Jaarverslag 2012

College Geneeskundige
Specialismen (CGS)

VOO RW O O R D
Hierbij presenteer ik u het jaarverslag van
het CGS over het jaar 2012. In het afgelopen
jaar heeft het CGS zich verder ontwikkeld in
zijn rol als verantwoordelijk orgaan voor de
regelgeving rond de opleiding & registratie
van alle specialismen en profielen. Een van
de doelen die we onszelf gesteld hebben is
om het CGS dichter bij het veld te brengen.
Daarin hebben we belangrijke stappen gezet.
De contacten met belangrijke stakeholders,
zoals de registratiecommissies, nu samen in
de RGS, de diverse beroepsverenigingen en
het ministerie van VWS hebben we
geïntensiveerd. Door in gesprek te gaan en
te blijven met betrokken partijen, kan het
CGS de beste besluiten nemen. Maar ook de
vernieuwde website van het CGS draagt een
steentje bij aan de openheid over (het werk
van) het CGS. Het maakt het CGS zichtbaar en
geeft toelichting op onze werkwijze,
afwegingen en besluiten. Ook de komende
jaren zullen we deze lijn onverminderd
voortzetten.
Dit jaarverslag is een uiting van ons streven
naar openheid en communicatie met het
veld. U leest in dit document over diverse
maatschappelijk relevante onderwerpen die
op onze agenda staan. Zo zijn diverse
commissies ingesteld om het CGS te adviseren
over aanpassing van regelgeving rond
verschillende onderwerpen, zoals herregistratie, herziening vrijstelling, modernisering
van erkenning en toezicht en opleidingsprofessionalisering. Maar we hebben ook
besluiten genomen over het wijzigen van
specialisme specifieke regelgeving, het
erkennen van artsen uit andere EU-landen
en de erkenning van nieuwe vakgebieden.
Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat we
in 2012 gestart zijn met een zeer belangrijk
en toekomstgericht project ‘Verankering van
integrale ouderenzorg in medische
vervolgopleidingen 2012-2016’. Het doel van
dit project is om het thema ouderenzorg te
verankeren in de medische vervolgopleidingen. Belangrijk om daarin nu te faciliteren,
teneinde voorbereid te zijn op de zorg van
de toekomst. Over dit project gaat u de
komende jaren nog veel horen.
Prof. dr. R.J. Stolker, voorzitter CGS

Samenstelling CGS
Het CGS bestaat uit dertien leden: acht praktiserende specialisten, vier vertegenwoordigers
van organisaties van opleidingsinrichtingen (NFU, NVZ, GGZ- NL en ACTIZ) en één aios.
Het CGS kent een presidium dat het dagelijks bestuur vormt. Het presidium bestaat uit
prof. dr. R.J. Stolker (voorzitter), dr. G.A. van Essen en prof. dr. J.J.L. van der Klink
(vice-voorzitters) en mr. V.J. Schelfhout-van Deventer (secretaris).
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In 2012 hebben de volgende wisselingen
plaatsgevonden onder de leden:
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• Dr. G.M. de Jong, aios heelkunde, is op gezamenlijke voordracht van LOSGIO, LOVAH, LVAG,
VAAVG en VASON in het CGS benoemd in de plaats van dr. I.M.E. Desar, aios interne geneeskunde.
• Dr. J.N. Schreuder is teruggetreden als lid van het CGS vanwege zijn benoeming tot voorzitter van de
RGS. In zijn plaats is op voordracht van GGZ Nld, mw H.I.C. van der Wal, psychiater en bestuurder
Dimence, benoemd.
• Prof. dr. J.J.L. Van der Klink heeft het vice-voorzitterschap neergelegd en dr. M.B.M. Soethout,
arts Maatschappij en Gezondheid is in zijn plaats gekozen tot vice-voorzitter.
De heer Van der Klink blijft wel lid van het CGS.

