Besluit van PM met algemene eisen voor door het College Geneeskundige
Specialismen aangewezen profielen.*

(Kaderbesluit profielen)

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 het advies van

BESLUIT:

* In Medisch Contact van PM is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit.
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Hoofdstuk A

Algemene bepalingen

A.1. Schakelbepaling
1.
Het Kaderbesluit CGS is van overeenkomstige toepassing op profielartsen.
2.
De termen specialisme en specialist in het Kaderbesluit CGS omvatten tevens de term profiel,
respectievelijk profielarts.
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.
5.
Het Besluit maatschappij en gezondheid en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing
op profielartsen als bedoeld in artikel B.1, eerste lid.
A.2. Herregistratie van een specialist als profielarts
1.
De profielarts die de opleiding in het aan het profiel gekoppelde specialisme met goed gevolg
afrondt en wordt ingeschreven in het overeenkomstige specialistenregister, wordt op diens
verzoek geherregistreerd als profielarts, voor dezelfde duur als waarvoor eventueel zijn
inschrijving als specialist in het specialistenregister plaatsvindt.
2.
In afwijking van artikel D.8. van het Kaderbesluit CGS dient de arts in dat geval aan te tonen dat
deze in de periode van vijf jaar direct voorafgaand aan de aanvraag belast is geweest met
taken uit het betreffende profiel, conform de daartoe door de RGS opgestelde beleidsregels.

Hoofdstuk B
B.1.
1.

2.

3.

Bepalingen voor profielen binnen het specialisme Maatschappij en Gezondheid

Overzicht profielen
Het specialisme maatschappij en gezondheid, bedoeld in het Kaderbesluit CGS, kent de
volgende profielen met de bijbehorende titels:
a.
jeugdgezondheidszorg: jeugdarts;
b.
infectieziektebestrijding: arts infectieziektebestrijding;
c.
tuberculosebestrijding: arts tuberculosebestrijding;
d.
medische milieukunde: arts medische milieukunde;
e.
forensische geneeskunde: forensisch arts;
f.
sociaal medische indicatiestelling en advisering: arts indicatie en advies;
g.
beleid en advies: arts beleid en advies;
h.
donorgeneeskunde: donorarts.
De KNMG kan bepalen dat een titel, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met h, als
dienstmerk wordt gedeponeerd, waarbij achter de titel de afkorting KNMG wordt geplaatst. In
dat geval wordt een reglement voor het gebruik van en het toezicht op het betreffende
dienstmerk opgesteld.
Elk van de profielen, bedoeld in het eerste lid, wordt opgeheven op 1 januari 2051 of zoveel
eerder als de laatste profielarts is uitgeschreven uit het desbetreffende profielartsenregister.

B.2. Gesloten profielartsenregisters
1.
Van de volgende profielen houdt de RGS een register:
a.
jeugdartsen;
b.
artsen infectieziektebestrijding;
c.
artsen tuberculosebestrijding;
d.
artsen medische milieukunde;
e.
forensisch artsen;
f.
artsen indicatie en advies;
g.
artsen beleid en advies;
h.
donorartsen.
2.
De profielartsenregisters worden op 1 januari 2026 gesloten.
3.
Op het moment dat een profiel wordt opgeheven, wordt ook het bijbehorende
profielartsenregister opgeheven.
B.3. Herregistratie in een gesloten register
Herregistratie in een gesloten profielartsenregister als bedoeld in artikel B.2, tweede lid, vindt plaats
indien de profielarts aan de eisen voor herregistratie, bedoeld in hoofdstuk D van het Kaderbesluit CGS
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heeft voldaan.
B.4. Gelijkgestelde werkzaamheden profiel beleid en advies
Artikel D.18, tweede lid onder c tot en met g, van het Kaderbesluit CGS is niet van toepassing op artsen
beleid en advies KNMG.

