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Toekomstgericht moderniseren

Uit de schatkist

RGS-data voor wetenschappelijk onderzoek

Veilig opleidingsklimaat

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Veranderend zorglandschap
Toezicht gaat mee met de tijd

Met volle kracht vooruit
IIn de wandelgangen hoor ik weleens dat de RGS vergeleken wordt met een mammoettanker. Een organisatie die al heel lang bestaat, en waar veranderingen en vernieuwingen
maar langzaam plaatsvinden. Ik ben het daar niet mee eens. Zeker, de processen bij de
RGS lopen niet altijd ‘gesmeerd’, maar in tegenstelling tot de olietanker is onze organisatie
wendbaar en flexibel.
We liggen namelijk stevig op koers, ondanks de ‘covid-golven’ die ons en ons werk
overspoelen en soms vragen om snelle koersaanpassingen. Zo heeft de RGS in 2021
haar doelstellingen grotendeels gehaald. Achterstanden op het gebied van erkenningen die mede als gevolg
van de covid-pandemie zijn ontstaan in de tweede helft van 2021, zijn bijna geheel weggewerkt. Dit dankzij
de grote inzet van onze ‘crew’: de medewerkers van de RGS, visitatoren, RGS-leden, opleiders en aiossen en
hun ondersteuning.
Daarnaast hebben we oog voor onze omgeving en ‘anderen op zee’. Als toezichthouder op de geneeskundige
vervolgopleidingen vinden we de kwaliteit van de opleiding én het welzijn van opleiders en aiossen belangrijk.
In 2021 hebben aiossen op dit vlak zorgelijke signalen afgegeven. Daarom is de aanpak van een (mogelijk)
onveilig opleidingsklimaat in 2022 een van onze speerpunten.
Ook werken we al een aantal jaren aan de modernisering van het toezichtstelsel. Na de introductie van instellingsvisitaties zijn we het afgelopen jaar succesvol gestart met de eerste vijf regionale visitaties. Daarin visiteren
we opleidingen die in een samenwerkingsverband een medisch-specialistische vervolgopleiding aanbieden. In
2022 evalueren we dit nieuwe instrument. Daarna wordt het in de reguliere bedrijfsvoering van de RGS ingebed.
Verder houden we ons kompas gericht op de toekomst: het zorglandschap verandert snel en dat is voor de
RGS aanleiding haar eigen positie en organisatiestructuur tegen het licht te houden voor een strategische
toekomstverkenning.
Daarom ben ik blij dat we vanaf 1 januari 2022 een nieuwe kapitein mogen verwelkomen, in de persoon van
Roel Bennink als nieuwe voorzitter van de RGS. We hebben Roel als een toegewijd en deskundig lid van de
RGS leren kennen die al een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de modernisering van het toezicht door
de RGS. Ik heb er alle vertrouwen in dat de RGS met hem aan het roer en met de steun en ondersteuning van
de voltallige bemanning, de komende jaren met volle kracht vooruit zal blijven gaan!
Joop Blaauw
Voorzitter RGS
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Hoofdstuk 1 | Over ons en onze dienstverlening

Het vertrouwen van de samenleving bevorderen in de geneeskundige zorg.
Dat is de missie van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).
De RGS vormt een apart orgaan binnen de artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).
Een van de belangrijkste taken van de RGS is besluiten nemen over aanvragen
van artsen over hun registratie, herregistratie, opleiding en erkenning (ook van
buitenlandse diploma’s). De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat
patiënten zorg krijgen van een arts die daartoe bevoegd is. Daarom zijn artsen
(profielartsen en specialisten) verplicht een aanvraag te doen voor hun registratie, herregistratie, opleiding en erkenning (ook van buitenlandse diploma’s).
Zij moeten daarbij aantonen aan bepaalde eisen te voldoen, op basis van
regelgeving die het College Geneeskundige Specialismen (CGS) vaststelt.