Doelstelling en werkwijze

Actuele thema’s

Het CGS heeft in 2012 zijn werkzaamheden uitgevoerd in het
licht van de in 2010 vastgestelde lange termijndoelstelling:
‘het ontwikkelen dan wel stimuleren van een opleidingsstelsel waarin de zorgvraag in maatschappelijke context centraal staat’. Tegen die achtergrond is een aantal commissies
ingesteld met de vraag om een bepaald onderwerp nader te
onderzoeken en te adviseren over mogelijke (wijziging van)
regelgeving. Daarnaast zijn diverse voorstellen tot wijziging
van regelgeving in het CGS besproken.

Herregistratie
De commissie heeft de opdracht om een langetermijnvisie op
de herregistratie-systematiek te ontwikkelen. Op basis van
interviews met diverse stakeholders, een overleg met de adviesraad van het CGS en diverse brainstormsessies heeft de
commissie een advies aan het CGS “Visie op herregistratie”
opgesteld.

Commissies
In 2012 kent het CGS de volgende commissies:
Actuele thema’s:
• Herregistratie
• Herziening vrijstelling
• Modernisering erkenningen & toezicht
• Ouderenzorg
• Opleidingsprofessionalisering
Erkenning vakgebieden:
• Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde
• Verslavingsgeneeskunde
• Donorgeneeskunde
• Sportgeneeskunde
• Ziekenhuisgeneeskunde
De commissies zijn samengesteld uit specialisten
met verschillende expertises op het terrein van het
betreffende onderwerp.

Prof. dr. F. Scheele:
“Regels moeten leiden tot een
hoger doel”.

Het herregistratie-systeem zou er voor moeten zorgdragen
dat artsen beschikken over voldoende deskundigheid binnen het eigen werkgebied en voldoende functioneren. De
toekomstige regelgeving zal dit doel zo goed mogelijk moeten ondersteunen. Op 28 november 2012 is een invitational
conference georganiseerd waarin de visie op herregistratie en
de verschillende scenario’s zijn bediscussieerd met vertegenwoordigers van diverse organisaties. Met de uitkomsten van
deze invitational zal de commissie verder gaan.
Herziening vrijstelling
De huidige regelingen op basis waarvan een aios al dan niet vrijstelling kan krijgen voor een deel van zijn opleiding, zijn door
een commissie tegen het licht gehouden. De commissie heeft onderzoek gedaan naar verschillen en overeenkomsten in de huidige
vrijstellingsregelingen en de voor- en
nadelen daarvan. Verder heeft zij de
wenselijkheid onderzocht van modernisering van de vrijstellingsregeling en het uniformeren hiervan voor
alle specialismen en profielen.
De commissie heeft eind 2012 een adviesrapport opgeleverd aan het CGS. Kern
van het advies is dat de aios inhoudelijk wordt beoordeeld op zijn (eerder verworven) competenties. Op basis van dit advies zal het CGS in 2013 een nieuwe vrijstellingsregeling voor alle specialistische opleidingen ontwerpen.

op 15 november 2012 en het MMV-congres op 12 december
2012 beoogt de commissie gedragen resultaat te behalen. Naar
verwachting zal volgend jaar een invitational conference met
de diverse stakeholders worden georganiseerd.

Dr. T.J.E.M. Bakker:
“Ouderenzorg in elke vervolgopleiding,
dat is ons streven”
Modernisering van erkenning en toezicht
De commissie heeft als opdracht de huidige erkenningensystematiek van opleidingen onder de loep te nemen. Aandachtspunten hierbij zijn consequenties van zorgconcentratie, consequenties van competentiegericht opleiden en waar mogelijk
harmonisatie van erkenningseisen CCMS, CHVG en CSG. De
opdracht van de commissie is uitgebreid met de vraag om bij
de vernieuwing van erkenningseisen tevens een visie te ontwikkelen op een nieuw toezichtmodel. De commissie werkt
beide onderwerpen verder uit in nauw overleg met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).
De commissie heeft zich uitgesproken voor een eenvoudiger
erkenningensysteem, waarbij de doelen van opleiden centraal
staan, kwaliteit van opleiden wordt gestimuleerd, toezicht
leunt op kwaliteitszorg en flexibiliteit in regelgeving en toezicht wordt gebracht. Met deze uitgangspunten wordt gekeken naar vernieuwing van de erkenningseisen.
Middels activiteiten op verschillende congressen als het NVMO

