Besluit van 11 december 2019 houdende de wijziging van de
volgende besluiten: ∗

Kaderbesluit profielen van 9 september 2016;
Besluit cosmetische geneeskunde van 10 april 2019;
Besluit verslavingsgeneeskunde van 11 mei 2015;
Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013;
Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11 september 2013;
Besluit profielen maatschappij en gezondheid van 11 november 2015;
Besluit donorgeneeskunde van 14 mei 2014;
Besluit buitenslands gediplomeerde profielartsen van 11 november 2015;
Het College Geneeskundige Specialismen,
gelet op 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 Landelijke vereniging van Artsen in
Dienstverband, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, de Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten, de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland en de Vereniging voor
Ziekenhuisgeneeskunde;
BESLUIT:

* In Medisch Contact van 16 januari 2020, nr. 03 is mededeling gedaan van vaststelling van het besluit door het CGS. Dit
besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

1/5

I

Het Kaderbesluit profielen wordt als volgt gewijzigd:

A.

In de titel van hoofdstuk A.wordt “Herregistratie” vervangen door “Algemene bepalingen”.

B.

Aan artikel A.1. worden toegevoegd een derde en vierde lid, die als volgt komen te luiden:
3.
Het Besluit buitenslands gediplomeerden is van overeenkomstige toepassing op
buitenslands gediplomeerden die voor registratie als profielarts in aanmerking willen
komen.
4.
De termen specialisme, specialist en specialistenregister in het Besluit buitenlands
gediplomeerden omvatten tevens de term profiel, profielarts respectievelijk
profielartsenregister.

C.

De toelichting onder algemeen komt na de zin “Een als profielarts ingeschreven donorarts
bijvoorbeeld, mag de titel ‘donorarts KNMG’ voeren.” als volgt te luiden:
Sociaal-geneeskundige profielen als eerste fase binnen M&G:
•
Beleid en advies
•
Forensische geneeskunde
•
Infectieziektebestrijding
•
Jeugdgezondheidszorg
•
Medische milieukunde
•
Sociaal medische indicatiestelling en advisering
•
Tuberculosebestrijding,
•
Donorgeneeskunde
Profielen die vallen onder cluster 2 van het Kaderbesluit CGS:
•
Spoedeisende geneeskunde
•
Ziekenhuisgeneeskunde.
Profielen die vallen onder cluster 1 van het Kaderbesluit CGS:
•
Verslavingsgeneeskunde
•
Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde.
•
Cosmetische geneeskunde.
In dit Kaderbesluit profielartsen staan de algemene bepalingen die op alle of een aantal profielen
van toepassing zijn. Doorgaans zullen de bepalingen beperkt blijven tot verwijzing naar bepalingen
die gelden voor specialisten en die van overeenkomstige toepassing worden verklaard.

D.

De artikelsgewijze toelichting komt als volgt te luiden:
Artikel A.2. Herregistratie van een specialist als profielarts
In dit artikel wordt bepaald, dat de herregistratietermijn van een profielarts op diens verzoek
gelijkgeschakeld kan worden met de termijn van de herregistratie die geldt voor diens inschrijving
als specialist.
Artikel A.3. Profiel beleid en advies
De functies waarnaar dit artikel verwijst omvatten de reguliere werkzaamheden van de arts beleid
en advies en zijn voor deze profielarts dan ook geen gelijkgestelde werkzaamheden.

II

Het Besluit cosmetische geneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel A.3, eerste lid, wordt de zinsnede “als profiel aangewezen” vervangen door: “als profiel
binnen cluster 1 aangewezen”.

B.

Artikel C.1. en de bijbehorende toelichting komen te vervallen.

III

Het besluit verslavingsgeneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel A.3, eerste lid, wordt de zinsnede “als profiel aangewezen” vervangen door: “als profiel
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binnen cluster 1 aangewezen”.
B.

In artikel B.3, tweede lid, wordt voor de zinsnede “Een stage kan gevolgde worden bij een:” een 3.
toegevoegd.

C.

Artikel C.3. aanhef, komt als volgt te luiden:
Om voor erkenning als opleidingsinstelling in aanmerking te komen voldoet de instelling in
aanvulling op het Kaderbesluit CGS aan de volgende eisen:

D.

Artikel D.3. komt te vervallen.

E.

Artikel E.1, eerste tot en met het het vierde lid en de bijbehorende toelichting komen te vervallen.

IV

Het besluit spoedeisende geneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel A.3, eerste lid, wordt de zinsnede “als profiel aangewezen” vervangen door: “als profiel
binnen cluster 2 aangewezen”.

B.

