Toetsingskader
Profielen
Besluit van 31 en 16² juni 2008 houdende toetsingskader
op grond waarvan deelgebieden der geneeskunde als
profiel kunnen worden aangewezen of opgeheven³

Het College
Geneeskundige
Specialismen
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Het CCMS, CHVG en CSG,
analoog aan artikel 12, eerste lid, onder a, van de Regeling specialisten
geneeskunst van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst (KNMG); gezien het advies van het Federatiebestuur van de
KNMG, de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG),
de Nederlandse Vereniging van VerpleeghuisArtsen (NVVA), de Landelijke
vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), het College Beroepen en
Opleidingen Gezondheidszorg (CBOG), de Huisarts, Verpleeghuisarts en Arts
voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC), de Medisch
Specialisten Registratie Commissie (MSRC) en de CAM-artsenvereniging;

Besluiten:
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Hoofdstuk A
Algemeen
A.1.

Profiel: een deelgebied van de geneeskunde, een verdieping betreffende van het
deskundigheidsniveau van de arts (nog) niet leidende tot het deskundigheidsniveau
van een specialisme, dat door een college als profiel is aangewezen.

Hoofdstuk B
Criteria voor profielen in het algemeen
B.1.

Het profiel betreft de individuele gezondheidszorg.

B.2.

Het profiel vormt een verdieping van de artsopleiding.

B.3.

Het profiel voldoet niet aan de criteria voor aanwijzing als specialisme.

B.4.

Het profiel betreft de reguliere geneeskunde en komt tot stand binnen de 			
bestaande opleidingssettings.

B.5.

Het profiel voorziet in een maatschappelijke behoefte.

B.6.

Het profiel voorziet in een opleiding waarvan de duur minimaal twee jaar bedraagt
en niet uitstijgt boven de tijdsduur die gemoeid is met het verwerven van de
competenties voor een verwant specialisme.

B.7.

Er is een dusdanig aantal beroepsbeoefenaren en patiënten, dat dit aantal het in
stand houden van een opleidingsstructuur met daarbij behorende
borgingsmechanismen rechtvaardigt.

B.8.

Het profiel is beschreven in competenties.

B.9.

Het profiel is geborgd binnen een beroeps- of wetenschappelijke vereniging.
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Hoofdstuk C
Slotbepalingen
C.1.

Dit besluit wordt gepubliceerd in het officiële orgaan van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

C.2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van
het officiële orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst waarin zij wordt geplaatst.

C.3.

Dit besluit wordt aangehaald als: Toetsingskader profielen.

C.4.

De registratiecommissie4 zendt vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit aan
de colleges een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit besluit
in de praktijk.

5

Toelichting
Artikel B.1.
Voor de betekenis van het begrip individuele gezondheidszorg wordt aangesloten bij
de betekenis die de wet BIG aan dit begrip geeft.
Artikel B.2.
Het moet hier gaan om een verbijzondering van de kwalificaties die verbonden zijn aan
het arts-zijn. Een profiel is te zien als een verdieping of een bijzondere deskundigheid
ten aanzien van een omschreven onderdeel van de geneeskunde van de tijdens de
artsopleiding opgedane kennis en ervaring. De verdieping na de specialistenopleiding,
in zogenaamde aandachtsgebieden of superspecialisaties, vallen niet onder het begrip
profiel.
Artikel B.3.
Indien wordt voldaan aan de criteria voor erkenning als specialisme is erkenning van het
profiel niet meer aan de orde. Het kan zo zijn dat een profiel nog niet voldoet aan de
criteria voor specialisme maar na verloop van een bepaalde periode daar wel aan gaat
voldoen. Dan kan een dergelijk profiel ‘doorstromen’ naar het systeem van specialismen.
Artikel B.4.
De opleiding kan leiden tot vrijstelling van delen van de opleidingen tot specialist.
Om die reden wordt vereist dat het profiel de reguliere geneeskunde betreft en plaats
vindt binnen de bestaande opleidingssettings. Indien de opleiding elementen van een
reeds erkend specialisme in zich draagt is de participatie van deze specialismen in de
opleiding geborgd.
Artikel B.5.
Het profiel is gegroeid vanuit een maatschappelijke behoefte doordat de bestaande
specialismen het werkveld niet of onvoldoende dekken danwel een maatschappelijke
behoefte bestaat aan een duidelijke competentieomschrijving en titel.
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Artikel B.6. en B.7.
Het moet gaan om redelijk ontwikkelde gebieden met een opleidingsstructuur van een
substantiële duur die het waard maakt daarvoor een apart borgingsmechanisme in te
stellen. Daarentegen moet het niet gaan om een tijdsduur voor het verwerven van de
competenties voor een profiel die uitgaat boven de tijdsduur die gemoeid is met het
verwerven van de competenties voor een specialisme.
Artikel B.8.
De opleiding moet competentiegericht zijn beschreven conform de systematiek van de
algemene competenties die voor de specialismen gelden.
Artikel B.9.
Voor continuering van het profiel op langere termijn is borging van het profiel binnen
een beroeps- of wetenschappelijke vereniging vereist.
Artikel C.4.
Met dit besluit wordt een nieuwe vorm van registratie en kwaliteitsborging
geïntroduceerd, welke systematiek na vijf jaar geëvalueerd dient te worden door de
colleges.
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Besluit van het CHVG en het CSG

2

Besluit van het CCMS
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Dit Toetsingskader is gepubliceerd in het Medisch Contact van
11 juli 2008, nr. 28 en in werking getreden op 12 juli 2008.
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Tot 1 januari 2013 waren er drie registratiecommissies: de MSRC,
de HVRC en de SGRC.
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Toetsingskader Profielen, Besluit van 3 en 16 juni 2008 van het College Geneeskundige
Specialismen.
Het College Geneeskundige Specialismen is ingesteld door de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG). Artsenfederatie KNMG
vertegenwoordigt ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Van de KNMG maken deel
uit De Geneeskundestudent, Federatie Medisch Specialisten, Koepel Artsen Maatschappij en
Gezondheid (KAMG), 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 ouderengeneeskunde (Verenso).
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Overname van teksten uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van de volledige
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