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Vanuit vertrouwen
naar modern toezicht

Vernieuwing van kwaliteitstoezicht
Van vinken naar vertrouwen

Inhoud

Voorwoord
Klaar voor het nieuwe normaal, schreef mijn voorganger Joop Blaauw
in het jaarplan voor 2021, na een roerig jaar. De nieuwe regelgeving
van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) was in januari
2020 namelijk nog maar net van kracht en ging voor de RGS gepaard
met een nieuwe systematiek van erkenning en toezicht op de geneeskundige vervolgopleidingen.
Dankzij de veerkracht, creativiteit en flexibiliteit van medewerkers,
RGS-leden, visitatoren en gevisiteerden bleek in 2020 al snel veel meer
mogelijk dan soms gedacht, zoals met digitaal visiteren. Op die basis
konden we in 2021 voortbouwen. Ook al konden instellingsvisitaties
nog niet in fysieke vorm plaatsvinden, toch is het overgrote deel van de
instellingen erkend voor onbepaalde tijd. Daarnaast heeft de bestuurscommissie Digitaal visiteren een evaluatie gedaan naar hoe deelnemers
en visitatoren de digitale werkwijze ervaren.
Verder zijn we in 2021 van start gegaan met regionale visitaties – eveneens nog noodgedwongen in digitale
vorm. De RGS onderzoekt het komende jaar of deze regionale manier van visiteren inzicht geeft in de
samenhang en inhoud van verschillende vervolgopleidingen van één medisch specialisme binnen één
samenwerkingsverband.
Door de nieuwe toezichtsystematiek – op inhoud en soms in digitale vorm – maakt het controlerende
karakter van onze taak als toezichthouder langzaamaan plaats voor uitgaan van vertrouwen. Zo zetten we
minder vinkjes en voeren we meer gesprekken over hoe processen beter kunnen vanuit wat we zien aan
‘best practices’. En verschuift de oude cultuur van star regels volgen naar een nieuwe praktijk van maatwerk
en kijken wat er mogelijk is binnen de kaders.
Terugblikkend op 2021 waren we inderdaad klaar voor het nieuwe normaal. Maar we kijken ook vooruit.
Naar 2023 en verder. Daarom nemen we in 2022 onze eigen positie kritisch onder de loep. Waar staan
we, waar willen we naartoe en welke uitdagingen liggen er om de kwaliteit van het toezicht hoog te houden?
Hoe bestendigen we wat we goed doen en verbeteren we waar het kan? Dit jaarverslag gaat ons zeker
helpen om die koers verder uit te stippelen.
Roel Bennink
Voorzitter RGS

Voorwoord
Hoofdstuk 1

Dit is de RGS
Onze missie is het bevorderen van het vertrouwen dat de
samenleving heeft in de geneeskundige zorg. Ontdek wie wij
zijn, hoe onze organisatie in elkaar steekt en hoe wij werken
aan onze missie.

Hoofdstuk 2

Activiteiten en taken

		

De RGS voert regelgeving uit van het College Geneeskundig Specialismen (CGS) en neemt besluiten over (her)
registratie, opleiding en erkenningen. Lees welke activiteiten
wij in 2021 ondernamen om te werken aan onze dienstverlening en hoe wij omgaan met de covid-19 pandemie.

Hoofdstuk 3

Samenwerking en afstemming
			

Door goed overleg met allerlei betrokken partijen, van beleidsmakers tot artsenverenigingen, stemmen we onze activiteiten
nauw af. Daarover communiceren we actief met dokters, opleiders en aiossen.

Hoofdstuk 4

Tarieven

Bekijk de tarieven van 2021.
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De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) zet zich
in om vertrouwen van de samenleving in de geneeskundige zorg te
bevorderen. Ook in 2021 is het als gevolg van de covid-19-pandemie
nodig te werken binnen de kaders en de dynamiek van een snel
veranderende realiteit.