In goede banen

Als de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen, zorgt de RGS vervolgens voor
het inschrijven van de arts in het opleidingsregister, specialistenregister of
profielartsenregister. We geven een diploma af aan aiossen die hun opleiding
met goed gevolg hebben afgelegd, we erkennen beroepskwalificaties van in
het buitenland opgeleide specialisten al dan niet na een aanpassingsstage en
we kunnen een inschrijving beëindigen. Daarnaast houden we toezicht op de
naleving van besluiten van het CGS. Ook houden we toezicht op opleidingsinstellingen en opleiders die de geneeskundige vervolgopleidingen in Nederland verzorgen. Het doel van dit toezicht is het waarborgen van de kwaliteit
van de opleidingen.

Transparant en toetsbaar

De RGS werkt volgens vaste regels, kenbare normen en eenduidige procedures. Daardoor zijn onze besluiten consistent en toetsbaar. Waar nodig stellen we
ad hoc-commissies in om ons te ondersteunen bij onze werkzaamheden. Verder

buigen experts in diverse werkgroepen zich over het implementeren van
regionaal visiteren

Samenstelling RGS

De RGS kent een gevarieerde samenstelling en bestaat uit ongeveer 45 leden
uit de diverse specialismen en profielen en 10 adviseurs vanuit wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen en koepel- en brancheorganisaties.
Regelmatig komt deze groep mensen bijeen voor overleg. Naast de reguliere
bijeenkomsten organiseren we themamiddagen. Daarin gaan we dieper in op
actuele vraagstukken en ontwikkelingen.
Lees op onze website meer over onze taken, de leden en adviseurs van
de RGS. In het Reglement van Orde en de Governancecode staat beschreven
op welke manier we onze taken uitvoeren.
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Samenwerking en afstemming

Dankzij een brede samenstelling vanuit diverse gremia hebben we veel expertise en deskundigheid in huis. Tegelijkertijd willen we graag weten wat betrokkenen – geneeskundig specialisten en profielartsen KNMG, opleiders, aiossen,
maar ook beleidsmakers en bestuurders van andere partijen – verwachten van
de RGS. Dat streven wij na door de juiste mensen en organisaties op tijd te
betrekken bij veranderingen en naar hun wensen en ideeën te vragen.
Over onze activiteiten communiceren we actief. In 2021 hebben we hard
gewerkt aan het functioneler inrichten van de website. Ook brengt de RGS
elk kwartaal samen met het CGS een nieuwsbrief uit. Daarnaast houden we
betrokkenen regelmatig op de hoogte over verbeteringen in MijnRGS, de
persoonlijke online omgeving waarin artsen, opleiders en aiossen zaken
kunnen regelen. Zo zetten we de dienstverlening voor onze websitebezoekers
voorop. Tot slot publiceert de RGS artikelen in weekblad Medisch Contact.
Ook via conferenties en symposia vertellen we over onze activiteiten. Zo
organiseren we verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en invitationals
over onze projecten en de implementatie van regelgeving. Verder zijn we
aanwezig op startersdagen van aiossen en huisartsen. En op bijeenkomsten
van waarnemend huisartsen geven we voorlichting over onder meer het
proces van herregistreren.
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Wensen, ideeën en overleg

We vragen onze klanten en partners naar hun wensen en ideeën over de
activiteiten van de RGS. Dat doen we onder meer in onze periodieke overleggen
met het CGS, het federatiebestuur van de KNMG, de Raad Opleiding van de
Federatie Medisch Specialisten (FMS), de eerstelijnsorganisaties1, de sociaalgeneeskundige wetenschappelijke verenigingen2 en de verenigingen van
aiossen. En vanzelfsprekend in onze contactmomenten met andere partners,
zoals de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het ministerie van VWS, het
agentschap CIBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Verder voeren we in 2022 weer driemaal het Landelijk Overleg Registratiecommissies (LORC). Daarin bespreken we met de specialisten-registratiecommissies
van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
(FGzPt), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
(KNMP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
registratiecommissie-overstijgende onderwerpen. Zo nodig ontplooien we
gezamenlijk initiatieven. Vanwege de nieuwe toezichtsystematiek intensiveren
we tot slot de contacten met de wetenschappelijke verenigingen.