Ouderenzorg
De zorg voor oudere patiënten neemt een groot deel van de
gezondheidszorg in beslag. Bijna alle specialisten komen in
aanraking met kwetsbare oudere patiënten en deze zorg is vaak
zeer complex. Het thema ouderzorg is slechts beperkt geborgd
in de medische vervolgopleidingen. Met deze achtergrond
heeft het CGS een projectvoorstel geschreven voor het project
‘Verankering van integrale ouderenzorg in medische vervolgopleidingen 2012-2016’. Voor het project is subsidie verleend
door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er
is een expertgroep ingesteld en een projectleider aangesteld.
Samen met de wetenschappelijke verenigingen wordt bekeken
op welke wijze de zorg rond kwetsbare ouderen kan worden
verankerd in de medische vervolgopleidingen. Het project zal
naar verwachting tot 2016 duren.
Opleidingsprofessionalisering
Het CGS heeft op 13 juni 2012 een nieuw competentieprofiel
voor opleiders en leden van de opleidingsgroep vastgesteld.
Dit competentieprofiel komt in de plaats van het competentieprofiel dat sinds 2011 is verankerd in het Kaderbesluit
CCMS. Het competentieprofiel maakt helder wat opleiders en
leden van de opleidingsgroep in huis moeten hebben en is een
hulpmiddel om de benodigde scholing te bepalen. Het instrument dient te worden ingezet om de doelmatigheid en de kwaliteit van de scholing te bevorderen. Tegen die achtergrond is
een ontwerpwijziging van het Kaderbesluit CCMS opgesteld.
Daarin is bepaald dat opleiders en leden van de opleidingsgroep geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten gericht op het verwerven van de competenties, zoals opgenomen in het door het CGS vastgestelde competentieprofiel
opleider en leden van de opleidingsgroep, dienen te volgen.
Dit ontwerpbesluit is voor advies aan de diverse organisaties
voorgelegd en zal naar verwachting begin volgend jaar door
het CGS definitief in besluitvorming worden omgezet.

Erkenning vakgebieden
Erkenning als specialisme
De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft op 3 november 2011 een aanvraag ingediend tot erkenning van sportgeneeskunde als specialisme. Het CGS heeft vervolgens een
commissie ingesteld om te adviseren over de erkenningsaanvraag. De commissie bereidt het advies voor. Daarbij wordt de
door de VSG aangeleverde onderbouwing van het vakgebied
getoetst aan het toetsingskader specialismen en het opleidingsplan sportgeneeskunde aan de beoordelingscriteria van een
competentiegericht opleidingsplan. Het advies van de commissie wordt voor de zomer van 2013 verwacht.
Erkenning als profiel
Het CGS heeft in 2012 twee vakgebieden erkend als profiel:
• de internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde
(titel: arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde)
• de verslavingsgeneeskunde (titel: verslavingsarts)
De KNMG zal deze titels met toevoeging KNMG, evenals de
reeds erkende profieltitels, via een privaatrechtelijke regeling
beschermen. Het besluit Verslavingsgeneeskunde zal op 1 juli
2013 in werking treden en het besluit Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde op 1 januari 2014.
Daarnaast zijn nog een tweetal aanvragen voor erkenning als
profiel in behandeling; de donorgeneeskunde en de ziekenhuisgeneeskunde. Voor beide aanvragen is een commissie ingesteld
om hierover te adviseren voor de zomer van 2013.

Dr. G.M. de Jong:
“Het is leuk om in het CGS te zitten,
maar ook nodig: het gáát over ons!”

