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Voorwoord
2017: samen werkten
we aan goede zorg
Van juridisch en ethisch advies over
het opnemen van gesprekken tot
het effectief bestrijden van kindermishandeling en van steun in loopbaankeuzes tot een scherpe blik
op de politiek: de KNMG werkte
in 2017 samen met haar federatiepartners hard aan de belangenbehartiging van artsen in het licht
van hun maatschappelijke opdracht
om goede medisch zorg te verlenen.
Bij onze activiteiten stonden steeds
drie vragen centraal. Wat hebben
dokters en geneeskundestudenten
nodig? Wat leeft er in de maatschappij? En waar liggen onze kansen?
Een nieuw compact bestuur zorgde
voor de slagvaardigheid die hierbij
nodig is.
In dit jaarverslag nemen we u graag
kort mee door onze activiteiten in
2017: hier werkten we naartoe,
zo waren onze federatiepartners
betrokken en dit leverde het op
voor geneeskundestudenten,
dokters en hun patiënten.
Stem van de dokter
Verkiezingsretoriek, gemorrel aan
het beroepsgeheim en euthanasie

onder druk: het is een greep uit de
onderwerpen die artsen en maatschappij zorgen baarden in 2017.
De KNMG volgde namens artsen de
politieke besluitvorming op de voet
en liet de stem van de dokter in de
media horen. Zo deelde de artsenfederatie in nauwe samenwerking
met de federatiepartners de zorgen
van artsen over de ontwikkelingen
rond voltooid leven, op een invloedrijk moment tijdens de formatie van
het nieuwe kabinet. Ook maakte de
KNMG zich sterk voor een werkbare positie voor artsen in de nieuwe
Donorwet.
Kwaliteit voorop
Met ruim 19.000 besluiten legde de
Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten (RGS) in 2017 opnieuw
een belangrijke basis voor een
goede kwaliteit van de beroepsuitoefening, gefundeerd op regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS).
Ook werkte de RGS hard aan de
modernisering van het toezicht en
vernieuwde instellingsvisitaties. En
zette het CGS vervolgstappen naar
de toekomst, zoals goede aansluiting op Europese regelgeving.
Voelsprieten in de praktijk
Uiteraard raadpleegde de KNMG

regelmatig de federatiepartners
en hadden we voelsprieten in de
praktijk via bijvoorbeeld het KNMG
Artsenpanel, districtsbijeenkomsten
en debatten. Zo streven we naar
draagvlak en kennisdeling onder
de meer dan 59.000 aangesloten
artsen en studenten. Ons multimediale platform Medisch Contact
bood weer volop podium voor
discussies, wat werd gewaardeerd
met het rapportcijfer 7,8 - waar we
onverhuld trots op zijn.
We wensen u veel leesplezier toe!
René Héman,
voorzitter artsenfederatie KNMG,
arts M&G

Artsenfederatie KNMG vertegenwoordigt met haar 8 federatiepartners
ruim 59.000 artsen en geneeskundestudenten.
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2017 in vogelvlucht
Verkiezingsretoriek, gemorrel aan het beroepsgeheim en euthanasie onder
druk: er waren genoeg onderwerpen die artsen zorgen baarden in 2017.
De KNMG volgde namens artsen de politieke besluitvormingsprocessen
op de voet en liet ook volop in de media van zich horen. Uiteraard werden
regelmatig de federatiepartners en de achterban geraadpleegd.
Zo deelde de artsenfederatie in nauwe samenwerking met de federatiepartners de zorgen van artsen over de ontwikkelingen rond voltooid leven,
op een invloedrijkmoment tijdens de formatie van het nieuwe kabinet. Ook
maakte de KNMG zich sterk voor een werkbare positie voor artsen in de
nieuwe Donorwet en voor waarborgen ter bescherming van medische
gegevens in de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv).
Daarvoor onderhield de KNMG nauw contact met betrokken ministeries,
Kamerleden en relevante stakeholders. Steeds stonden de vragen centraal:
wat heeft onze achterban nodig? Wat leeft er in de maatschappij? En waar
liggen onze kansen?

Snel optreden tegen verkiezingsretoriek
Het was enkele weken voor de
Tweede Kamerverkiezingen toen
DENK-lijsttrekker Tunahan Kuzu in
februari 2017 beweerde dat artsen
zieke allochtone ouderen eerder
zouden laten overlijden. Zorgverleners stonden op hun achterste
benen en Twitter ontplofte. De
KNMG reageerde onmiddellijk,
met een stevig weerwoord.

De suggestie van Kuzu raakt kant
noch wal, verklaarde de KNMG
online en in de media, en doet geen
recht aan de dagelijkse grote professionele inzet van artsen rond het
levenseinde. KNMG-voorzitter René
Héman: “Deze suggestie past duidelijk in de verkiezingscampagne. We
nemen bij passende zorg in de laatste levensfase juist nadrukkelijk alle
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verschillende levensbeschouwingen
mee.” Deze visie werd breed overgenomen in de media en de bewering
werd al snel in de kiem gesmoord.

praktijk juist vooral om kwetsbare
mensen die eenzaamheid en verlies
van zingeving ervaren, wat om
andere oplossingsrichtingen vraagt.
Ten slotte moet voorkomen worden
dat de euthanasiewet wordt ondergraven, die zorgvuldig, transparant,
toetsbaar en veilig voor patiënten
en artsen is, met een groot draagvlak en een brede reikwijdte.

KNMG: geen aparte wet
voltooid leven
‘Voltooid leven’ was een belangrijk
thema in aanloop naar de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2017.
Na uitgebreide raadpleging van de
achterban en de federatiepartners
gaf de KNMG de vragen en zorgen
van artsen mee aan de onderhandelaars voor het nieuw te vormen
kabinet. De overwegingen werden
en worden veelvuldig aangehaald
in de politiek en media.
Basis voor de discussie vormde de
wens van het vorige kabinet om
wettelijk mogelijk te maken dat
‘gezonde’ ouderen met een actuele,

weloverwogen doodswens hulp bij
zelfdoding kunnen krijgen. Het is
voor de medische beroepsgroep
invoelbaar dat mensen zekerheid
en geruststelling willen als het gaat
om het eigen levenseinde, zo bleek
uit de achterbanraadpleging van de
KNMG. Maar een aparte ‘voltooid
leven’-wet kent te veel principiële en
praktische bezwaren. Deze werden
vervat in een document met overwegingen over de kabinetsvisie op
‘voltooid leven’.
Zo doet het onderscheid tussen
‘gezonde’ en ‘zieke’ mensen met
een doodswens geen recht aan de
werkelijkheid. En waar het begrip
‘voltooid leven’ in het maatschappelijk debat een positieve connotatie
heeft gekregen, gaat het in de

Betere toegang tot
arbeidsgerichte zorg

Idealiter nemen de ministers het voorstel over,
om zo het financiële gedeelte te regelen.