Wie we zijn
Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zorg krijgen van een arts die
goed opgeleid, bevoegd en bekwaam is. Daarom is een van de belangrijkste
taken van de RGS om te besluiten over aanvragen voor registratie, herregistratie,
opleiding en erkenning van opleiders en instellingen. Artsen moeten bij een
aanvraag tot (her)registratie aantonen aan bepaalde eisen te voldoen, op basis
van regelgeving die het College Geneeskundige Specialismen (CGS) vaststelt.
De RGS toetst of de aanvraag aan de eisen voldoet en neemt dan een besluit.
Het grootste deel van de besluiten handelen de medewerkers af per mandaat.
Een beperkt deel van de besluiten, zoals besluiten met bijzondere aspecten,
nemen we in onze plenaire vergadering.
SAMENSTELLING EN WERKWIJZE

De RGS is een apart bestuurlijk orgaan binnen de artsenfederatie KNMG.
Het bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, ongeveer vijftig leden en hun
plaatsvervangers (voorgedragen door wetenschappelijke verenigingen en
beroepsverenigingen) en ongeveer tien adviseurs waaronder aiossen. In
2021 vergadert de RGS zeven keer digitaal, vanwege de maatregelen rond
het corona-virus. De grondige voorbereidingen van de vergadering maken
het mogelijk om met een dergelijke grote groep deelnemers op hoog niveau
inhoudelijk te vergaderen. Tegelijkertijd heeft iedere deelnemer die iets
wenst in te brengen, daar ook gelegenheid toe. Het uitbrengen en registreren
van stemmen blijkt, ook weer dankzij een goede voorbereiding, zelfs eenvoudiger dan tijdens fysiek vergaderen.
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DAGELIJKS BESTUUR EN LEDEN

Het dagelijks bestuur (DB) van de RGS bestaat in 2021 uit de voorzitter
drs. J.H. (Joop) Blaauw, prof. dr. R.J. (Roel) Bennink, drs. T.I.M. (Tim) Baijens,
drs. F. (Frits) Woonink, en is met ingang van 2 juli 2021 versterkt
door dr. W.G. Meijer. Voorts zijn betrokken twee adviseurs, zijnde
prof. dr. M.H.H. (Mark) Kramer en drs. E.J.W. (Edo) Schubert. Bestuurssecretaris
mr. F.J.M. (Florine) Vinkesteijn heeft met ingang van 1 juni 2021 afscheid
genomen van de RGS en is per 1 december 2021 opgevolgd door
mr. E.A. (Elisabeth) Klein Hofmeijer.
Tijdens de laatste RGS-vergadering op 10 december 2021 staan we stil bij
het vertrek van de voorzitter Joop Blaauw. Hij neemt per 31 december 2021
afscheid van de RGS. Met ingang van 1 januari 2022 vervult Roel Bennink
de voorzittersrol.
Meer informatie over de samenstelling, de leden en de taken van de RGS
is te vinden op: www.knmg.nl/rgs.

Wat we doen
BESLUITEN NEMEN

Naast het uitvoeren van de regelgeving van het CGS is de belangrijkste
taak van de RGS om besluiten te nemen over (her)registratie, opleiding
en erkenningen. In 2021 heeft de RGS ruim 23.000 besluiten genomen.
Zo’n 85 van deze besluiten nemen we in de RGS-vergadering op de processen
registratie (eerste registratie als geneeskundig specialist of profielarts),
herregistratie (als geneeskundig specialist of profielarts), opleiding (registratie van de opleiding en de aios) en erkenning (erkenning van de opleiding
en opleider).

De hoeveelheid besluiten op de processen is al een aantal jaren redelijk
stabiel, evenals de verdeling over de processen. Omdat het ondoenlijk is
alle besluiten in de plenaire vergadering te nemen, werken we met een
mandaatbesluit en een mandaatregister. Gemandateerde medewerkers en
in een enkel geval uitvoeringscommissies, nemen het overgrote deel van de
besluiten op grond van de mandaatregeling (zie ook hoofdstuk 2, Registratie
en herregistratie).
Tijdens de vergadering bespreken de RGS-leden ook specifieke onderwerpen.
Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor het project bewijsstukken: het vernieuwen
van de documenten die de RGS verstrekt als bewijs van voltooiing van een
medische vervolgopleiding of om inschrijving in een profiel- of specialistenregister aan te tonen. Deze waren toe aan vernieuwing (zie hoofdstuk 2 onder
‘Overige Activiteiten’). Ook staan we stil bij de uitkomsten van de evaluatie
van het digitaal visiteren (zie hoofdstuk 2 onder ‘Vernieuwing van het kwaliteitstoezicht’).