Besluiten/Regelgeving
Inventarisatie wijzigen regelgeving
Het CGS inventariseert jaarlijks bij de wetenschappelijke
verenigingen welke wensen er zijn tot wijziging van (specialisme specifieke) regelgeving. Dit heeft verschillende wijzigingsverzoeken opgeleverd, die hebben geleid tot wijziging
van het Kaderbesluit CCMS, het kaderbesluit CHVG en het
kaderbesluit CSG. Maar ook tot wijziging van de besluiten
voor de specialismen anesthesiologie, cardiologie, cardiothoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde,
klinische genetica, klinische geriatrie, longziekten en tuberculose, maag-darm-leverziekten, medische microbiologie,
obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, reumatologie, huisartsgeneeskunde en specialisme ouderengeneeskunde. De minister heeft met deze
wijzigingsvoorstellen ingestemd. De wijzigingen zijn per 1
januari 2013 in werking getreden.
De Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende HulpArtsen
(NVSHA) heeft een verzoek tot wijziging van het Besluit
Spoedeisende geneeskunde ingediend. Inhoudelijk vloeien
de wijzigingen voort uit de ontwikkelingen in een relatief
nieuw erkend vakgebied. Een voorstel tot wijziging van het
besluit spoedeisende geneeskunde is vastgesteld door het
CGS en ter advies voorgelegd aan diverse verenigingen. Het
CGS verwacht in 2013 een definitief besluit vast te stellen.

Erkennen van artsen uit andere EU-landen
Op 5 september 2012 heeft het CGS een brief ontvangen van
het ministerie van VWS over de gevolgen van de invoering
van één loket voor EER-specialisten. Door de verandering in
werkwijze moet de aanvraag voor erkenning van de kwalificatie en inschrijving in respectievelijk het BIG-register en in het
register voor het specialisme, gelijktijdig in behandeling worden genomen. Daarnaast zal er een onderscheid moeten worden gemaakt tussen enerzijds de erkenning van het diploma
en anderzijds de registratie van de specialist in het betrokken
beroepsregister. De minister heeft het CGS verzocht de Kaderbesluiten aan te passen om deze invoering mogelijk te maken.
Het CGS zal de regelgeving op dit punt in 2013 aanpassen.
Experimenteerbesluit EVC specialisme
ouderengeneeskunde
De Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland (SOON) hebben een aanvraag ingediend voor het opzetten van een pilot voor een EVC-procedure (Eerder Verworven Competenties) voor het specialisme
ouderengeneeskunde. Het CGS staat positief tegenover dergelijk experimenten die in lijn zijn met de modernisering
van de medische vervolgopleiding en gaan over het erkennen
van (eerder verworven) competenties. Tegen die achtergrond
heeft het CGS een experimenteerbesluit vastgesteld zodat de
EVC beoordeling als uitgangspunt kan worden genomen bij
het opstellen van een individueel scholingsprogramma. Het
CGS heeft SOON gevraagd in de evaluatie te adviseren over
mogelijkheden om onderdelen van het project te vertalen naar
andere specialismen en mogelijk op te nemen in regelgeving.

Dr. G.A. van Essen:
“Voorbij de grenzen van je eigen vak
kijken levert leuke en stevige
discussies op”

Generaal dagelijks rapport
Op advies van een werkgroep heeft de MSRC in samenspraak
met het CGS besloten tot een beleidswijziging bij de uitleg
van de eis “generaal dagelijks rapport”. De eis is onverminderd gehandhaafd, maar aan de vorm waarin wordt meer
vrijheid geboden. De wijziging betreft een verruiming van de
mogelijkheden bij de vormgeving van het generaal dagelijks
rapport en doet meer recht aan de beoordeling van de kwaliteit van de opleiding.
Afstemming en communicatie
Het presidium van het CGS heeft periodieke afstemming met
alle beroepsorganisaties. Het doel daarbij is om de ontwikkelingen in het veld met betrekking tot de opleidingen en de
beroepsuitoefening uit te wisselen en op elkaar af te stemmen.
In 2012 is de website van het CGS grondig herzien
(www.knmg.nl/cgs). Het doel van deze vernieuwing is om
de betrokkenheid en het leveren van input op de besluitvorming te verhogen. Op de website is al langere tijd de agenda
van de CGS-vergaderingen te vinden. Deze agenda wordt tevens maandelijks naar diverse stakeholders gemaild.
Ook dit jaar was het CGS weer actief op verschillende congressen. Zo is een symposium georganiseerd op het NVMO congres
op 15 november 2012 en een workshop op het MMV congres op
12 december 2012.

