpunt voor iedere zorgprofessional behoort te zijn
en dat (toekomstige) professionals actief dienen te participeren
in de besluitvorming rond en uitvoering van keuzes die moeten
worden gemaakt. Volgens het CGS zijn de kosten van zorg evenwel slechts een onderdeel van doelmatigheid; het gaat om passende, kwalitatief goede en kostenbewuste zorg. Daarvoor is het
nodig dat het thema “doelmatigheid in de zorg” in de vervolgopleidingen voor alle geneeskundige specialismen prominent aan
bod komt en verankerd wordt in regelgeving. Het CGS heeft daartoe een landelijk project ingericht, dat voortborduurt op een pilot
die in het Maastricht Universitair Medisch Centrum regionaal is
uitgevoerd. Het project omvat alle geneeskundig-specialistische
vervolgopleidingen en heeft in december 2015 van VWS subsidie
verkregen. Het project wordt vervolgens o.a. in afstemming met
de federatiepartners van de artsenfederatie KNMG uitgevoerd in
de jaren 2016 tot en met 2018.
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Fusie opleidingen radiologie & nucleaire
geneeskunde
De Nederlandse Vereniging voor Radiologie en de Nederlandse
Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde hebben onder begeleiding van het CGS en de RGS, de opleidingen van beide specialismen samengevoegd tot één geïntegreerde opleiding beeldvormende diagnostiek. De nodige regelgeving trad op 1 juli 2015 in
werking.
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Erkenning en toezicht
Project horizontaal en verticaal visiteren
Door de modernisering van de vervolgopleidingen en door
actuele ontwikkelingen in de zorg, zoals zorgconcentratie en
fusies van zorginstellingen, bezint het CGS zich op de huidige
erkenningensystematiek van de geneeskundige vervolgopleidingen. Ook in dit traject werkt het CGS nauw samen met de RGS.
Dit heeft in 2014 geleid tot de start van een gezamenlijk project
met als doel om in vier pilots te onderzoeken hoe horizontaal
(regionaal, discipline-breed) en verticaal (binnen één instelling,
discipline-overstijgend) gevisiteerd kan worden. Dit project is in
2015 afgerond.
De pilots hebben laten zien dat verticaal en horizontaal visiteren
een duidelijke meerwaarde kunnen hebben ten opzichte van de
huidige individuele opleidingsvisitaties. Te zijner tijd kunnen ze
mogelijk zelfs leiden tot toezicht op afstand (‘gelaagd toezicht’)
door de RGS. Beide vormen zijn echter alleen zinvol als er in de
instelling of regio een goed werkende verbetercyclus (PlanDoCheckAct) is die de visitatoren in staat stelt de kwaliteit te
beoordelen. De pilots lieten zien dat beide vormen niet zonder
meer kunnen worden toegepast bij elke instelling en in alle
situaties. Daarvoor is maatwerk nodig, afhankelijk van de lokale
of regionale situatie.
De pilots zijn uitgevoerd met breder samengestelde visitatiecommissies dan gebruikelijk. Dat heeft goed gewerkt, maar daardoor
bleek dat om verticaal en horizontaal visiteren goed te kunnen
uitvoeren verdere professionalisering van visitatiecommissies
nodig is.
Tot slot is met betrekking tot de regelgeving geconstateerd
dat de huidige kaderbesluiten van het CGS geen belemmering
vormen om verticaal of horizontaal te visiteren. Om beide wijzen
van visiteren goed en zinvol te kunnen inzetten is wel aanvul-

lende regelgeving nodig. De CGS gebruikt de bevindingen en
aanbevelingen uit het rapport als input voor de ontwikkeling van
een nieuw systeem van erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen.