Besluiten
Opleidingen

10.914

Erkenningen

1.626

Registraties

2.431

Herregistraties

8.453
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is met een besluit, kan een verzoekschrift indienen om een geschil aan de
geschillencommissie voor te leggen. De geschillencommissie neemt een
verzoekschrift pas in behandeling nadat partijen een poging tot bemiddeling
hebben gedaan. In 2021 zijn 14 verzoekschriften bij de geschillencommissie
ingediend. Dat zijn er 6 meer dan in 2020. 2 verzoekschriften die niet zijn
afgehandeld in 2020, zijn in dit jaarverslag meegenomen.
Van het totaal aantal van 16 verzoekschriften zijn er 3 ingetrokken. In deze
3 geschillen zijn partijen na bemiddeling tot een oplossing gekomen. Er
vinden 10 hoorzittingen plaats via videoverbinding. De geschillencommissie
doet 9 keer uitspraak en verklaart 1 geschil niet ontvankelijk omdat er geen
bemiddeling heeft plaatsgevonden. In 3 gevallen wijst de geschillencommissie
het verzoek van de aios af en in 5 gevallen is de aios in het gelijk gesteld, in
die zin dat de aios de opleiding kan voortzetten met een geïntensiveerd begeleidingstraject (GBT). De reden van de gegrondverklaring is in 4 gevallen
dat het besluit tot beëindiging van de opleiding niet op het juiste moment
heeft plaatsgevonden. De geschillencommissie handelt nog 4 verzoekschriften
in 2022 af.
REGLEMENT VAN ORDE EN MANDAATREGISTER

Bezwaar tegen besluiten
ADVIESCOMMISSIE

De adviescommissie behandelt bezwaren tegen besluiten van de
RGS en adviseert de RGS of zij dit besluit moet handhaven of herzien.
In 2021 zijn 31 bezwaarschriften ingediend. De adviescommissie brengt
over 8 bezwaren advies uit. 20 bezwaarschriften zijn ingetrokken (waarvan
2 bezwaren uit 2020). Eind 2021 zijn 6 bezwaarschriften nog in behandeling.

In het laatste kwartaal van 2021 stelt de RGS wijzigingen vast in het Reglement
van Orde (RvO) en het mandaatregister van de RGS. Het gewijzigde RvO bevat
een aantal aanpassingen ter verduidelijking en er is een aantal bepalingen toegevoegd. Het gaat hierbij onder andere om de positie van de bestuurssecretaris,
het quorum, de beraadslaging en stemming. Tevens is het mandaatregister
gewijzigd naar een mandaat- en volmachtregister.
KLACHTEN

De RGS heeft in 2021 geen formele klachten ontvangen.

GESCHILLENCOMMISSIE

De geschillencommissie beslecht geschillen over besluiten van opleiders,
een opleidingsinstituut of opleidingsinrichting. Een aios die het niet eens
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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.
Het jaar 2021 staat met name in het teken van het inhalen van de
achterstand op besluiten op erkenningen.

Registratie en herregistratie
Langdurig zieke artsen

VWS gaat aan de slag om de tweejaars-werkonderbrekingseis uit het Besluit
periodieke registratie Wet BIG geheel of gedeeltelijk te schrappen. Dit laat
de minister van VWS weten in oktober 2021 via een Kamerbrief.
De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, níet meetellen bij
herregistratie als arts in het BIG-register. De regel treft met name artsen die
om redenen buiten hun schuld niet kunnen werken, zoals ziekte.
De (bureauorganisatie van de) KNMG zet zich al langer in voor het schrappen
van deze regel. Voor langdurig zieke geneeskundig specialisten die onder de
regelgeving van het CGS vallen, past de RGS ook al maatwerk toe. De vaste
commissie VWS in de Tweede Kamer heeft bij de minister aangedrongen op
een snelle uitvoering.

gesteld. Deze periode loopt van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021.
Valt deze periode, of een deel van deze periode, in de herregistratietermijn
van de specialist of profielarts, dan wordt er per maand 3 punten in mindering
gebracht op de eis van 200 nascholingspunten, tot een maximum van 66
punten. Ook is de dispensatiemogelijkheid op de externe kwaliteitsevaluatie
en de evaluatie individueel functioneren verlengd met een halfjaar. Dat betekent
dat iedere geneeskundig specialist met een expiratiedatum tot en met 30 juni
2021 dispensatie kon krijgen voor deze twee eisen.