Iedereen die werkt moet arbeids
gerichte zorg kunnen krijgen, ook
mensen die niet in loondienst zijn.
Dat is één van de dragende
gedachtes van het Visiedocument
Zorg die werkt die de KNMG in juni
aan de politiek presenteerde.
Arbeid is onderdeel van gezondheid. Daarom moeten alle (poten

tieel) werkenden, zoals zzp’ers,
mantelzorgers en vrijwilligers,
terechtkunnen bij een arbeidsarts
voor advies en begeleiding bij
gezondheidsproblemen die van
invloed zijn op hun werk. Dit is het
pleidooi van de visie die de KNMG
ontwikkelde samen met federatiepartners NVAB, NVVG, LHV en FMS.
De KNMG overhandigde de visie
mede namens de bedrijfsartsen,
verzekeringsartsen, huisartsen en
medisch specialisten aan minister
Schippers van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en staats
secretaris Tamara van Ark van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Stop met naming &
shaming artsen
Onderzoek van NIVEL toonde in
juni 2017 aan dat artsen en hun
omgeving onevenredig veel schade
ondervinden van de openbaarmaking van berispingen en boetes.
De KNMG herhaalde haar oproep
aan de politiek: schaf deze vorm
van naming & shaming af!
De maatregel van berisping of boete
heeft, anders dan bijvoorbeeld een
schorsing, geen gevolgen voor de
KNMG
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“Als arts kan je geen uitspraken doen vanwege
het beroepsgeheim. Je voelt je klem gezet.”

beroepsuitoefening van de arts. De
bekendmaking levert in de huidige
vorm geen kwaliteitsinformatie voor
de patiënt op, terwijl deze voor de
arts én diens familie belastend en
stigmatiserend is en gevolgen heeft
voor de praktijk. Zo raken artsen bijvoorbeeld patiënten kwijt of willen
collega’s niet meer met hen samenwerken of patiënten verwijzen.
Sommige artsen overwegen zelfs
te stoppen met hun werk. Niemand
schiet er in de praktijk iets mee op,
dus schaf deze vorm van naming
& shaming af. De KNMG blijft zich
inzetten voor alternatieven.

Onjuist euthanasiebeeld
rechtgezet
In de zomer veroorzaakt SGPparlementslid Van der Staaij onrust
met zijn opinieartikel ‘The doctor
will kill you now’ in de Wall Street
Journal over de Nederlandse

euthanasiepraktijk. Verstandelijk
en lichamelijk gehandicapten,
ouderen en zieken zouden worden
aangemoedigd om uit het leven te
stappen en zorgvuldigheidseisen
zouden in de praktijk moeilijk zijn na
te leven.
Met een veelgelezen column
‘Misleidend beeld is dodelijk’
zette KNMG-voorzitter René Héman
het misleidende beeld recht.

KNMG, LHV, Verenso:
behoud nuance in
euthanasiedebat, zonder
te polariseren!
Ook in eigen land liep de discussie
over levenseinde in 2017 hoog op.
Voer het euthanasiedebat met meer
nuance en begrip voor alle betrokkenen, was de gezamenlijke oproep
van KNMG, LHV en Verenso tijdens
het rondetafelgesprek euthanasie
op 30 oktober in de Tweede Kamer.

“De wilsverklaring
is geen waardebon.
Ga met patiënten
in gesprek over het
levenseinde.”
Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter
Verenso, in nieuwsbericht KNMG
De KNMG benadrukte dat euthanasie een middel is in die situaties
waarin de patiënt en de arts met
de rug tegen de muur staan. En
dat complexe situaties om grote
behoedzaamheid van de arts
vragen. Carin Littooy, lid federatiebestuur KNMG en secretaris LHV,
benadrukte onder meer dat
“euthanasie nooit vanzelfsprekend
kan en mag worden”. De oproep
van andere partijen aan artsen
om vaker euthanasie in complexe
situaties uit te voeren, is volgens
de KNMG dan ook ongepast. Juist
complexe situaties vragen om grote
behoedzaamheid van de arts.

nasie- gevallen en de toegenomen
terughoudendheid bij psychiaters.

Urgente zorgen over
beroepsgeheim in Wiv
Dat het medisch beroepsgeheim
niet ongemoeid blijft in de nieuwe
Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) maakte veel los
onder artsen én in de samenleving.
Najaar 2017 zette de KNMG zich in
om het beroepsgeheim alsnog zo
goed mogelijk te waarborgen.

De KNMG vroeg ook om nader
onderzoek naar enkele consta
teringen uit de evaluatie van de
euthanasiewet, zoals de reden van
de stijging van het aantal euthaKNMG
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De Wiv geeft de AIVD meer
bevoegdheden om informatie
op dreiging te onderzoeken. De
vertrouwelijke communicatie tussen
artsen en patiënten is niet uitgezonderd. Dit baarde veel artsen en de
KNMG grote zorgen. Na uitvoerige
gesprekken met de ministeries werd
maart 2018 verzekerd dat de AIVD
niet willekeurig medische dossiers
en gegevens mag verzamelen.
Daarnaast moet de AIVD medische
gegevens bij tegenkomst in principe
direct verwijderen. Tot slot mag de
AIVD alleen ongeëvalueerde data
delen met buitenlandse diensten als
deze aan strenge criteria voldoen.
Lees wat de Wiv voor
invloed heeft op het medisch
beroepsgeheim
Lees wat de AIVD verzekert
over medische gegevens in
de Wiv

KNMG & de media
Onderwerpen als het standpunt
voltooid leven, het opnemen van
gesprekken door patiënten en het
‘laatste wil’-poeder maken maatschappelijk veel los. De KNMG
ontving 199 persvragen in 2017.
Daarvan ging bijna een derde over

levenseinde. De mediaverzoeken
leidden tot 75 publicaties en uitzendingen en daarnaast 41 keer
tot informatievoorziening aan
journalisten.

Uit de praktijk
Districten zijn de voelsprieten
Direct contact met de achterban
is essentieel voor het ontwikkelen
van handreikingen en richtlijnen die
alle artsen ondersteunen. KNMGvoorzitter René Héman bezocht in
2017 regelmatig districtsbijeenkomsten en KNMG-medewerkers
bespraken inhoudelijke thema’s
tijdens debatavonden.

Persvragen 2017
32%
10%
9%
9%
8%
7%
6%
6%
5%
5%
2%
1%
0,5%
0,5%

De KNMG heeft als federatie intensief contact met de acht koepelleden en houdt via peilingen in het
KNMG Artsenpanel (4.000 deelnemers) en discussie in de districten
direct contact met de achterban.