Toezicht op de kwaliteit van medischspecialistische vervolgopleidingen
In 2011 verleende het ministerie van VWS subsidie aan de KNMG
voor de uitvoering van het project Modernisering Medische
Vervolgopleidingen (MMV) in de jaren 2011 t/m 2015. Het doel
van dit project was het veld te ondersteunen bij de implementatie van het aantoonbaar competentiegericht opleiden in de
praktijk. In het kader van het project MMV hebben het CGS en
de RGS opdracht gegeven om het rapport ‘Kwaliteitszorg voor
de specialistische vervolgopleiding’ (CBOG, 2008), ook wel het
‘rapport Scherpbier’ genoemd, te actualiseren. Op 18 december
2015 heeft de commissie Scherpbier het projectresultaat aangeboden. Ten eerste is dit het rapport “Stimulans voor interne
kwaliteitsverbetering van de geneeskundige vervolgopleidingen”
en ten tweede specifiek voor de medische vervolgopleidingen
de brochure “Continu verbeteren. Interne kwaliteitstoetsing en
verbetering van de medische vervolgopleidingen”.
In het rapport is een overkoepelende visie op kwaliteitszorg
van opleiden opgenomen die voor ieder cluster herkenbaar en
werkbaar is. Deze visie gaat uit van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid van de professional. De commissie heeft geconcludeerd dat er in het veld al veel gebeurt en in de afgelopen
jaren gebeurd is t.a.v. interne kwaliteitszorg en dat het denken
in een cyclisch systeem goed aanwezig is. Maar in het algemeen
neemt zij ook waar dat de stappen erna, het ook systematisch
verbeteren, nog minder worden gemaakt. Hierop in de komende
jaren de nadruk leggen zal dan ook moeten zorgen voor een
versteviging van het kwaliteitssysteem.
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Voor de medische vervolgopleidingen is voor elke actor in de
opleiding een compact kwaliteitskader opgesteld en is het overzicht van kwaliteitssystemen uit 2008 geactualiseerd.
Het CGS gebruikt de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport als input voor de ontwikkeling van een nieuw systeem van
erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen.

Toezicht op de kwaliteit van sociaal-geneeskundige
vervolgopleidingen
In het kader van het project MMV is ook een deelproject opgezet
met het doel een visie te formuleren op de borging van de kwaliteit van sociaal-geneeskundige vervolgopleidingen en normenkaders op te stellen voor de meting van kwaliteit van sociaalgeneeskundige vervolgopleidingen en opleiders. Een stuurgroep,
waarin ook het CGS participeert, voerde het project uit.

Achterliggende gedachte van het project was om de kwaliteit
van de opleidingen tot sociaal-geneeskundige systematisch te
kunnen borgen en toetsen. Er zijn drie documenten opgesteld.
Ten eerste het rapport KOERS met een visie op de borging van
kwaliteit van de sociaal-geneeskundige opleidingen; ten tweede
het Kwaliteitskader met de uitwerking van wat onder kwaliteit
van de opleidingen wordt verstaan en ten derde een handreiking
voor praktijkopleiders met o.a. een competentieprofiel. Deze drie
producten zijn in oktober en november 2015 aan de opdrachtgevers aangeboden. De stuurgroep heeft daarbij voorstellen gedaan
voor aanpassing van de regelgeving van het CGS. Het CGS beziet
in hoeverre die voorstellen kunnen worden overgenomen.
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Registratie en herregistratie
Modernisering herregistratie
Tot eind 2015 beperkten de eisen van het CGS voor de herregistratie van specialisten en profielartsen zich tot het voldoende en regelmatig uitoefenen van het eigen specialisme, het
deelnemen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en
deelname aan een visitatieprogramma van de desbetreffende
wetenschappelijke vereniging. In 2015 heeft het CGS het besluit
genomen om individueel functioneren van de specialist en het
functioneren in groepsverband bij herregistratie te betrekken. Dit
besluit is 1 januari 2016 in werking getreden.
Met het nieuwe besluit herregistratie wordt een specialist geherregistreerd op voorwaarde dat er sprake is van verantwoord
functioneren en toereikende deskundigheid. Dit is uitgewerkt in
de volgende minimumeisen:
–	regelmatige uitoefening van het specialisme;
–	uitvoering van voldoende deskundigheidsbevorderende
activiteiten;
–	regelmatige evaluatie van het individueel functioneren;
–	en deelname aan externe kwaliteitsevaluatie.

Belangrijk onderdeel van de functioneringsevaluaties is dat de
specialist, daar waar nodig, verbeterdoelen stelt. Die verbeterdoelen vloeien voort uit evaluaties en sluiten aan bij een of
meer (combinaties van) competenties die van belang zijn voor
het adequaat uitoefenen van zijn vak. Daardoor wordt geborgd
dat het vak bekwaam en bevoegd wordt uitgeoefend, ook als
die uitoefening niet het volledige spectrum van het specialisme
bestrijkt. Het sluit ook aan bij een werkwijze die bij een groot
deel van de geneeskundige specialismen al in praktijk wordt
gebracht. In 2015 is gestart met de voorbereiding van de implementatie van het besluit.
Ook is in het besluit de bestaande regeling overgenomen voor
registratie als specialist op grond van gelijkgestelde werkzaamheden. Met die regeling kunnen specialisten hun specialistentitel
behouden, maar worden ze niet geacht hun vak als arts uit te
oefenen. Om voor deze zogenoemde gelijkgesteldenregistratie in
aanmerking te komen, is een breed scala aan functies en werkzaamheden beschreven. Het CGS wil in 2016 bezien of deze regeling ook voor de verdere toekomst moet worden gehandhaafd.
Daartoe heeft het CGS in 2015 een interne commissie ingesteld
die hierover aan het CGS advies gaat uitbrengen.