Opleidingsklimaat

Uit een enquête van De Jonge Specialist (DJS) komen zorgelijke signalen naar
voren rondom het opleidingsklimaat. Het CGS en de RGS gaan hierover in
gesprek met DJS. Ook zijn er gesprekken met de Federatie Medisch Specialisten
(FMS), de Raad Opleiding van de Federatie, de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische
Centra (NFU). In het jaarplan 2022 neemt de RGS het bijdragen aan het verbeteren van het opleidingsklimaat op als speerpunt en trekt hierin samen
verder op met de KNMG.

Beroepsbeperkende maatregelen

Als een tuchtrechter een specialist een beroepsbeperkende maatregel oplegt,
heeft dat ook gevolgen voor de registratie bij de RGS. Voorbeelden van een
beroepsbeperkende maatregel zijn een schorsing of een doorhaling. De RGS
verwerkt de beroepsbeperkende maatregel en publiceert deze in Medisch
Contact. In 2021 verwerkt de RGS één schorsing en twee doorhalingen.

Herregistratie tijdens corona

In 2021 breidt het CGS in samenwerking met de RGS de tegemoetkoming
op de herregistratie-eisen uit. In het besluit Covid is een coronaperiode vastJaarverslag RGS 2021
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Erkenningen en kwaliteitstoezicht
VERNIEUWING VAN HET KWALITEITSTOEZICHT

Evaluatiebezoeken

Visitaties nieuwe stijl

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. Hierbij wordt, zoals eerder
ook het geval was, gebruik gemaakt van de vakinhoudelijke expertise van de
Plenaire Visitatie Commissies (PVC).

Ontwikkelingen als competentiegericht opleiden, regionalisering van de
opleidingen en individualisering hebben de geneeskundige vervolgopleidingen
ingrijpend veranderd. Met een nieuwe invulling van de systematiek van
erkenning en toezicht op de geneeskundige vervolgopleidingen wil de RGS
het kwaliteitstoezicht hierop beter laten aansluiten. Leden van de RGS hebben
de afgelopen jaren samengewerkt met de medisch secretarissen, de wetenschappelijke verenigingen en andere betrokkenen aan de ontwikkeling van
een erkenningen- en toezichtsystematiek die past bij de nieuwe regelgeving
van het CGS. In 2021 is de nieuwe toezichtsystematiek ook geïmplementeerd
in cluster 1 (huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde, geneeskunde voor
verstandelijk gehandicapten, verslavingsgeneeskunde, internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde en cosmetische geneeskunde). Een deel
van de instituten visiteert de opleidingen dan namens de RGS.
Als in 2020 het nieuwe Kaderbesluit van het CGS van kracht wordt, rolt de
RGS de implementatie van de nieuwe erkenningen- en toezichtsystematiek
uit. Als gevolg van covid-19 en de tijdelijke opschorting van visitaties vinden
de eerste visitaties op basis van de nieuwe regelgeving uiteindelijk pas aan
het eind van 2020 plaats. De voor 2021 geplande evaluatie van de nieuwe
erkenningssystematiek vindt daarom plaats in 2022. Zo is het mogelijk eerst
voldoende ervaring op te doen.
De Plenaire Commissie Instellingsvisitaties (PCI) beoordeelt naar aanleiding
van een visitatie of een opleidingsinstelling die medisch-specialistische
vervolgopleidingen verzorgt, in aanmerking komt voor een erkenning voor
onbepaalde tijd. De kleine commissie (KPCI), bestaande uit 11 leden van
de PCI, geeft een pre-advies dat in de RGS-vergadering wordt besproken.