Zo streven we naar draagvlak en
kennisdeling onder de ruim 59.000
aangesloten artsen en studenten
bij het uitbrengen van een landelijk
standpunt, handreiking of visie. Voor
artsen en geneeskundestudenten
KNMG
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Steun in de praktijk
Advies en begeleiding aan artsen en studenten
vormden de bezoeken van de voorzitter aan de districten verder een
laagdrempelige manier om kennis
te maken met de nieuwe voorzitter,
terwijl de KNMG blij was met de
voelsprieten in de praktijk.
Hoe zal ik het zeggen?
Tijdens diverse districtsavonden
stond ‘Een lastig gesprek met je
collega’ centraal. Basis vormde het
document ‘Optimaal functioneren
besproken’: in een optimale samen-

werking hoort het erbij dat collega’s
elkaar aanspreken bij signalen van
(mogelijk) minder optimaal functioneren en elkaar helpen, maar hoe
doe je dat? Deelnemers kregen
praktische tips om ongewenst gedrag van een collega bespreekbaar
te maken. Daarin was ook aandacht
voor de steun van ABS-artsen bij
problematisch middelengebruik.

Beter voor de dokter
Tijdens elke fase in het artsenbestaan biedt de KNMG artsen en geneeskundestudenten praktische ondersteuning. Dat begint met hulp bij het maken van
de beroepskeuze, zoals in 2017 op de Carrièrebeurs en via de online oriëntatie
middelen zoals video’s uit de praktijk over bijna elk medisch specialisme
en profiel. Later in de loopbaan bestaat deze ondersteuning uit een uitgebreid
aanbod van workshops, coachingstrajecten en handreikingen. Met praktijkvragen kunnen artsen terecht bij de KNMG Artseninfolijn.

Bekijk het online
feedback stappenplan

Studenten helpen hun
match te ontdekken
De KNMG vindt het belangrijk
dat de juiste arts op de juiste plek
terechtkomt. Daarom ondersteunt
de KNMG studenten bij hun oriëntatie op de vervolgopleiding. Met
beroepskeuze-informatie, filmpjes,
interviews met aios en opleiders in
het tijdschrift Arts in Spe en op de
KNMG Carrièrebeurs.
Op www.knmg.nl/beroepskeuze
vinden geneeskundestudenten
beroepskeuze-informatie over
elke medische vervolgopleiding:
wat de opleiding inhoudt, hoe
lang het duurt en wat de loopbaan-mogelijkheden zijn. Van bijna
elk beroep is ook een kort filmpje
beschikbaar, waarin artsen vertellen
waarom zij hebben gekozen voor
hun specialisme.

Carrièrebeurs
Voorjaar 2017 organiseerde de
KNMG opnieuw een editie van
de populaire Carrièrebeurs om
geneeskundestudenten kennis te
laten maken met loopbaanmogelijkheden en beroepskeuzes. Studenten
kregen uit eerste hand advies van
aios en opleiders. Daarnaast was er
een groot aanbod van workshops,
bijvoorbeeld een cv-check, wetenschappelijk schrijven en het opdoen
van praktische vaardigheden als
hechten en intuberen.

KNMG
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Samenwerken in
opleiding en coaching
Alle workshops, trainingen en
coaching van KNMG Arts &
Carrière worden sinds 1 september 2017 uitgevoerd door VvAA
Opleiding en teamcoaching. Voor
coachingsvraagstukken werkten de
twee partijen al langer samen. De
KNMG blijft het brede aanbod met
opleidingsmogelijkheden op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling
aanbieden via haar communicatiekanalen en de VvAA verzorgt de
uitvoering.
Bekijk het aanbod trainingen
en workshops

Praten over levenseinde
Een tijdig gesprek over verwachtingen, wensen en grenzen rondom
het levenseinde. Het is voor artsen
cruciaal om hun patiënt passende
zorg te kunnen bieden in de laatste
levensfase. In 2017 vernieuwden
we het veelgelezen e-book Praten
over het levenseinde voor artsen
en patiënten.
Voor de patiëntenversie werkte de
KNMG samen met Patiëntenfederatie

Nederland, het Nederlandse
Huisartsengenootschap (NHG),
de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de ondersteuning van een tiental organisaties
voor patiënten, ouderen en artsen.
Het e-book bevat ervaringsverhalen
van artsen en patiënten en tips, en
ook concrete bespreekpunten en
voorbeelden van een schriftelijke
wilsverklaring en een schriftelijk
euthanasieverzoek. Verder is voor
notarissen een aansluitende handreiking gemaakt en ontwikkelde
de Patiëntenfederatie een wachtkamerfilmpje.
Bekijk of download de artsen- en
patiëntenversies van Praten over
het Levenseinde

Voorpagina e-book Tijdig praten over het levenseinde

Ruim 8.500 vragen aan
de KNMG Artseninfolijn
Met gemiddeld 35 telefoontjes per
dag wisten artsen in 2017 de KNMG
Artseninfolijn goed te vinden. In totaal verleende de Artseninfolijn service in 8.576 situaties: 7.044 vragen
werden beantwoord en 1.532 artsen
en andere bellers werden gericht
verwezen naar andere informatiebronnen. Hoewel artsen de inhoud
van de antwoorden soms als complex ervaren, bleken zij tevreden
over de snelheid en service.
Opvallend was de grote hoeveelheid vragen over informatieverstrekking aan gescheiden ouders, zoals:
De andere ouder wil overal over
geïnformeerd worden, bijvoorbeeld als het kind op het spreekuur komt. Moet ik dat doen?
Heb ik bij overdracht van het
dossier naar een andere praktijk
toestemming nodig van de andere
ouder?
Hoe zit het met informatieoverdracht naar de advocaat?
Hoe kom ik erachter hoe het
gezag geregeld is?
Hoe handel ik bij de verschillende
leeftijdsgroepen minderjarigen
(0-12, 12-16, 16-18 jaar)?

ABS-artsen: steunpunt
voor verslaafde artsen
Het expertteam van ABS-artsen,
het steunpunt van de KNMG
voor artsen die kampen met
problematisch middelengebruik,
kreeg in 2017 opnieuw subsidie
van VWS. ABS-artsen luistert,
geeft advies en begeleidt artsen
desgewenst naar behandeling
en re-integratie naar werk.
“Eerst goed luisteren, dan samen
bespreken welke opties er zijn.
Daar begint onze steun mee”,
vertelt Joanneke Kuppens, van
oorsprong internist en als
KNMG
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Kwaliteit beroepsuitoefening

RGS & CGS
verslavingsarts KNMG verbonden
aan het expertteam van ABS-artsen.
“Artsen moeten vaak een enorme
drempel over voordat ze contact
leggen met ABS-artsen. Maar omdat
wij onbekenden zijn en vertrouwelijk
omgaan met persoonlijke informatie, is het voor de meeste bellers
gemakkelijker om hun verhaal te
vertellen. Die eerste belangrijke stap
zet vervolgens vaak meer in gang.”

Lees het complete interview
met ABS-arts Joanneke Kuppens
Lees de column van ABS-psychiater
Hans Rode: “Alcohol is een slecht
plan op bijna alle bio-psychosociale
vlakken”

Problemen met alcohol,
medicĳnen of drugs?
Wĳ helpen u.

Drinkt of gebruikt u meer dan u zou willen?
Wĳ kunnen u helpen. Met gesprekken of
adviezen. En, als u dat wilt, begeleiding naar
behandeling.

