Besluit van 13 juni 2018 houdende de wijziging van de volgende
besluiten:
Kaderbesluit CCMS van 11 mei 2009;
Kaderbesluit CHVG van 21 augustus 2008;
Kaderbesluit CSG van 26 september 2008;
Besluit buitenslands gediplomeerden van 11 november 2015;
Besluit bedrijfsgeneeskunde van 13 september 2017;
Besluit huisartsgeneeskunde van 21 augustus 2008;
Besluit kindergeneeskunde van 8 november 2017;
Besluit maatschappij en gezondheid 14 maart 2018.
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 Koepel Artsen Maatschappij en
Gezondheid, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, de
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, de Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde, de Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland;
BESLUIT:

* In de Staatscourant van 17 augustus 2018, nr. 46478 is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit en van de
instemming van de minister van VWS met dit besluit.
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VI

Het Besluit huisartsgeneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

IX
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, genoemd in het eerste lid. Daarnaast
wordt mededeling gedaan in het officiële orgaan van de KNMG.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMG als bedoeld in het tweede 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).

2.

3.

4.

XVI
1.
2.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.
Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit bedoeld in
artikel IV, eerste lid, worden geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2018 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 2019.

Utrecht, 13 juni 2018

prof. dr. F. Scheele,
voorzitter CGS

mr. M.C.J. Rozijn,
secretaris CGS
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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.
Artikelsgewijs
I Kaderbesluit CCMS
Met deze wijzigingen wordt de ingangsdatum van een eerste registratie of een registratie na een
individueel scholingsprogramma niet langer gekoppeld aan het moment waarop het verzoek tot
registratie compleet is maar aan het moment dat de RGS het registratiebesluit neemt. Dit is ten behoeve
van de actualiteit van het register omdat niet langer met terugwerkende kracht geregistreerd wordt en
sluit aan bij de registratiemethodiek zoals ook gebruikt wordt in het Besluit buitenslands gediplomeerden.
Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd in het Kaderbesluit CHVG en CSG.
II Kaderbesluit CHVG
De aanpassing van artikel C.5.e. betreft een eenvoudige verruiming van de eis die de kwaliteit van de
opleidingsgroep en van de opleiding verbetert omdat er dan op meer locaties een aangewezen
plaatsvervangend opleider is. Dit sluit ook aan op de toekomstige nieuwe erkenningensystematiek die het
CGS voorbereidt.
IV Besluit buitenslands gediplomeerden
Het vereiste om aan de Europese minimumduur te toetsen is een bepaling uit de Richtlijn die geldt voor
EU-onderdanen, en is ook al opgenomen in de wetgeving voor de basisberoepen, maar nog niet
gecodificeerd in de regelgeving van het CGS. Dit is met deze wijziging alsnog gedaan.
V Besluit bedrijfsgeneeskunde
Deze wijziging betreft het herstel van een abusievelijk verkeerde verwijzing.
VI Besluit huisartsgeneeskunde
Evenals bij de werkzaamheden waarbij de zorg voor bijzondere groepen in bepaalde omstandigheden
mee kan tellen, wordt met de wijziging de mogelijkheid geschapen om de helft van de ANW diensten in te
vullen met diensten in de zorg voor bijzondere groepen.
De dagwerkzaamheden op een huisartsenpost verschillen inhoudelijk van reguliere werkzaamheden in die
zin dat de zorg zich niet uitstrekt over langere periode en er geen continuïteit van de zorg binnen de
praktijk is. Omdat de diensten overdag plaatsvinden tellen ze ook niet mee als ANW-diensten. Omdat de
dagwerkzaamheden op een huisartsenpost wel degelijk een bijdrage leveren, kunnen deze
werkzaamheden onder omstandigheden meegenomen worden bij de beoordeling van een
herregistratieverzoek.
De RGS beoordeelt op individuele basis beoordelen of dit kan.
VII Besluit kindergeneeskunde
Het betreft hier enige wijzigingen op detailniveau.
VIII Besluit maatschappij en gezondheid
Per 1 januari 2019 moet het landelijk werkgeverschap voor de artsen maatschappij en gezondheid ingaan.
Omdat dit alleen geldt voor de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding,
tuberculosebestrijding en medische milieukunde, zijn deze wijzigingen doorgevoerd in het Besluit
maatschappij en gezondheid.
In dat kader zijn de volgende eisen toegevoegd:
- de aios moet een bewijs van goedkeuring door de werkgever overleggen bij wijziging van de opleiding
van voltijds naar deeltijd en bij verlenging van de opleiding;
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- de aios moet een werkgeversverklaring bij inschrijving in het opleidingsregister overleggen.
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