In 2018 zijn de eerste instellingen gecertificeerd. In 2021 is een belangrijk
deel van dit certificatieproces afgerond: inmiddels zijn 45 van de 50 instellingen
met meer dan 3 vervolgopleidingen gecertificeerd. In 2022 visiteert de RGS de
laatste 5 instellingen. De instellingsvisitaties zijn hiermee een onderdeel van
het staande beleid van de RGS. Bij een erkenning voor onbepaalde tijd krijgen
opleidingen en opleiders vervolgens evaluatiebezoeken en leveren zij rapportages
aan de RGS. Deze evaluatiebezoeken zijn een vorm van onderzoek ter plaatse
naar het functioneren van de opleidingsorganisatie en de betreffende opleidingen.
Op het niveau van de opleidingsinstelling monitort de KPCI de inhoud van de
erkenningsbesluiten om trends in het kwaliteitsbeleid binnen instellingen die
afwijken van de norm te herkennen en onderneemt hierop zo nodig actie.

Digitaal visiteren

De eind 2020 ingestelde Bestuurscommissie digitaal visiteren heeft medio 2021
het digitale visitatiebeleid geëvalueerd en hierover gerapporteerd. Over het
geheel genomen bestaat een (lichte) voorkeur voor het visiteren op locatie,
waarbij volledig digitaal visiteren een aanvaardbaar alternatief is zodra hiertoe
een noodzaak is. Deelnemers zien vooral waardevolle mogelijkheden voor
hybride maatwerk bij visitaties, zowel in de voorbereiding van een visitatie als
bij een visitatie zelf.
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Regionaal visiteren

Regeling specialismen en profielen geneeskunst

Uitvoering CGS-regelgeving

Bij het opmaken van dit jaarverslag heeft de minister nog niet ingestemd met
de verzochte wijzigingen. Omdat diens instemming met terugwerkende kracht
wordt gegeven, treden de wijzigingen per 1 januari 2022 in werking.

In 2021 zijn 6 regionale visitaties uitgevoerd van in totaal 29 instellingen.
De regionale samenwerkingsverbanden variëren in omvang tussen minimaal
3 en maximaal 7 instellingen. Aan elke regionale visitatie gaat een informatiebijeenkomst voor de deelnemers vooraf om iedereen zo goed mogelijk te
informeren. Alle betrokkenen ontvangen na afloop ter evaluatie van de regionale
visitatie een online vragenlijst. In 2022 volgt een uitvoerige evaluatie van de
ervaringen van alle betrokkenen bij de visitaties. De resultaten worden dan
besproken met het veld en de RGS. Op basis daarvan bepalen we hoe de
RGS verder gaat met regionaal visiteren.

Adviseren over besluiten

Een van de hoofdtaken van de RGS is het implementeren en uitvoeren van de
regelgeving van het CGS. Daarnaast adviseert de RGS het CGS over uitvoeringsaspecten van (wijzigingen in) CGS-besluiten. In 2021 geven we advies over de
volgende besluiten:
• Covid-19
• Forensisch artsen erkenning als zelfstandig profiel
• Obstetrie en gynaecologie
• Urologie

De Algemene Vergadering van de KNMG stemt op 8 juli 2021 in met een zestal
wijzigingen van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst.
Deze wijzigingen zijn op verzoek van de RGS en het CGS aangebracht en
betreffen naast een aantal tekstuele wijzigingen de mogelijkheid voor de RGS om:
- (a) een tarief te hanteren voor een aanvraag om eerste erkenning
als opleidingsinstelling;
- (b) gevolgen te verbinden aan het niet-betalen van het (jaarlijkse)
abonnementstarief (erkenningen).

Beleidsregels RGS en nadere richtlijnen erkenningen

De RGS heeft de Beleidsregels en nadere richtlijnen erkenningen aangepast.
De RGS stelde de gewijzigde regels op 10 december 2021 vast. Deze treden
op 1 januari 2022 in werking.