Hulp of advies nodig? Bel of mail dan nu
naar ABS-artsen.
Telefoon: 0900-0168 (Op werkdagen krĳgt
u ABS-artsen tussen 13.00 en 14.00 uur
direct aan de lĳn. Buiten dit spreekuur kunt
u een bericht achterlaten en nemen wĳ
zo snel mogelĳk contact met u op.),
e-mail: info@abs-artsen.nl

www.knmg.nl/abs-artsen

Ruim 19.000 besluiten nam de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) in 2017. Allemaal na zorgvuldige afweging en op basis van de
regelgeving van het CGS. Ondertussen werkte de RGS hard gewerkt aan de
modernisering van het toezicht en vernieuwde instellingsvisitaties. En zette
het College Geneeskundige Specialismen (CGS) vervolgstappen naar de
toekomst, waarbij onder meer werd onderzocht hoe beter valt aan te sluiten
op Europese regelgeving.

RGS: Primaire processen
naar hoger plan
De RGS bracht in 2017 de interne
kwaliteit van haar primaire processen – registratie, herregistratie, opleiden en erkennen – op een hoger
plan. RGS-voorzitter Joop Blaauw:
“Het is niet eenvoudig om jaarlijks
ruim 19.000 besluiten te nemen en
dat zowel afgewogen als efficiënt te
doen. De RGS streeft ernaar zoveel
mogelijk besluiten op maat nemen,
met aandacht voor het belang van
de aanvragende partij en zonder de
belangen van andere betrokkenen
uit het oog te verliezen.”
Verder zijn in 2017 resultaten geboekt met de optimalisatie van MijnRGS, de modernisering van het toezicht en (externe) communicatie. Tot
slot nam de RGS afscheid van twee
vicevoorzitters van het eerste uur:
Hein Brackel en Renée Weersma.

Hun inzet en nauwe betrokkenheid
waren bijzonder waardevol voor de
RGS en haar voorlopers.
Modernisering van het toezicht
Het jaar 2017 stond voor een groot
deel in het teken van modernisering
van het toezicht op de geneeskundige vervolgopleidingen door nieuwe
regelgeving van het CGS. Op een
themamiddag heeft de RGS kennisgemaakt met de nieuwe erkenningensystematiek en hebben zij met
KNMG
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elkaar van gedachten gewisseld
over invulling van een nieuwe wijze
van toezicht houden door de RGS.
Onderdeel van de modernisering
op het toezicht is het project
Instellingsvisitaties RGS.
Project Instellingsvisitaties
RGS van start
Maar liefst 20 instellingen hebben
zich in 2017 aangemeld voor de
eerste instellingsvisitaties RGS.
De RGS heeft deze nieuwe manier
van visiteren een jaar lang voorbereid, in samenwerking met de
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie Medisch
Specialisten (FMS), De Jonge Specialist (DJS), het CGS en experts uit
het veld.

Een Instellingsvisitatie RGS richt
zich op dat deel van de erkenning
dat geldt voor alle medischspecialistische vervolgopleidingen
binnen een instelling. Een instelling
kan hier vrijwillig aan deelnemen en
een RGS certificaat behalen. Dit
certificaat toont aan dat de COC,
het Leerhuis en de Raad van Bestuur het interne kwaliteitstoezicht
op de opleidingsoverstijgende
processen van de medischspecialistische vervolgopleidingen
goed op orde hebben.
Ruim twintig instellingen hebben
zich aangemeld voor de eerste
visitatieronde in januari en februari
2018. Na de eerste vier Instellingsvisitaties RGS vindt in samenspraak
met alle belanghebbenden een

Kerncijfers RGS
In aantallen is het werk van de RGS in 2017 over de processen verdeeld in:

evaluatie plaats en voert de RGS
waar nodig verbeteringen door.
Meer communicatie, beter contact
De RGS communiceerde in 2017
over onder meer de vernieuwde
herregistratie-eisen, het beroep
tegen btw-heffing, MijnRGS, nieuwe
accreditatieregels en het project
Instellingsvisitaties RGS, maar ook
in interviews en nieuwsbrieven.
In diverse interviews vertelden
medewerkers van de RGS, zowel
online als in Medisch Contact over
hun werk en hun relatie met de arts
als klant, onder andere in ‘De RGS
stelt zich steeds opener op’ en ‘Bij
kwaliteit hoort dat je openstaat voor
feedback’.
MijnRGS
In 2017 zijn er in MijnRGS gebruikers
wensen verwerkt. Een mooi resultaat
is dat MijnRGS nu ook wordt ingezet
voor het project Herregistratie. Beide
ontwikkelingen hebben een positief
effect op de beeldvorming over
de RGS.

Nieuwe randvoorwaarden
voor herregistratie
Vanaf 1 januari 2020 moet iedere
geneeskundig specialist of profielarts voldoen aan de evaluatie individueel functioneren en de externe
kwaliteitsevaluatie. Wetenschappelijke verenigingen werken er hard
aan om de randvoorwaarden voor
deze nieuwe herregistratie-eisen
in te vullen en de RGS ondersteunt
hen daarbij. Zo organiseerde de
RGS in het najaar 2017 een avond
voor vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen en
beroeps- en ziekenhuisorganisaties.
Lees het intervieuw ‘We maken
het artsen steeds makkelijker hun
(her)registratie te regelen’
Evaluatie individueel functioneren
en externe kwaliteitsevaluatie:
hoe doe je dat?

KNMG
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Beleidsregels aangepast
De RGS implementeert de regelgeving van het CGS en geeft het
RGS advies over uitvoeringsaspecten van CGS-besluiten. Daarnaast
toetst de RGS haar processen aan
eigen regels. Zo is voor het proces
herregistratie een aantal beleidsregels aangepast.

Nieuwsbrief
CGS en RGS brachten elk kwartaal
een gezamenlijke nieuwsbrief uit
met een overzicht van de activiteiten
van het CGS (regelgeving) en de
RGS (uitvoering en toezicht).
Bekijk de kwartaalnieuwsbrief
CGS & RGS december 2017
Aanmelden voor de KNMG 		
Nieuwsbrief CGS & RGS