1.

2.

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV); Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG); Verenso
(Specialisten in ouderengeneeskunde); Huisartsopleiding Nederland (HON); Samenwerkende
opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde Nederland (SOON); Nederlandse Vereniging van
Artsen voor Verstandelijk gehandicapten (NVAVG), wetenschappelijke verenigingen en opleidingsinstituten van verslavingsartsen en Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
en Cosmetische Geneeskunde.
Nederlandse Vereniging voor Arbeids-¬ en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB); Nederlandse Vereniging
voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG); Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG);
Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV).
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Hoofdstuk 2 | Kernactiviteiten en speerpunten

Besluiten nemen over (her)registratie, opleiding en erkenningen, en het uitvoeren van de regelgeving van het College Geneeskundig Specialismen (CGS). Dat
zijn de belangrijkste taken van de RGS. Daarbinnen kiezen we elk jaar voor een
aantal speerpunten

Onze dienstverlening verbetert zich steeds. Zo is het proces van een aanvraag
tot herregistratie in tijd verkort en vereenvoudigd. Dat leidt tot minder administratie. Uit de reacties weten we dat de meeste aiossen, specialisten en profiel
artsen het nu makkelijker vinden om hun aanvraag in te dienen.

Onze kernactiviteiten in 2022

Digitaliseren dienstverlening
De persoonlijke omgeving waarin specialisten, profielartsen, aiossen, opleiders
en opleidingsinstellingen online zaken regelen heet MijnRGS. Het gebruik
hiervan neemt nog steeds toe. Zo regelen aiossen hun opleidingsregistratie in
MijnRGS, maar ook nagenoeg alle herregistratie-aanvragen van specialisten en
profielartsen verlopen via MijnRGS.

Elk jaar buigt de RGS zich over ruim 21.000 individuele aanvragen van aiossen, artsen (specialisten en profielartsen), opleiders, opleidingsinstellingen en
(hoofden van) opleidingsinstituten. Die aanvragen gaan over (her)registratie,
opleiding en erkenningen. De medewerkers van O&R handelen het grootste
deel van de besluiten af. Een klein deel van de besluiten, zoals besluiten met
bijzondere aspecten, nemen we in onze plenaire vergadering.