11

Samenwerking en communicatie
Samenwerking partners
Afstemming met en betrokkenheid van veldpartijen bij de ontwikkeling van regelgeving staan altijd hoog op de agenda van
het CGS. Het CGS voerde in 2015 periodiek overleg met:
–	de voorzitters van de KNMG en de RGS;
–	het dagelijks bestuur van de RGS;
–	de voorzitter van de Raad Opleiding van de Federatie
Medisch Specialisten;
–	de besturen van de eerstelijns organisaties, profielverenigingen, de Vereniging Sportgeneeskunde, de sociaal-geneeskundige verenigingen en de aios-verenigingen;
–	het Ministerie van VWS;
–	de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
De voor 2015 geplande overleggen van het CGS met de colleges
van V&VN, KNMT, KNMP en FGzPt, zijn om agendatechnische
redenen niet doorgegaan.

Patiëntenperspectief
Om ook het patiëntenperspectief nadrukkelijker bij zijn werkzaamheden te betrekken heeft het CGS eind 2015 oriënterend
overleg gevoerd met de patiëntenfederatie NPCF. Voor de toekomst worden nadere afspraken voor informatie-uitwisseling en
samenwerking gemaakt.

Commissies
In 2015 waren de volgende commissies van (projecten van) het
CGS actief:
–	de Commissie modernisering herregistratie;
–	de Commissie modernisering erkenning & toezicht;
–	de Projectgroep ouderenzorg in de opleiding;
–	de Stuurgroep horizontaal en verticaal visiteren;
–	de Commissie Scherpbier.

Daarnaast was het CGS vertegenwoordigd in de volgende commissies:
–	de Stuurgroep MMV;
–	de Stuurgroep kwaliteitsborging opleidingen sociale geneeskunde;
–	de Stuurgroep ABS-artsen van de KNMG;
–	de Stuurgroep Individualisering (RIO).

Communicatie
Transparantie staat ook bij de communicatieactiviteiten van
het CGS hoog in het vaandel. Naast de communicatie over de
formele (ontwerp)besluiten van het CGS, bericht het CGS over
besluitvorming en ontwikkelingen rondom actuele thema’s. In
2015 zocht het CGS daartoe meer afstemming met het federatiebestuur van de KNMG. Daarbij is de website een belangrijk
communicatiemiddel, evenals interviews en artikelen in Medisch
Contact, het jaarplan en het jaarverslag van het CGS en artikelen in communicatiemiddelen van belangrijke doelgroepen. De
agenda van de vergadering van het CGS is telkens op de website
gepubliceerd en ter informatie naar diverse partners gestuurd.
In alle communicatieacties streeft het CGS helderheid na, bijvoorbeeld door duidelijke antwoorden te formuleren op vragen
uit het veld. Belangrijke communicatiethema’s in 2015 waren de
ontwikkelingen rondom de herregistratie, de modernisering van
het toezicht (commissie Scherpbier), het project ouderenzorg en
het bewustzijnsproject.
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Invitationals, symposia en congressen
Evenals voorgaande jaren heeft het CGS in 2015 bijgedragen aan
diverse congressen in de vorm van workshops en voordrachten,
zoals onder andere op het NVMO congres en het MMV congres,
maar ook in het kader van de activiteiten van de commissie
Scherpbier. Ook internationaal is het CGS betrokken bij ken-

nisuitwisseling op diverse terreinen. Zo is in 2015 een bijdrage
geleverd aan de accreditation summit voorafgaand aan de International Conference on Residency Education (ICRE) in Canada.
Het CGS heeft bovendien een invitational georganiseerd over het
onderwerp herregistratie.
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Evaluatie en zelfreflectie
Overeenkomstig de Governancecode CGS evalueert het CGS zijn
missie, visie en jaarplanning en zijn eigen functioneren jaarlijks.
De evaluatie van de missie, visie en jaarplanning vindt plaats bij
en door middel van het jaarplan en dit jaarverslag. Ten behoeve
van de missie en de visie is tijdens de strategiedag van het CGS
gesproken over de positie van het CGS in relatie tot de zorg in
2030. De uitwerking daarvan wordt in 2016 vertaald in een aangepaste missie en visie.
Tijdens de strategiedag is nadrukkelijk stil gestaan bij het eigen
functioneren van het CGS. Geconstateerd is dat de beperkte omvang van het CGS, in relatie tot de vele specialismen en profie-

len, ertoe leidt dat de CGS-leden hun taak domeinoverschrijdend
en zonder eigenbelang uitvoeren. Zij zijn bovendien betrokken
en integer, maar ook kritisch. Daarbij is er steeds sterker oog
voor samenwerking en informatie-uitwisseling met relevante
partijen en voor de implementatie van regelgeving door de RGS.
In het kader van de zelfevaluatie is een aantal actiepunten
opgesteld ter verdere verbetering of verdieping van het werk van
het CGS. Zo is onder meer de wens geuit meer inzicht te krijgen
in Europese ontwikkelingen en om te zoeken naar methoden om
de kwaliteit van het functioneren van het CGS objectief te kunnen beoordelen. De actiepunten worden in 2016 uitgevoerd.