Artikel C.2, eerste lid, komt als volgt te luiden:
1.
De opleidingsgroep bestaat in afwijking van het Kaderbesluit CGS uit:
a.
de opleider;
b.
de plaatsvervangend opleider;
c.
in de inrichting werkzame SEH-artsen;
d.
een in de inrichting werkzame SEH-arts met wetenschappelijke ervaring en binnen
de opleidingsgroep aangewezen als wetenschapscoördinator.

C.

Artikel C.2, derde lid en C.3, tweede lid komen te vervallen.

D.

De toelichting op artikel B.6. komt als volgt te luiden:
B.6. Profielspecifieke toetsing en beoordeling
De voor de aios spoedeisende geneeskunde verplichte toetsinstrumenten zijn opgenomen in het
opleidingsplan en in dit besluit.

E.

In de toelichting op artikel C.2. komt de laatste volzin te vervallen.

V

Het besluit ziekenhuisgeneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel A.3, eerste lid, wordt de zinsnede “als profiel aangewezen” vervangen door: “als profiel
binnen cluster 2 aangewezen”.

B.

Het eerste lid van artikel C.2. komt als volgt te luiden:
1. De opleidingsgroep bestaat in afwijking van het Kaderbesluit CGS uit:
a.
de opleider;
b.
de plaatsvervangend opleider;
c.
in de inrichting werkzame ziekenhuisartsen.

C.

Artikel E.1. en de bijbehorende toelichting komen te vervallen.

VI

Het besluit profielen maatschappij en gezondheid wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel A.1. komt als volgt te luiden:
A.1.
Schakelbepaling
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De bepalingen van het Kaderbesluit CSG, met uitzondering van hoofdstuk G, titel III, alsmede de
bepalingen van het Besluit maatschappij en gezondheid en het Kaderbesluit profielartsen zijn van
overeenkomstige toepassing, tenzij in dit besluit anders is bepaald.
B.

Artikel E.1. komt te vervallen.

C.

In de toelichting algemeen komen de volzinnen na de zin “De regels omtrent profielen zijn
derhalve niet instemmingsplichtig.” te vervallen.

D.

In de toelichting op artikel A.2. wordt de zin “De vrije richting kent geen afzonderlijke
profielregistratie of titel en is geregeld in het Kaderbesluit CSG.” vervangen door: “De vrije richting
kent geen afzonderlijke profielregistratie of titel.

E.

In de toelichting op artikel B.1 wordt de volzin “Ingevolge artikel B.19. van het Kaderbesluit CSG is
de duur van de profielopleiding is in beginsel twee jaar. vervangen door: “De duur van de
profielopleiding is in beginsel twee jaar.

VII

Het Besluit donorgeneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel B.2. komt de zinsnede “zoals beschreven in de bijlage bij dit besluit” te vervallen.

B.

Artikel C.4 en C.5 en de bijbehorende toelichtingen komen te vervallen.

C.

Hoofdstuk D. en de bijbehorende toelichting komen te vervallen.

D.

De Bijlage: Profielgebonden competenties donorgeneeskunde komt te vervallen.

VIII

Intrekking besluit
Het besluit buitenslands gediplomeerde profielartsen van 11 november 2015 wordt ingetrokken.

IX
1.

Bekendmaking
In het officiële orgaan van de KNMG wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijziging van
dit besluit.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMG genoemd in het eerste lid 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 zal op de website van de KNMG worden geplaatst
(www.knmg.nl/opleidingenregistratie).

2.
3.
X
1.
2.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.
Indien de mededeling in het officiële orgaan van de KNMG waarin de vaststelling van dit besluit
bedoeld in artikel IX, eerste lid, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2020 treedt dit
besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte, en werkt zij terug tot en met 1
januari 2020.

Utrecht, 11 december 2019

drs. J.D. Beugelaar,
voorzitter CGS

mr. M.C.J. Rozijn,
secretaris CGS
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Toelichting algemeen
Het CGS heeft op 13 maart 2019 het Kaderbesluit CGS vastgesteld. Met dat kaderbesluit zijn de toenmalige
kaderbesluiten CCMS, CHVG en CSG komen te vervallen. Alle verwijzingen naar die vervallen kaderbesluiten
worden omgezet in verwijzingen naar het nieuwe Kaderbesluit. Daarvoor is geen apart besluit meer nodig.
Wat nog wel nodig was, is een besluit dat de verwijzingen die niet onder die ‘ automatische’ omzetting
vallen, omzet, zodat de profielbesluiten van het CGS in lijn zijn met het nieuwe Kaderbesluit CGS. Daarnaast
zijn ook enkele andere correcties in relatie tot het Kaderbesluit CGS doorgevoerd.
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