In 2022 besteden we aandacht aan het verder digitaliseren van het erkenningenproces. Zo is MijnRGS al toegankelijk voor opleidingsinstellingen. In 2021
hebben ook visitatiecommissies toegang gekregen. Het streven voor 2022 is
om de doorlooptijd van een erkenningsaanvraag te verkorten. Daarnaast willen
we de inrichting van MijnRGS afstemmen op de nieuwe vormen van visitatie.
Om scherp te blijven op de beveiligingseisen voor het gebruik van DigiD,
doorlopen wij de jaarlijkse DigiD-audit in het voorjaar van 2022. Verder werken
we aan het digitaliseren van de geschillencommissie, het benoemingenproces
van leden van diverse commissies en het verbeteren van het facturatieproces
voor opleidingsinstellingen.
RGS in cijfers
Verdeling besluiten (globaal):
• aanvragen voor opleidingen
10.200
• aanvragen voor erkenningen
1.100
• aanvragen voor registraties
2.100
• aanvragen voor herregistraties 8.000
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Speerpunten voor 2022
Dit jaar zijn onze speerpunten, vanwege de veranderingen per 1 januari 2020
door het nieuwe Kaderbesluit CGS, gericht op de erkenning van de (stage)
opleiders, opleidingen, (stage)stellingen en opleidingsinstituten. Natuurlijk
gaan we ook door met het telkens verder verbeteren van onze processen op
het gebied van (her)registratie.
1. Verbetering opleidingsklimaat
Uit een enquête van De Jonge Specialist uit het najaar van 2021 komt naar
voren dat veel aiossen zich onveilig voelen c.q. zich niet vrij voelen om
kritiek te geven, uit angst voor de gevolgen voor hun opleiding/carrière.
Het vertrouwen in instanties, zoals de vertrouwenspersoon en de Centrale
Opleidingscommissie, maar ook in de Onderwijs-en OpleidingsRegio (OOR)
en de RGS, is bovendien laag. Naar aanleiding van deze uitkomsten is de
RGS in overleg gegaan met de Raad Opleiding van de Federatie, De Jonge
Specialist en het CGS om te onderzoeken of er in samenspraak met deze en
andere instanties een pakket aan maatregelen kan komen. In cluster 1 heeft
een aantal aios-verenigingen samen met opleidingsinstituten het project
‘Veilig Opleiden’ opgezet. In 2022 nemen ook wij ons aandeel in dit pakket,
onder meer door tijdens visitaties en bij rapportages extra aandacht aan dit
onderwerp te besteden.
2. Wetenschap op basis van data RGS
De RGS beschikt als toezichthouder over een schat aan data. De RGS kan
deze data beschikbaar stellen om onderzoek op metaniveau naar (de kwaliteit van) het toezicht op de geneeskundige vervolgopleidingen te stimuleren
en faciliteren. In 2022 doen we vooronderzoek naar criteria, randvoorwaarden en haalbaarheid van dergelijke dataverstrekkingen om beleid hiervoor
te formuleren.
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3. Professionalisering leden RGS
De RGS verwacht dat alle aangesloten specialisten, profielartsen KNMG
en opleiders en opleidingsinstellingen aan continu leren doen. Dat geldt
ook voor de leden van RGS in hun rol van toezichthouder. Als eerste stap
organiseren we daarom een serie introductiebijeenkomsten voor nieuwe
leden. Daarin bespreken we de rol van de RGS en wat we in het kader
daarvan van de leden verwachten. Een tweede stap wordt is 2022 gezet.
We onderzoeken hoe we een programma voor deskundigheidsbevordering
van RGS-leden als toezichthouders kunnen opzetten. Daarvoor kijken we
eerst naar de concrete behoefte en het aanbod.
4. Toekomst RGS als toezichthoudend orgaan
Een belangrijk kenmerk van het moderniseren van het toezicht is dat het
toezicht meer op afstand plaatsvindt. Denk aan de introductie van instellingsvisitaties (vanaf 2018) en regionaal visiteren (met ingang van 2021).
Maar ook aan de verandering dat op basis van de nieuwe regelgeving van
het CGS de opleidingsinstituten in cluster 1 de visitaties namens de RGS
uitvoeren. Daarnaast is regulier en intensief toezicht ingevoerd en worden
visitaties de komende jaren vervangen door evaluatiebezoeken en rappor
tages. In 2025 moeten de ingezette veranderingen volledig hun beslag
hebben gekregen. Intussen is het zorglandschap in rap tempo aan het
veranderen. Dat heeft onvermijdelijk ook gevolgen voor de geneeskundige
vervolgopleidingen. Dit werpt de vraag op hoe de RGS met het moderniseren van het toezicht enerzijds en het veranderende zorglandschap anderzijds
(Medisch Specialist 2025, Opleiden 2025, Visie Arts 2040 etc.) haar eigen
functioneren en toekomst ziet als toezichthoudend orgaan. Daarom start de
RGS in 2022 met een strategische toekomstverkenning.
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5. Modernisering van het toezicht
Implementatie nieuwe erkenningensystematiek
Met het Kaderbesluit van het CGS uit 2020 voert de RGS erkenning en
toezicht op geneeskundige vervolgopleidingen uit volgens een nieuwe
systematiek. Als gevolg van covid-19 en de vertraging die daardoor is
ontstaan, was 2021 voor de RGS de facto een overgangsjaar: er vonden
visitaties plaats op basis van de nieuwe toezichtsystematiek en onder de
oude regelgeving.
In de nieuwe systematiek geven we in principe een erkenning voor onbepaalde tijd. Opleidingen en opleiders krijgen evaluatiebezoeken en leveren