CGS: Afronden
en opstarten
Het uitgangspunt van het CGS in
2017 eerst af te maken waaraan
was begonnen. Zo actualiseerde
het CGS veel besluiten en werden
diverse opleidingsplannen vastgesteld. Daarnaast zijn de projecten
Gendersensitieve zorg in de

geneeskundige vervolgopleidingen
en Implementatie kwaliteitszorg in
de sociale geneeskunde met goede
resultaten afgerond. Verder timmerde het Bewustzijnsproject in 2017
voor het tweede jaar stevig aan de
weg. En de conceptregelgeving
voor de nieuwe erkenningensystematiek en voor het integrale kaderbesluit is dusdanig ver dat het
CGS daarover met stakeholders van
gedachten kan gaan wisselen.
Gendersensitieve zorg in de
geneeskundige vervolgopleidingen
In opdracht van het CGS voerde het
Radboud UMC in 2017 een project

uit met subsidie van ZonMw. Doel
van het project was te organiseren
dat er aandacht komt voor gendersensitieve zorg in de opleidingen
huisartsgeneeskunde, cardiologie,
psychiatrie, interne geneeskunde
en maatschappij en gezondheid.
Onderdeel van het project was het
ontwikkelen van een e-learning om
gender in de vervolgopleiding te introduceren. Op 21 november 2017
heeft een afrondende invitational
conference plaatsgevonden. Mooie
eindconclusie: alle doelstellingen
van het project zijn behaald.
Bewustzijnsproject
Het thema ‘kosteneffectief kwaliteit
leveren’ heeft landelijke en politieke
aandacht en verdient verankering
in de regelgeving voor geneeskundig-specialistische vervolgopleidingen. Het CGS wil de geneeskundige
vervolgopleidingen zo inrichten
dat specialisten adequaat worden
toegerust op het leveren van kosteneffectieve zorg, in de context van
kwaliteit en patiënttevredenheid.
Hiertoe gaf het CGS eind 2015
opdracht aan Maastricht University
voor de uitvoering van het project
‘Bewustzijnsproject’, met subsidie
van het ministerie van VWS. De
opleidingsregio’s ontwikkelen in
samenwerking met wetenschappe-

lijke verenigingen activiteiten op
het gebied van kostenbewustzijn,
die het CGS vervolgens stapsgewijs
kan verankeren. Alhoewel het project
nog loopt tot eind 2018, is het
vooruitzicht dat alle doelstellingen
worden behaald.
Brussel
Het CGS bracht in 2017 een werkbezoek aan Brussel: wat zijn de
Europese ontwikkelingen, hoe
verloopt beïnvloeding en besluitvorming in Europa en hoe kan
het CGS hier beter op aansluiten
en zelfs anticiperen?
Erkenning profielen
In 2017 is bij het CGS een aanvraag
ingediend voor de erkenning van
de forensische geneeskunde als
zelfstandig profiel, buiten het specialisme maatschappij en gezondheid.
Het CGS stelde een commissie in
die in 2018 over de aanvraag zal
adviseren.
Het gezamenlijke verzoek van
de Nederlandse Vereniging voor
Farmaceutische Geneeskunde en
de Koepel van Artsen Maatschappij
en Gezondheid om de farmaceutische geneeskunde als profiel te
erkennen heeft het CGS in 2017
afgewezen.
KNMG

Jaarverslag 2017 11

Arts en samenleving
23 CGS-besluiten vastgesteld
Kaderbesluiten: CCMS | CHVG | CSG
Besluiten: bedrijfsgeneeskunde | buitenslands gediplomeerden |
cardio-thoracale chirurgie | geneeskunde voor verstandelijk
gehandicapten | herregistratie specialisten | huisartsgeneeskunde |
interne geneeskunde | kindergeneeskunde | klinische genetica |
longziekten en tuberculose | neurologie | obstetrie en gynaecologie |
orthopedie | radiologie | reumatologie | specialisme
ouderengeneeskunde | spoedeisende geneeskunde | urologie |
verzekeringsgeneeskunde
Besluit afwijzing: farmaceutische geneeskunde als profiel
Daarnaast zijn diverse besluiten als ontwerpbesluit vastgesteld,
waarvan de definitieve vaststelling in 2018 plaatsvindt.
Opleidingsplannen: bedrijfsgeneeskunde | kindergeneeskunde |
klinische geriatrie | neurologie | orthopedie | reumatologie | urologie |
verzekeringsgeneeskunde

Verantwoorde medische zorg. Om die te leveren, maakt de KNMG zich
in 2017 op verschillende terreinen hard voor de immateriële belangen
behartiging voor artsen. Waarbij het bijvoorbeeld gaat om een handreiking
bij het opnemen van gesprekken en het coördineren van de artsencoalitie
die zich inzet tegen kindermishandeling en huiselijk geweld.

Gesprek opnemen:
hoe dan?
Mag ik het gesprek opnemen? Deze
vraag krijgen artsen steeds vaker.
Daarom publiceerde de KNMG in
2017 de handreiking ‘Opnemen van
gesprekken’.
Vooral bij een emotioneel gesprek
kan het voor patiënten prettig zijn
het gesprek terug te luisteren.
Tegelijk kan het maken van een
geluidsopname voor artsen ongemakkelijk voelen en zijn er zorgen
over bijvoorbeeld verspreiding van
de opname via sociale media.
Privégebruik
De KNMG ondersteunt artsen bij het
goed integreren van het opnemen
van gesprekken in de praktijk. In de
handreiking geeft de KNMG aan wat
de regels zijn en hoe hiermee om te
gaan. Zo mag een patiënt volgens
de wet een gesprek met een arts
voor privégebruik opnemen. De patiënt hoeft dit niet vooraf te melden,

maar het komt de verstandhouding
ten goede. De handreiking kwam tot
stand in intensieve samenwerking
tussen KNMG, FMS, LHV, KAMG,
NVAB en NVVG. De achterban was
zeer actief betrokken, via het KNMG
Artsenpanel en als proeflezers.

“Gesprekken
opnemen zou de
gewoonste zaak
van de wereld
moeten zijn.”
kinderarts Paul Brand in de Medisch
Specialist van 25 september 2017
Goede verstandhouding
De belangrijkste punten staan
in een infographic, die Patiënten
federatie Nederland in ‘spiegelbeeld’ publiceerde. Dat was
belangrijk: het publiek kreeg zo
de belangrijke boodschap mee
dat, hoewel niet verplicht, het niet
KNMG
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Webdossier Opnemen van het
gesprek: korte infographic, handreiking en uitkomsten Artsenpanel

Laat arts eigen afweging
maken bij dementie
Met de petitie Nietstiekembijdementie riep een groep artsen in
februari 2017 op om euthanasie
uit te sluiten als iemand zijn schriftelijke euthanasieverzoek niet meer
kan bevestigen. De KNMG vindt dat
elke arts zijn eigen professionele en
persoonlijke afweging moet kunnen
blijven maken, conform de ruimte
die de wet artsen biedt.

In de praktijk is de kans groot dat
een dokter bij een vergevorderd
dementerende patiënt geen euthanasie uitvoert: hij zal op dát moment
een bevestiging in woord of gebaar
willen dat de patiënt euthanasie
wenst. Wel staat in de Handreiking
schriftelijk euthanasieverzoek van
de ministers van Volksgezondheid
en Veiligheid & Justitie in samenwerking met de KNMG dat een arts
over mág gaan tot euthanasie bij
vergevorderde dementie als er een
heldere schriftelijke wilsverklaring
ligt en de patiënt op dat moment
ondraaglijk lijdt aan bijkomende
lichamelijke aandoeningen, zoals
ernstige benauwdheid of pijn,
angst, agressie of onrust. De wet
biedt artsen dus onder voorwaarden ruimte om euthanasie uit te
voeren, maar verplicht de dokter in
geen enkel opzicht om dit te doen,
óók niet als iemand een (schriftelijke)
wilsverklaring heeft. Deze ruimte
voor een eigen afweging moet de
arts houden, vindt de KNMG.