Hoofdstuk C
Overige bepalingen
C.1. Overgangsbepalingen profielen maatschappij en gezondheid
1.
Van de profielarts die op of na 1 januari 2021 tevens is of wordt ingeschreven als arts voor
maatschappij en gezondheid in het register van de RGS, vervalt de profielregistratie.
2.
De arts die op enig moment in de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2024 is ingeschreven in
het register van forensisch artsen FMG van het Forensisch Medisch Genootschap komt in
aanmerking voor inschrijving in het profielartsenregister voor forensisch artsen KNMG indien deze
voldoet aan de volgende cumulatieve eisen:
a.
de arts vraagt de RGS uiterlijk op 31 december 2023 om inschrijving in het
profielartsenregister voor forensisch artsen KNMG;
b.
de arts is op het moment van de aanvraag en op het moment van inschrijving in het
profielartsenregister voor forensisch artsen KNMG als forensisch arts FMG ingeschreven in
het betreffende register van het Forensisch Medisch Genootschap;
c.
de arts heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag gemiddeld over deze vijf jaar
ten minste 16 uur per week werkzaamheden in de forensische geneeskunde verricht,
waaronder wordt begrepen het verrichten van diensten voor de forensische
geneeskunde;
d.
de arts heeft de werkzaamheden bedoeld onder c, in ten minste drie van de vijf jaar
voorafgaand aan de aanvraag verricht; en
e.
de arts heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag tevens deelgenomen aan
deskundigheidsbevordering voor gemiddeld ten minste 40 geaccrediteerde uren of het
equivalent daarvan in punten, per jaar.
3.
De profielarts, niet zijnde arts voor maatschappij en gezondheid, die vóór 1 januari 2021 was
erkend voor de opleiding in een profiel binnen maatschappij en gezondheid en die na 1 januari
2021 tevens bevoegd is om aiossen op te leiden overeenkomstig het Besluit maatschappij en
gezondheid, registreert zich uiterlijk 1 januari 2026 als arts voor maatschappij en gezondheid.
4.
Op de profielarts, bedoeld in het derde lid, is de erkenningseis, bedoeld in artikel C.7, eerste lid,
onder a van het Kaderbesluit CGS niet van toepassing.
C.2.
Intrekking
De volgende besluiten worden ingetrokken:
a.
het Besluit Kaderbesluit profielen van 9 september 2015;
b.
het Besluit profielen maatschappij en gezondheid van 11 november 2015;
c.
het Besluit donorgeneeskunde van 14 mei 2014.
C.3. Bekendmaking
1.
In het officiële orgaan van de KNMG wordt mededeling gedaan van de vaststelling en
wijziging van dit besluit. Daarnaast wordt mededeling gedaan in het officiële orgaan van de
KNMG.
2.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMG, genoemd in het eerste lid bevat ten
minste de titel van het besluit of wijziging en de datum van inwerkingtreding van het besluit of
wijziging.
3.
De integrale tekst van dit besluit zal op de website van de KNMG worden geplaatst
(www.knmg.nl).
C.4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.
C.5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Kaderbesluit profielen.
Utrecht, PM

3

drs. J.D. Beugelaar
voorzitter

mr. M.C.J. Rozijn
secretaris
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Toelichting Kaderbesluit profielartsen
Algemeen
In 2005 ontstond het plan om in het kader van de modernisering van de specialistenopleiding
maatschappij en gezondheid (M&G), een aantal ‘profielen’ op te nemen. De bedoeling daarvan was
dat een aios zich al in de eerste fase van de opleiding kon specialiseren in een deelgebied binnen de
algemene opleiding M&G. Met een afgeronde profielopleiding kon de arts zich vervolgens als
profielarts laten inschrijven in een speciaal daartoe ingericht profielartsenregister. De tweede fase van
de opleiding M&G was optioneel, maar pas als beide fasen met goed gevolg waren doorlopen
volgde een BIG-registratie als specialist met de titel Arts voor maatschappij en gezondheid. Per 1 april
2006 erkende het toenmalige College Sociale Geneeskunde zeven M&G-profielen. Die zeven profielen
hadden alleen betekenis in het kader van de opleiding M&G.
Vervolgens heeft het Federatiebestuur van de KNMG op 19 december 2006, op aangeven van de
Minister van VWS en in overleg met de voorzitters van de toenmalige colleges, besloten, naast de
profielen M&G, ook een voorziening te treffen voor beroepen en opleidingen die niet erkend zijn als
specialisme en daar ook (nog) niet voor in aanmerking komen. Het begrip “profiel” werd daarbij
toegepast buiten de context van een (M&G-)opleiding: een profiel hoefde niet meer onderdeel te zijn
van een specialistenopleiding, maar kon op zichzelf worden erkend en na voltooiing van de
profielopleiding tot een registratie als profielarts leiden.
De Regeling Specialismen werd zo aangepast, dat ook het erkennen van profielen een taak werd van
de toenmalige colleges. Tevens werd “profiel” gedefinieerd als “een deelgebied van de
geneeskunde, een verdieping van het deskundigheidsniveau van de arts (nog) niet leidend tot het
deskundigheidsniveau van een specialisme.” Ook in de titel van de Regeling werd het profiel
geïntroduceerd.
Sindsdien worden profielen erkend door het CGS, stelt het CGS tevens profielartsenregisters in, stelt de
eisen vast voor inschrijving in die opleidingsregisters, maar ook de eisen voor de opleiding en opleider,
voor inschrijving en herregistratie in het profielartsenregister en bepaalt het CGS welke titel een
profielarts mag voeren nadat deze in dat register is ingeschreven.
Net als bij specialismen, is de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) belast met de
inschrijving in een profielartsenregister. Registratie in een profielartsenregister leidt echter niet, anders
dan bij de specialismen, tot een publiekrechtelijk beschermde titel. De profielen vallen immers niet
onder de regeling van artikel 14 tot en met 17 Wet BIG. Om profieltitels toch enige bescherming te
kunnen bieden worden deze sinds 2008 als privaatrechtelijke titel beschermd. Het is de gewoonte om
profielen bij het Merkenbureau BeNeLux te deponeren als woordmerk van de KNMG. Een
merkenrechtelijk beschermde titel kent dan de toevoeging ‘KNMG’. De RGS kent vervolgens namens
de KNMG het recht toe de profieltitel te voeren indien de desbetreffende arts in het profielenregister is
ingeschreven. Een als profielarts ingeschreven verslavingsarts bijvoorbeeld, mag de titel ‘verslavingsarts
KNMG’ voeren. Omdat de profielen niet rechtstreeks onder artikel 14 van de Wet BIG vallen, is voor de
inwerkingtreding van dit Kaderbesluit profielen niet de instemming van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodig.
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
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•
•