rapportages aan de RGS. Deze evaluatiebezoeken zijn een vorm van onderzoek ter plaatse naar het functioneren van de opleidingsorganisatie en de
betreffende opleidingsprofessional. Bij een eerste erkenning legt de RGS
een jaar na de start van de eerste aios een evaluatiebezoek af. Daarna en bij
hernieuwde erkenningen ontvangen opleidingen ten minste één keer per
vijf jaar een evaluatiebezoek van een commissie die de RGS adviseert.
In 2022 voert de RGS een eerste (tussen) evaluatie van de invoering van de
nieuwe systematiek uit.
Toezicht op opleiders en opleidingsinstellingen in cluster 1
Opleidingsinstellingen sluiten zich aan bij de kwaliteitscyclus van het
instituut. De rapportage aan de RGS over de kwaliteit van de aan de 17
opleidingsinstituten verbonden instellingen gebeurt dan geaggregeerd
door het instituut. De instituten kunnen ook namens de RGS de visitaties en
evaluatiebezoeken afleggen. Met de instituten zijn afspraken gemaakt over
de uitvoering en de financiering van dit toezicht namens de RGS.
Project implementatie regionaal visiteren
Bij een regionale visitatie ligt de focus niet op één instelling, maar op een
samenwerkingsverband van individuele opleidingen. Het toezicht sluit aan
op het moderne opleiden, dat niet meer gebonden is aan één locatie. In
2021 heeft cluster 2 (alle specialismen en profielen die gebonden zijn aan
ziekenhuizen) de eerste serie (vrijwillige) regionale visitaties uitgevoerd, in
nauwe samenspraak met de plenaire visitatiecommissies (PVC’s) van de
wetenschappelijke verenigingen, De Jonge Specialist (DJS) en andere
betrokkenen.
In het eerste kwartaal van 2022 organiseert de RGS een invitational voor alle
betrokken partijen om de eerste regionale visitaties te evalueren op proces,
inhoud en kosten. Waar nodig wordt de eerder ontwikkelde aanpak (documenten, proces, etc.) aangepast waarna overdracht aan de staande organisatie plaatsvindt.
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Instellingsvisitaties RGS (cluster 2)
In 2021 hebben we aan de hand van een uitgebreide analyse de instellingsvisitatie geëvalueerd. De evaluatie van dit instrument heeft verbeterpunten
opgeleverd die we in 2022 doorvoeren. Op deze wijze sluiten wij de eerste
fase van de Plan-Do-Check-Act-cyclus af.
In 2018 zijn de eerste instellingen gecertificeerd. Dat betekent dat op
grond van het Kaderbesluit CGS de eerste evaluatiebezoeken plaatsvinden
in 2023. Deze komen in de plaats van de instellingsvisitaties die de RGS tot
nu toe uitvoerde. De RGS start in augustus 2022 de voorbereiding van deze
bezoeken. Zodra er voldoende gegevens voorhanden zijn, evalueren we
deze bezoeken.

6. Gegevensverstrekking en archivering
Evaluatie beleid gegevensverstrekking
De RGS heeft in 2020 het beleid voor het verstrekken van gegevens
bijgesteld. Dit nieuwe beleid evalueren we in de zomer van 2022.
Bewaren, vernietigen en archiveren (persoons)gegevens
In 2022 herzien we de termijn voor het bewaren, archiveren en vernietigen
van fysieke en digitale documenten en persoonsgegevens. Dit doen we in
het project KNMG breed informatiebeheer.