In alle gevallen van wijzigingen in regelgeving stemmen we in de fase voorafgaand aan het officiële verzoek op een constructieve manier af met het CGS.
Dat neemt niet weg dat we in de formele adviesronde diverse aandachtspunten
aan het CGS meegeven. Onze feitelijke werkzaamheden beginnen pas als we
aan het CGS over de regelgeving hebben geadviseerd en het CGS deze
regelgeving heeft vastgesteld. Vervolgens passen wij onze werkwijze hierop
aan, veranderen waar nodig formulieren, richten MijnRGS en CRM (opnieuw)
in, en informeren betrokkenen.
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Gegevensverstrekking
Verzoeken om gegevensverstrekking

In het Beleid Gegevensverstrekking van de RGS staat welke (persoons)
gegevens de RGS aan derden verstrekt, welke (persoons)gegevens de RGS
niet verstrekt en waarom zij dat (niet) doet. Alle 91 verzoeken die de RGS in
2021 ontvangt om het verstrekken van gegevens zijn aan dit beleid getoetst.
Bij een groot deel van de verzoeken gaat het om aantallen specialisten,
profielartsen of aiossen, de verdeling man/vrouw en/of leeftijdscategorieën.
Er zijn ook enkele instanties met een jaarlijks terugkerende vraag. Met deze
instanties heeft de RGS overeenkomsten afgesloten. In 2022 evalueren we
het Beleid Gegevensverstrekking.

AVG

Een organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet de regels die voortvloeien uit de AVG, waarborgen en rekenschap kunnen afleggen over hoe deze
regels worden nageleefd. De RGS verzamelt persoonsgegevens en legt deze
vast in haar CRM-systeem.
Op de website van de KNMG staan twee privacy-verklaringen: voor aiossen en
voor specialisten en profielartsen. In deze verklaringen en in de gebruiksvoorwaarden voor MijnRGS staat welke persoonsgegevens de RGS verwerkt, met
welk doel, de bewaartermijn van deze gegevens en met wie de RGS persoonsgegevens deelt. Daarnaast staat hierin hoe betrokkenen hun rechten kunnen
uitoefenen, zoals het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.
De AVG verplicht daarnaast organisaties om een verwerkingsregister bij te
houden. De verwerkingen van de RGS staan in dit register opgenomen. Dit
register wordt jaarlijks geactualiseerd. Ook is dit jaar gekeken naar de noodzakelijkheid van de verzamelde gegevens en hebben we aandacht besteed
aan privacybewustwording van medewerkers.

Jaarverslag RGS 2021

Hoofdstuk 2 Activiteiten en taken

Overige activiteiten
MijnRGS

MijnRGS is de persoonlijke omgeving waarin een deel van de specialisten,
profielartsen, aiossen, opleiders, opleidingsinstellingen en (hoofden van)
opleidingsinstituten online zaken regelen met de RGS. Zo regelen aiossen
hun opleidingsregistratie in MijnRGS, maar ook nagenoeg alle herregistratieaanvragen van specialisten en profielartsen verlopen via MijnRGS.
In 2021 hebben we het gebruikersgemak van MijnRGS verder verbeterd
en is MijnRGS gereed gemaakt om het visitatieproces te ondersteunen. In
2021 hebben instellingen en PVC’s diverse pilots gedaan om de erkenningsprocedures via MijnRGS te laten verlopen. Dit traject loopt door in 2022.
Verder is het CRM-systeem gemigreerd naar de cloud. Deze migratie garandeert
de ondersteuning van het systeem voor de langere termijn en verbetert de
beveiliging van gegevens.

Implementatie KOERS

In 2021 is er regelmatig overleg van de secretarissen cluster 3 (de specialismen
bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde, maatschappij en gezondheid
en acht profielen voor sociaal geneeskundigen) met verschillende betrokken
partijen. Bijzondere aandacht is er voor de invoering van het kaderbesluit
CGS, implementatie van KOERS (Kwaliteitsvisie Opleidingen en Raamplan
Sociale Geneeskunde) en het kwaliteitskader sociale geneeskunde. Zo hebben
de secretarissen in een tweetal (virtuele) informatiebijeenkomsten stilgestaan
bij deze ontwikkelingen en de gevolgen voor de praktijk. Daarnaast zijn de
secretarissen betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van opleidingen,
zoals het vernieuwde landelijk opleidingsplan maatschappij en gezondheid
en forensische geneeskunde.