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.
Met ingang van 1 januari 2021 is de opleiding tot arts voor maatschappij en gezondheid herzien, en zijn
in de opleiding de acht profielen omgezet in vijf deskundigheidsgebieden. Dat betekent dat er vanaf 1
januari 2021 geen nieuwe opleidingen meer zijn voor de profielen maatschappij en gezondheid. De
profielen worden op termijn opgeheven en in de tussentijd worden de profielartsenregisters gesloten.
Artikelsgewijze toelichting
Hoofdstuk A
Algemene bepalingen
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.

Hoofdstuk B
Bepalingen voor profielen binnen het specialisme Maatschappij en Gezondheid
B.1. Overzicht profielen
In dit artikel worden de profielen binnen het specialisme maatschappij en gezondheid aangewezen.
Elk profiel heeft een profielregistratie en een titel. Deze titel is geen wettelijk beschermde titel ingevolge
de Wet BIG. De indeling in profielen bestaat vanaf 2021 nog wel, maar wordt in de loop der jaren
afgebouwd. De nieuwe opleiding maatschappij en gezondheid kent geen profielen meer, maar
deskundigheidsgebieden.
Derde lid: Met dit lid wordt bepaald dat de profielen te zijner tijd zijn opgeheven. De profielen bestaan
nog tot uiterlijk 2051. Een profiel wordt eerder opgeheven als de laatste profielarts uit dat register is
geschreven. Dat kan doordat een profielarts bijvoorbeeld niet meer wordt geherregistreerd, zich laat
uitschrijven of komt te overlijden.
B.2. Gesloten profielartsenregisters
Zolang de profielen maatschappij en gezondheid bestaan, zal de RGS ook profielartsenregisters
moeten houden. Dat wordt in dit artikel geregeld.
Tweede lid: Om er voor te zorgen dat de profielartsenregisters een eindig bestaan kennen zodat deze
op termijn ook daadwerkelijk kunnen worden opgeheven, is het nodig de registers te sluiten. Dat
betekent dat de registers nog wel bestaan, maar dat er vanaf 1 januari 2026 geen nieuwe profielartsen
meer in het register kunnen en dat degene die uit het register gaat er niet meer in terug kan. Indien
een voormalig profielarts alsnog geregistreerd wil worden als arts voor maatschappij en gezondheid,
zal deze de opleiding moeten volgen, eventueel met vrijstellingen.
Aiossen die nog in opleiding zijn tot profielarts, of deze opleiding recent hebben afgerond, maar ook
zogenaamde herintreders, kunnen zich nog tot 2026 inschrijven in het betreffende profielartsenregister.
Deze termijn is gekozen om te zorgen dat met name aiossen nog ruim de tijd hebben om de
profielopleidig af te ronden, bijvoorbeeld als deze in deeltijd wordt gevolgd. Het maakt ook mogelijk
dat aiossen die de opleiding redelijk recent hebben afgerond en herintreders, de tijd hebben om zich
voor inschrijving in het profielartsenregister aan te melden. Na 2026 is dat niet meer mogelijk zonder
een deel van de opleiding opnieuw te doen.
B.4. Gelijkgestelde werkzaamheden 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.

Hoofdstuk C
Overige bepalingen
C.1. Overgangsbepalingen profielen maatschappij en gezondheid
Eerste lid: door dit lid wordt de mogelijkheid geboden dat instellingen met een erkenning voor de
(oude) vrije richting binnen maatschappij en gezondheid ook na 1 januari 2021 deze erkenning
behouden, totdat deze wordt aangepast. Omdat de vrije richting in de nieuwe opleiding niet meer
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bestaat, is met dit lid geborgd dat de erkenning voor de vrije richting gezien wordt als een erkenning
voor opleiden in de volledige opleiding maatschappij en gezondheid.
Tweede lid: dit lid zorgt ervoor dat de dubbele registratie, oftewel de registratie als arts voor
maatschappij en gezondheid en als profielarts nog maar tijdelijk is toegestaan. Dit moet er voor zorgen
dat registratie in profielen die in de nieuwe opzet van maatschappij en gezondheid voor de
specialisten maatschappij en gezondheid niet meer nodig is, verdwijnt. Daarmee worden de
profielartsenregisters in omvang beperkt en kunnen deze mogelijk eerder komen te vervallen dan 2051.
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