Bedrijfsvoering
Financieel resultaat 2015
Voor 2015 was een begroting opgesteld van € 553.990,-. Het
jaar is met een overschot afgesloten van € 6.636,-. Dit vloeit
met name voort uit een kleiner aantal collegevergaderingen dan
gepland en lagere kosten op de post ‘externe communicatieondersteuning’. Het overschot wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve.

CGS in cijfers

6

CGS-vergaderingen

1

strategiedag

3

actieve projecten

38

vigerende besluiten

34

erkende specialismen

12

erkende profielen
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Ledenlijst (per 31 december 2015)
Benoemd op voordracht van LHV, NHG,
Verenso, NVAVG

Benoemd op voordracht van de Federatie
Medisch Specialisten

Benoemd op voordracht van GGZ NL

DR. G.A. VAN ESSEN (Ted),

MW. PROF. DR. E.W.M.T. TER BRAAK
(Edith), internist

psychiater, lid RvB Dimence Groep
Einde benoemingstermijn: 21-06-2016 (I)

huisarts (voorzitter)
Einde benoemingstermijn: 07-04-2018 (II)
Benoemd op voordracht van de Federatie
Medisch Specialisten

PROF. DR. F. SCHEELE (Fedde),
gynaecoloog (vice-voorzitter)
Einde benoemingstermijn: 07-04-2018 (II)
Benoemd op voordracht van NVAB, NVVG,
KAMG

DR. M.B.M. SOETHOUT (Marc),
arts maatschappij en gezondheid (vicevoorzitter)
Einde benoemingstermijn: 23-04-2018 (II)
Benoemd op voordracht van Actiz

DR. T.J.E.M. BAKKER (Ton),
specialist ouderengeneeskunde
Einde benoemingstermijn: 22-04-2018 (II)
Benoemd op voordracht van LHV, NHG,
Verenso, NVAVG

DRS. J.D. BEUGELAAR (Jan Dirk),
huisarts
Einde benoemingstermijn: 14-08-2018 (I)
Benoemd op voordracht van NVZ

Vacature

Einde benoemingstermijn: 07-04-2018 (II)

MW. H.I.C. VAN DER WAL (Herma),

College Geneeskundige Specialismen CGS

Benoemd op voordracht van NFU

MR. M.C.J. ROZIJN (Mike),

PROF. DR. M.J. HEINEMAN (Maas Jan),

(secretaris college)

gyneacoloog, lid RvB AMC
Einde benoemingstermijn: 07-02-2017 (I)

MW. MR. A. Jannink (Anke),
(adjunct-secretaris college)

Benoemd op voordracht van LHV, NHG,
Verenso, NVAVG

DRS. N.G. HILLERSTRÖM (Rob),

Wijzigingen in 2015

specialist ouderengeneeskunde
Einde benoemingstermijn: 07-04-2018 (II)

Mw. dr. G.M. de Jong (Gabie) is per 1
mei 2015 afgetreden als lid CGS; zij is
opgevolgd per 1 mei 2015 door drs. B.
Tomlow (Ben).

Benoemd op voordracht van De Jonge
Specialist, LOSGIO, VASON, VAAVG, LOVAH
DRS. B. Tomlow (Ben), aios
Einde benoemingstermijn: 01-05-2019 (I)
Benoemd op voordracht van NVAB, NVVG,
KAMG

PROF. DR. J.J.L. VAN DER KLINK (Jac),
bedrijfsarts
Einde benoemingstermijn: 07-04-2018 (II)
Benoemd op voordracht van de Federatie
Medisch Specialisten

PROF. DR. F.W.J.M. SMEENK (Frank),
longarts
Einde benoemingstermijn: 26-03-2017 (I)

Drs. G. de Bey (Gert) is per 11 november
2015 afgetreden als lid CGS; hij is
opgevolgd per 1 januari 2016 door prof.
dr. D.H. Biesma (Douwe).
Mw. mr. A. Jannink (Anke) is per 1 april
2015 aangesteld als adjunct-secretaris.
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