Bewijsstukken

De documenten die de RGS verstrekt als bewijs van voltooiing van een medische
vervolgopleiding of om inschrijving in een profiel- of specialistenregister aan
te tonen, zijn per 1 oktober 2021 vernieuwd. In de loop van de jaren is een
veelheid aan documenten ontstaan die verschillende organisatieonderdelen
binnen Opleiding & Registratie verstrekten. Ook bestond er nog geen Engelse
vertaling, of kwam deze niet overeen met het onderliggende Nederlandstalige
document.
De bewijstukken over de opleiding of (her)registratie van een geneeskundig
specialist en profielarts geven we nu uit in een nieuwe opmaak met aandacht
voor uniformiteit en onderlinge samenhang. Daarbij staat de gehele inhoud
op één pagina in de Nederlandse en de Engelse taal. Ook is een standaard
opgesteld voor vertaling in het Engels van de specialismen en profielen en
de daaraan verbonden titels die op de bewijsstukken staan.
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Hoofdstuk 3 Samenwerking en afstemming

In 2021 praat de RGS regelmatig met klanten, samenwerkingspartners
en andere veldpartijen over haar werkzaamheden en projecten. Zo
inventariseert de RGS onder belanghebbenden wat er leeft en wat
zij verwachten van de RGS. Die wederzijdse betrokkenheid komt de
dienstverlening ten goede.

Communicatie
Nieuws en website

In de communicatie staat in 2021 voorop wat onze doelgroepen belangrijk
vinden en willen weten. Naast een aantal actuele nieuwsberichten, waaronder
corona-coulanceregeling herregistratie en regionaal visiteren, brengen we
samen met het CGS ook drie kwartaalnieuwsbrieven uit. Ook publiceren we
een dubbelinterview met scheidend voorzitter Joop Blaauw en aantredend
voorzitter Roel Bennink. Daarnaast krijgen de webpagina’s voor Opleiders en
opleidingsinstellingen een grondige update.

•
•
•
•
•
•
•
•

de voorzitter van de KNMG
het presidium van het CGS
de voorzitter van de Raad Opleiding Federatie Medisch Specialisten
de besturen van de organisaties voor huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
de besturen van de sociaalgeneeskundige verenigingen
de besturen van de profielverenigingen
de besturen van de verenigingen van aiossen
het ministerie van VWS

Tot slot voert de RGS overleg met het Landelijk Overleg Registratie Commissies
(LORC)1 over registratiecommissie-overstijgende onderwerpen.

Samenwerking
Betrekken van belanghebbenden

Het betrekken van belanghebbenden bij diverse projecten en werkzaamheden
is inmiddels gemeengoed in de werkwijze van de RGS. Zo werken we voor het
project regionaal visiteren nauw samen met diverse adviserende partijen. Door
het betrekken van relevante partijen laten we onze diensten zo goed mogelijk
aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van onze betrokkenen, en ontstaat
ook een breder draagvlak voor onze activiteiten.
REGELMATIG OM DE TAFEL

Informatie delen en vragen om input voor onze activiteiten doen we in de
diverse periodieke overleggen die we hebben met:
1

De registratiecommissies van respectievelijk FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie),
KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).
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Hoofdstuk 4 Tarieven

Het federatiebestuur van de KNMG stelt de tarieven vast voor de
dienstverlening van de RGS, en legt ze ter instemming voor aan
de minister van VWS.
Het gaat om de kostendekkende tarieven voor de (her)registratie van
aiossen, specialisten en profielartsen, voor de erkenning van opleidingsinstellingen en -instituten en voor het verstrekken van gegevens.

Registratietarief
		

Tarief 2021
incl. btw

Abonnementstarief vast deel
		

Tarief 2021
incl. btw

Erkenningen cluster 1 (excl. HA) *

€ 1.021,83

Erkenningen cluster 2

€ 2.814,60

Erkenningen cluster 3 *

€ 1.453,92

Abonnementstarief variabel deel
(per fte aios)

Tarief 2021
incl. btw

Erkenningen cluster 1 *

€

52,76

Erkenningen cluster 2

€

51,53

€

76,07

Eerste registratie
clusters 1, 2 en 3

€

Erkenning buitenlands diploma
clusters 1, 2 en 3

€ 1.961,88

Erkenningen cluster 3 *

Herregistratie
clusters 1, 2 en 3

€

336,18

Opleidingsregistratie
cluster 1

* Facturen voor opleidingen die gefinancierd worden door de SBOH,
worden rechtstreeks aan de SBOH gestuurd.

€

433,11

Opleidingsregistratie
clusters 2 en 3

€

687,09

177,91
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