In overleg met de betrokken wetenschappelijke verenigingen werken we
ook aan de implementatie van dit instrument voor instellingen met 1 of 2
opleidingen.
Digitale opleidings- en instellings- en instituutsvisitaties
Vanwege de covid-19 pandemie vinden vrijwel alle visitaties van vervolg
opleidingen in 2021 digitaal plaats. De Bestuurscommissie Digitaal Visiteren,
bestaande uit de leden van het Dagelijks Bestuur, een aantal aiossen en
medewerkers van O&R (voor ondersteuning en advisering), heeft de uitvoering van digitale visitaties in de praktijk gemonitord, onder meer via een
enquête over hoe de visitatiekwaliteit wordt ervaren. De commissie heeft
geconcludeerd dat de kwaliteit van de visitaties van voldoende niveau is om
digitaal visiteren een alternatief te laten zijn voor reguliere fysieke visitaties.
De RGS heeft in december 2021 besloten om de beslissing over de wijze van
visiteren in concrete gevallen vanaf 1 januari 2022 over te laten aan de
Plenaire Visitatiecommissie (cluster 2), danwel de visitatoren (clusters 1 en 3).
De RGS heeft wel randvoorwaarden geformuleerd voor zowel fysiek als
digitaal visiteren.
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Hoofdstuk 3 | Voorbereiding en implementatie regelgeving CGS

In 2022 voeren we ook werkzaamheden uit als gevolg van nieuwe of
gewijzigde regelgeving van het CGS. Een overzicht:
1. Uitvoering Besluit Covid-19
Het CGS heeft in 2020 en 2021 maatregelen getroffen rond herregistratie
en opleidingen vanwege de crisis waarin Nederland verkeert door het
coronavirus. Voor 2022 en verder geldt het volgende:
alle geneeskundig specialisten en profielartsen die zich in de periode
tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2025 moe(s)ten herregistreren, krijgen een
tegemoetkoming in een of meer van de herregistratie-eisen.
2. Wijzigingswensen toetsen
Elk jaar inventariseert het CGS of wetenschappelijke verenigingen wensen
hebben om aspecten van hun specifieke besluit te wijzigen. Dit kunnen
zaken zijn waarvan de vereniging aangeeft dat de regelgeving niet meer
aansluit bij de dagelijkse praktijk van hun specialisme of profiel. Ook de
RGS krijgt de gelegenheid mogelijke knelpunten in de uitvoering van de
regelgeving aan te dragen. Dat kan zowel gaan om het Kaderbesluit CGS
als om specifieke besluiten. Het CGS inventariseert de wijzigingen en
bundelt deze in een (verzamel)wijzigingsbesluit.
Het CGS is voornemens per 1 juli 2022 een aantal wijzigingen aan te
brengen in het Kaderbesluit CGS en Besluit buitenslands gediplomeerden.
Verder verwacht het CGS in 2022 nog een aantal specifieke besluiten te
herzien. Wij toetsen deze herziene besluiten op uitvoerbaarheid en bereiden de daadwerkelijke implementatie van de wijzigingen voor, zodat we
klaar zijn voordat de nieuwe regelgeving in werking treedt.
3. Frequently Asked Questions
De veranderingen in de regelgeving en andere relevante ontwikkelingen
leiden tot veel vragen. Daarom zorgen de medewerkers regelmatig voor
een update op de website van alle veelgestelde vragen (Frequently Asked
Questions of FAQ’s).
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Hoofdstuk 4 | Tarieven 2022

Tarieven per 1 januari 2022
De RGS brengt kostendekkende tarieven in rekening. Alle kosten die we
maken voor de inschrijving en het bijhouden van mutaties gedurende de
hele opleiding van aiossen in het opleidingsregister, de (her)registratie van
specialisten en profielartsen en de registratie en erkenning van opleidingen
en opleiders, worden betaald uit deze tarieven.
In 2022 zal de RGS haar tarieven opnieuw doorrekenen en waar nodig
aanpassen. De herijkte tarieven gaan per 1 januari 2023 in.
Per proces hanteert de RGS een vastgesteld tarief. De tarieven voor 2022
zijn te vinden op onze website.
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Jaarplan 2022 van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten is ingesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter
Bevordering der Geneeskunst (KNMG).
Artsenfederatie KNMG vertegenwoordigt ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Van de KNMG maken deel uit
De Geneeskundestudent, de Federatie Medisch Specialisten, De Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG),
de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse
Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
(NVVG) en de Vereniging van Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso).
Contactgegevens:
Postbus 20053, 3502 LB Utrecht
www.knmg.nl/rgs
Overname van teksten uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van de volledige bronvermelding Jaarplan 2022,
RGS, januari 2022.