Volgende stappen in aanpak kindermishandeling
Met een actiedocument voor
politici en de ontwikkeling van
een afwegingskader als aanvulling

ZorginBeeld/Frank Muller

meer dan fatsoenlijk is om je arts
vooraf te informeren over een
opname.

op de meldcode zette het cluster
Artsencoalitie zich in om kindermishandeling en huiselijk geweld
vroegtijdiger en beter te kunnen
aanpakken. De KNMG coördineerde
de werkzaamheden.
Met het afwegingskader als aanvulling op de bestaande meldcode
moet voor artsen duidelijker worden
wanneer melden bij Veilig Thuis
nodig is. Artsen worden zo gesterkt
in hun handelen. Met subsidie van
VWS heeft de KNMG per 1 oktober
2017 een projectleider aangesteld
die de totstandkoming van het afwegingskader begeleidt. In de werkgroep participeren afgevaardigden
van alle wetenschappelijke vereni-

gingen van artsen die het meest met
deze problematiek te maken hebben, zoals huisartsen, kinderartsen,
jeugdartsen, klinisch geriaters en
psychiaters. Dit loopt door in 2018.
Politiek speelt dit thema ook een
belangrijke rol. In een actiedocument
stelden de leden van het cluster
zich voor aan de nieuwe leden van
de Tweede Kamer en de nieuwe
minister van VWS en hebben zij hun
belangrijkste speerpunten op een
rij gezet.
Bekijk het actiedocument
Bekijk de factsheet kinder- 		
mishandeling

KNMG
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Transparantieregister Zorg volstaat
Sinds 2012 geeft het Transparantieregister Zorg inzicht in de financiële
relaties tussen artsen en farmaceutische bedrijven. Dit gebeurt om
samenwerking tussen industrie en
zorgprofessionals of sponsoring
door bedrijven in de zorg trans
parant maken.

“Het is juist goed
dat tussen dokters
en industrie relaties
bestaan”
Samenwerking tussen zorgprofessionals en bedrijven is hard nodig,
in dienst van medische innovatie.
Tegelijk moeten patiënten erop
kunnen vertrouwen dat zij objectieve zorg krijgen die niet het gevolg
is van oneigenlijke beïnvloeding
of belangenverstrengeling.
De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) houdt toezicht op
de naleving van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame en monitort het Transparantieregister Zorg.
Uit haar Rapportage Transparantieregister Zorg 2016 (mei 2017) bleek
dat alle onderzochte relaties voldoen

de registratie, wat de positie is
van wilsonbekwamen en wat de
positie is die nabestaanden hebben om aannemelijk te maken
dat de overledene wel bezwaar
had tegen orgaandonatie.

Interview met oud-huisarts en
toezichthouder Ted van Essen
van het Transparantieregister
aan de Gedragscode Genees
middelenreclame. Ook een rapport
van de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ) uit december bevestigde dat de regels correct gevolgd
worden. Conclusie van de IGJ: het
Transparantieregister Zorg geeft
daadwerkelijk de transparantie die
nodig is.

Sinds 1 mei 2017 kunnen huisartsen voor hun gesprekken met
recente statushouders gebruik
maken van een tolkdienst die
vergoed wordt door het ministerie
van VWS. De KNMG publiceerde
met de LHV en andere zorgpartijen een brandbrief dat de regeling

tekortschiet, omdat taalbarrières
niet alleen bij de huisarts spelen
maar bijvoorbeeld ook in de
verloskunde, ggz en tandartszorg. Bovendien geldt de nieuwe
regeling maar voor een beperkte
groep patiënten en slechts een
korte tijd (6 maanden). Ook in
Nieuwsuur kwam dit uitgebreid
aan bod.
Tijdens het symposium ‘Maak de
zorg rookvrij’ op 31 mei spraken
verschillende voorvechters van
de rookvrije zorgomgeving.

KNMG in actie
In een brief aan de Eerste Kamer
zette de KNMG in februari 2017
de uitvoeringsknelpunten van
het wetsvoorstel voor actieve
donorregistratie uiteen. Zoals
de vraag hoe artsen zich kunnen
vergewissen dat de overledene
wilsbekwaam was ten tijde van
KNMG
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Kennis en debat
Negen verenigingen zetten hun
handtekening onder de intentieverklaring om de zorg rookvrij te
maken: AJN Jeugdartsen, GGD
GHOR Nederland, GGZ Nederland, KNMG, Netwerk Verslavingszorg, NFU, NHG, NVZ en NVDZ.
De nieuwe Wet cliëntenrechten
bij elektronische verwerking van
gegevens geeft patiënten meer
regie over hun medische gegevens. Elke zorgverlener is sinds juli
2017 verplicht om toestemming
aan de cliënt vragen voordat
medische gegevens van de cliënt
via een elektronisch uitwisselingssysteem aan andere zorgverleners
beschikbaar mogen worden ge-

steld. Zorgverzekeraars, keuringsartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen krijgen geen toegang
tot patiëntgegevens via een
elektronisch uitwisselingssysteem.

Het contact tussen de KNMG en haar achterban is frequent en hecht. Dat
is te merken aan de waardering voor Medisch Contact, maar ook aan meer
interactie op de KNMG- en MC-websites, meer volgers op de online kanalen
en meer bezoekers op de districtsavonden en congressen.

Het Kwaliteitskader palliatieve
zorg Nederland dat IKNL en
Palliactief in oktober aanboden
aan de KNMG moet bijdragen
aan een landelijk, eenduidig
beleid om de palliatieve zorg
te verbeteren. Hierbij wordt
geredeneerd vanuit de wensen
en zorgvragen van de patiënt en
diens naasten. KNMG werkt nu
met alle betrokken partijen aan
de verdere uitwerking van de
leidraad naar de praktijk.

Congres: Zorg om
kwetsbaar ouderschap
Er kwamen veel indrukwekkende
voorbeelden voorbij op het congres
Zorg om Kwetsbaar Ouderschap,
dat de KNMG in april organiseerde
met de gemeente Rotterdam. Ze
bevestigden de noodzaak om als
arts aandacht te schenken aan preventie en begeleiding rond kinderwens, anticonceptie en kwetsbaar
ouderschap.
Cruciaal is dat zorgverleners tijdig
het gesprek aangaan met kwetsbare
vrouwen over anticonceptie en seksualiteit. In de praktijk leggen zorgverleners die verantwoordelijkheid
vaak bij anderen, terwijl juist een
actieve houding een groot verschil
kan maken. Zo bleek uit een project
van GGD Rotterdam dat veel vrouwen gevoelig zijn voor overreding
en inzien dat het niet in hun belang
en dat van het kind is om zwanger te
worden. De KNMG wil dat voor dergelijke projecten structurele financiering vanuit de gemeenten komt.

Verder pleitte de KNMG voor een
lagere drempel tot anticonceptie,
omdat er vaak financiële drempels
bestaan voor anticonceptie, naast
het gebrek aan kennis bij kwetsbare
vrouwen over anticonceptie.
Alle uitkomsten van het congres
staan in het e-zine Zorg om kwetsbaar ouderschap

Een 7,8 voor
Medisch Contact
De journalistieke titel van de KNMG
Medisch Contact kreeg van lezers
het rapportcijfer 7,8. Tijdschrift,
website, nieuwsbrieven, congressen,
boeken en nascholing vormen samen
een divers en relevant opinie- en
KNMG
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discussieplatform voor alle artsen
in Nederland.

Sterke stijging online
bereik

Er is veel belangstelling om in
Medisch Contact te publiceren:
de redactie krijgt gemiddeld 3,5
keer meer kopij aangeboden dan
het weekblad kan plaatsen. Ook
het afgelopen jaar trokken verschillende artikelen, columns en blogs
de aandacht. Zo leidde de open
brief van huisarts Marloes Tack
(‘Laat mij doen waarvoor ik ben
opgeleid’) aan de bewindslieden
van VWS, waarin zij schetste hoe
huisartsen vastlopen in het administratieve proces, tot Tweede Kamervragen én tot een reactie van de
ministers en staatsecretaris.

Het aantal volgers op social media
steeg in 2017 sterk. Online werkte

Mediaplatform
Hoewel uit het lezersonderzoek blijkt
dat de papieren Medisch Contact
heel veel aanhang heeft, bereikte
het mediaplatform de achterban in
2017 ook steeds beter online via de
website, de dagelijkse en wekelijkse
nieuwsbrieven en de populaire blogs
van artsen. Het aantal online reacties
steeg in 2017 naar 3500 en het aantal
ingelogde bezoekers en en pageviews verdubbelde het afgelopen
jaar naar respectievelijk 180 duizend
en 4,5 miljoen. Het totaal aantal pageviews steeg naar ruim 11 miljoen.

de KNMG hard aan het beter
toegankelijk maken van content
zodat bezoekers minder hoeven
door te klikken om de juiste informatie te vinden.

Bezoekcijfers website www.knmg.nl

Onder de naam Medisch Contact
Live werden afgelopen jaar twee
congressen georganiseerd. Er was
veel belangstelling én waardering
voor ‘De dokter en ethiek’ in het
voorjaar en de vierde editie van
‘De dokter en de dood’ in het najaar.

Meest aangeklikte pagina’s in 2017

Andere kwartaaluitgaven:
Arts in Spe, het magazine voor
studenten geneeskunde;
Medisch Contact Thema, in samenwerking met de wetenschappelijke
verenigingen. Hierin ‘presenteert’
een specialisme zich aan alle artsen
in Nederland.
Lifestyleblad Geniet.
KNMG
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Volgers KNMG

facebook

linkedin

twitter

Volgers Medisch Contact

facebook

linkedin

twitter

instagram

Medische gegevens
zomaar op straat?

Jubileum: 20 jaar
SCEN-artsen

Een Whatsappje, een verzoek van
de bedrijfsarts of een brief van de
advocaat met het verzoek om te
getuigen: wat mag eigenlijk bij
het uitwisselen van medische
gegevens? Om die vraag draaide
het tijdens het KNMG Symposium
Arts en Recht ‘Medische gegevens
op straat?’ op 11 april 2017.

Op het 20-jarig jubileumcogres
van SCEN op 22 november
2017 kwamen ruim driehonderd
SCEN-artsen af. Actuele thema’s
zoals de SCEN-beoordeling van een
psychiatrisch patiënt, de betekenis
van de schriftelijke wilsverklaring
en de voltooid leven-problematiek
kwamen aan bod.

Wat mag en wat moet, hangt af van
het soort procedure en de bijbehorende ‘spelregels’. Daarom luidde
het advies van de KNMG aan de
aanwezige artsen: krijg je een
verzoek om informatie of medewerking, zoek dan eerst uit met
wat voor procedure je te maken
hebt en waarom je bij deze procedure betrokken wordt. Verder waarschuwde de KNMG voor de valkuilen van sociale media als Facebook,
Twitter en messengerdiensten als
Whatsapp. Maar de nieuwe kanalen
bieden ook mogelijkheden en
kansen voor artsen.

Het gaat goed met de euthanasiewet, stelde hoogleraar Johan
Legemaate. Wat opvalt, is dat het
aandeel van euthanasie in het totale
aantal sterfgevallen de afgelopen jaren is gestegen. Hij verwacht gezien
deze toename een discussie over het
handhaven van het huidige systeem.
Het OM gaf een toelichting op het
feit dat men voor het eerst sinds de
inwerkingtreding van de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek
en hulp bij zelfdoding (WTL) in 2002
een strafrechtelijk onderzoek startte.
Procureur-generaal Rinus Otte beargumenteerde in zijn presentatie dat
het strafrecht een stut en een steun
voor de beroepsgroep is: “Een arts
moet kunnen uitleggen wat hij heeft
gedaan, desnoods in een openbare
procedure.”
KNMG
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Onze mensen en organisatie
Lees ook het interview met Rinus
Otte in Medisch Contact: OMtopman Otte: Handhaving euthanasie kan mogelijk buiten strafrecht

Prikkelende columns
over ethische kwesties
Moet zelfdoding worden eenvoudiger gemaakt met euthanasiepoeder? Mag een minderjarige

chemotherapie weigeren? En
mogen artsen empathie faken?
KNMG-ethicus Gert van Dijk
beschreef in zijn prikkelende
columns actuele ethische kwesties
uit de praktijk.
Lees de meest spraakmakende
columns uit 2017 terug:
Euthanasiepoeder
De chemo van David
Empathie: hoe erg is doen alsof?

Inleiding
Nieuw: van een nieuwe voorzitter,
directeur en bestuursstructuur tot
een nieuwe werkomgeving en een
andere manier van werken in programmateams. Allemaal om sterker
en slagvaardiger te opereren voor
de achterban van 59.000 artsen en
geneeskundestudenten.

Werken vanuit een
stevig fundament
Met de benoeming van een nieuwe
voorzitter en een nieuwe algemeen
directeur versterkte de KNMG in
2017 haar fundament. Bovendien
introduceerde de KNMG een nieuwe
bestuursstructuur, met een compacter en slagvaardiger bestuur.

Sinds 1 september is ook het nieuwe
compacte federatiebestuur van
kracht. Vier bestuurders vertegenwoordigen nu samen de federatiepartners van de KNMG. Naast
voorzitter René Héman bestaat
het bestuur uit Carin Littooij die de
huisarts- en ouderengeneeskunde
en geneeskunde voor verstandelijk
gehandicapten vertegenwoordigt,
Christiaan Keijzer, vertegenwoordiger
van de medisch-specialistische
geneeskunde, en Sylvia van der
Burg-Vermeulen namens de sociale
geneeskundigen.

René Héman is met ingang van
1 januari 2017 benoemd tot voorzitter voor de komende vier jaar.
Hij fungeerde in 2016 al als interimvoorzitter van de KNMG. Sinds
maart 2017 wordt de KNMG versterkt met Astraia Rühl als nieuwe
algemeen directeur. Zij werkte eerder bij Verenso, ZonMw en Vilans.

KNMG
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Leer het bestuur kennen
en lees de interviews

Carin Littooij: “Samen ga je soms
wat langzamer, maar uiteindelijk
kom je wel verder”

Wie werken er voor u?
In 2017 werkten in totaal 140
medewerkers bij de KNMG
(108,3 fte). Dit is ongeveer gelijk
aan 2016. Daarvan werken 22
medewerkers bij Medisch Contact,
29 bij Beleid & Advies, 26 bij
Directie, Staf en Ondersteuning
en 63 bij Opleiding & Registratie.
Deze laatste groep verricht werkzaamheden voor de (her)registratie
van medisch specialisten en de
erkenning van opleidingen en
wordt gefinancierd vanuit registratieen accreditatiegelden en instellingssubsidies.

Verbouwing
& vernieuwing

Toenmalig stuurgroeplid ABSartsen en toenmalig CGS-lid
Jac van der Klink: “Als je denkt
dat je collega een probleem heeft,
moet je in gesprek gaan”

Maak kennis
Christiaan Keijzer: “Als je iets wilt
met álle artsen in Nederland, moet
je bij de KNMG zijn”

Sylvia van der Burg-Vermeulen:
“Elke arts rondom de patiënt heeft
zijn eigen aandeel”

Beleidscoördinator Eric van
Wijlick: “Het levenseinde raakt
dokters én de samenleving”

Adviseur gezondheidsrecht
Antina de Jong: “De inhoud van
de boodschap is even belangrijk
als de timing”

Secretaris Jos Lips van de RGS:
“Bij kwaliteit hoort dat je openstaat
voor feedback”

Het afgelopen jaar vonden overal
verbouwingen plaats in de Domus
Medica, ook bij de KNMG. Alle
medewerkers zijn nu ingehuisd op
één etage en kunnen werken waar
zij willen. Dit sluit aan bij de transparante werkwijze waar de KNMG voor
staat. En het vergemakkelijkt onderlinge kennisuitwisseling.
Dit streven we ook na in de multidisciplinaire programmateams
waarmee we in 2017 op de beleidsafdeling zijn begonnen. Elk programmateam bestaat uit ten minste
een algemeen beleidsadviseur,
ethicus, jurist, medewerker KNMG
Artseninfolijn, communicatieadviseur
en secretaresse. Het succes meten
we af aan klanttevredenheid van
onze achterban en medewerkerstevredenheid. Zo hebben we in
mei-juni 2017 de medewerkerstevredenheid getoetst. Ten opzichte
van de vorige meting (april 2015)
zijn de scores gestegen. Belangrijke
aandachtspunten zijn: betrokkenheid (één KNMG), samenwerking
met externe partners (klantgerichtheid) en onderlinge samenwerking
tussen afdelingen. Dit is onder
andere al zichtbaar in de nieuwe
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inrichting van de werkplekken en
het werken in multidisciplinaire
programmateams.

Lintje voor
Mart van Lieburg

Financiën:
exploitatie 2017
De exploitatie van de KNMG wordt
grotendeels gefinancierd via de
O&R tarieven (40 procent), de
federatieve afdracht (28 procent)
en advertentie- en abonnementsinkomsten van Medisch Contact
(15 procent). De federatieve
afdracht wordt voor ruim 2 miljoen
euro ingezet om de kosten van
Beleid & Advies te dekken, voor
circa 500.000 euro ter financiering
van Medisch Contact en voor 2,5
miljoen euro ter financiering van
het bestuur, de directie, staf en
ondersteunende diensten.
Van de 17,6 miljoen euro aan exploitatielasten is het personele aandeel
50 procent. De ICT neemt circa
10 procent voor zijn rekening. Er
resteert als resultaat circa 1 miljoen
euro. Dit is inclusief de 15 procent
tariefsopslag ter aansterking van het
vermogen van O&R, dat ten gevolge
van de btw-naheffing op onvoldoende niveau is.

Op 15 december werd hoogleraar
medische geschiedenis Mart van
Lieburg benoemd tot Officier in de
Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving
deze eervolle en zeer verdiende
onderscheiding voor zijn uitgebreide
bijdrage aan het toegankelijk maken
van de Nederlandse medische geschiedenis. Van Lieburg is sinds 1989
als bibliothecaris van de KNMG verantwoordelijk voor van de historische
collectie van de KNMG. Van Lieburg
ontving zijn onderscheiding op de
Domus Dag, het jaarlijks evenement
over medische geschiedenis waar hij
de geestelijk vader van is.

Actief in internationale
artsenorganisatie
De KNMG verwierf in 2017 een vaste
zetel in het uitvoerend comité van de
World Medical Association (WMA).

KNMG-voorzitter René Héman is
bovendien benoemd tot voorzitter
van het Financial Committee van
deze internationale artsenorganisatie. Deze sleutelpositie verstevigt de
vaste zetel.
De WMA is de mondiale federatie
van artsenorganisaties en richt zich
op het bevorderen van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de
gezondheidszorg. Zo ontwikkelt de
WMA van internationale standaarden en richtlijnen op het gebied
van gezondheidszorg, medisch
onderwijs, medische wetenschap en
medische ethiek.

Daaronder valt ook het WMAeuthanasiestandpunt waarin staat
dat euthanasie onethisch is. Tijdens
een bijeenkomst in het Vaticaan in
november, waarin de WMA bijeenkwam om te praten over end-of-life
questions, heeft KNMG-voorzitter
René Héman samen met Canada
gepleit om dit te veranderen.

De KNMG vindt dat euthanasie
niet tegenover palliatieve zorg
staat, zoals vaak wordt betoogd in
internationaal verband, maar een
onderdeel kan zijn van passende
palliatieve zorg.

Aanmoediging
voor jong talent

Geneeskunde is méér dan medische
kennis. Daarom reikte de Koninklijke
Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen op 28 november
voor de tweede keer de Jong Talent
Aanmoedigingsprijs uit. Geneeskundestudenten Sanne van Beem
(Vrije Universiteit Amsterdam),
Eleonore Corazolla (Universiteit
van Amsterdam) en Huriye Yaldiz
(Radboud Universiteit Nijmegen)
ontvingen de prijs voor hun maatschappelijke inzet. De KNMG sponsort deze prijs, die werd uitgereikt
door de voorzitters van KNMG en
De Geneeskundestudent.
KNMG
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Jaarverslag van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG),
vastgesteld door de Algemene Vergadering op 21 juni 2018.
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).
Contact
Postbus 20051, 3502 LB Utrecht
Heeft u vragen aan de KNMG? 088-440 4200 of info@fed.knmg.nl
www.knmg.nl
Heeft u als arts een juridische of medisch-ethische vraag?
Bel de KNMG Artseninfolijn via 088 - 440 4242
Opmaak: Lawine visuele communicatie, Utrecht
Heeft u vragen of opmerkingen over dit document? Mail ze naar communicatie@fed.knmg.nl
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