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Voorwoord
Na zijn oprichting in 2010 heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS)
zich met een aantal omvangrijke trajecten beziggehouden. De geneeskundigespecialistische opleidingen zijn gemoderniseerd, de eisen voor herregistratie zijn
herzien en ook de herziening van de systematiek voor de erkenning van opleiders en
opleidingsinrichtingen en –instituten is gestart. Deze drie trajecten omvatten samen een
groot deel van het takenpakket van het CGS.
Na vijf jaar is het dan ook een mooi moment om terug te blikken en vervolgens naar
de toekomst te kijken en te bepalen wat het CGS de komende jaren tot 2020 gaat
doen. Dat is een van de plannen van het CGS voor 2016 en het doet mij genoegen
om daaraan nog een bijdrage te kunnen leveren voor mijn vertrek als voorzitter van
het CGS in april 2016. Daarnaast staat het CGS voor de uitdaging om een paar grote
projecten tot volle wasdom te brengen: de verdere ontwikkeling en uitwerking van de
herziening van de erkenningensystematiek, de integratie van de Kaderbesluiten CHVG,
CCMS en CSG en het meerjaren bewustzijnsproject voor kosteneffectieve zorg. Ook het
reguliere werk gaat door. Zo zal het CGS zich in 2016 steeds bezighouden met nieuwe
of aanpassing van bestaande regelgeving, met het beoordelen en vaststellen van
landelijke opleidingsplannen en naar verwachting met het beoordelen van aanvragen
tot nieuwe profielen. Daarbij bouwt het CGS op de expertise van zijn eigen leden en
op de deskundige inbreng van een breed scala aan organisaties die onmisbaar is voor
het draagvlak voor de besluiten van het CGS. Communicatie is in dat kader van groot
belang.
Het belooft een boeiend jaar te worden.

Dr. Ted van Essen
Voorzitter CGS

Hoofdstuk 1
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De organisatie
1.1.

Organisatorische inbedding

Het CGS is in de kern een regelgevend orgaan en is onderdeel
van de artsenfederatie KNMG (KNMG). De KNMG voert naast
verenigings- en federatietaken voor haar leden ook een aantal
wettelijke taken uit voor alle artsen in Nederland. Deze werkzaamheden betreffen de opleiding en registratie van geneeskundig specialisten. Voor de uitvoering van de wettelijke taken voor
opleiding en registratie heeft de KNMG conform artikel 14 van de
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
twee organen ingesteld:
∏
∏

 et College Geneeskundige Specialismen (CGS);
h
de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

De ondersteuning van het CGS is ondergebracht bij de afdeling
Opleiding en Registratie van de KNMG en omvat 3,4 fte (secretarissen en secretaresses). De kosten van het CGS worden gedekt
door een instellingssubsidie die jaarlijks door het ministerie van
VWS wordt verstrekt.

1.2. Taken en doelstellingen
De grondslag voor de taken van het CGS met betrekking tot specialismen is neergelegd in artikel 14 van de Wet BIG.
De taken van het CGS staan in artikel 11 van de Regeling specialismen en profielen van de geneeskunst van de KNMG. Op
hoofdlijnen zijn de taken als volgt:
∏
∏
∏

het instellen en opheffen van specialismen en profielen en
de bijbehorende registers;
het vaststellen van eisen voor registratie en herregistratie als
specialist of profielarts;
het vaststellen van eisen voor de geneeskundige vervolgopleidingen in Nederland;

∏

 et vaststellen van eisen voor de erkenning van instellingen
h
en opleiders.

Het CGS houdt bij de taakuitoefening rekening met:
∏ de competentiebeschrijving van een specialisme of profiel
opgesteld door beroeps- of wetenschappelijke vereniging;
∏ de maatschappelijke en financiële gevolgen van een besluit.

1.3. Het CGS
Het CGS bestaat uit dertien leden voorgedragen door beroepsverenigingen, brancheorganisaties en aios-verenigingen. De leden
van het CGS worden benoemd door het federatiebestuur van de
KNMG.
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Voor 2016 staan maandelijks vergaderingen gepland en een
strategiedag waarop het eigen functioneren wordt geëvalueerd
en waarop een of meer inhoudelijke hoofdthema’s worden
besproken. De agenda’s en stukken van de collegevergaderingen zijn voor de leden digitaal beschikbaar. De agenda’s met
een toelichting op de te bespreken onderwerpen zijn openbaar.
Zij worden een week voorafgaand aan de vergadering op de
website geplaatst en ter kennisneming aan diverse stakeholders
toegestuurd.

∏
∏
∏
∏
∏
∏

Vertrouwen in verbeteren

∏
∏

1.4. Het presidium
Het CGS heeft een presidium dat gevormd wordt door de voorzitter, twee vicevoorzitters en de secretaris. Het presidium zorgt
ervoor dat de agenda van de vergadering wordt voorbereid, er
afstemming plaatsvindt met stakeholders en de voortgang van
en afstemming tussen de commissies wordt bewaakt en bevorderd. Het presidium komt maandelijks bijeen en legt verantwoording af aan het CGS.

1.5. Commissies
Ter voorbereiding op de besluitvorming kan het CGS adviescommissies instellen. In 2016 zijn in ieder geval de volgende commissies actief:
∏ de Commissie Modernisering Erkenning & Toezicht;
∏ de Commissie Integratie kaderbesluiten (inclusief evaluatie
gelijkgesteldenregeling);
∏ de Projectgroep Ouderenzorg in de opleiding;
∏ de Stuurgroep Kostenbewustzijn in de zorg.

1.6.

Werkwijze

Het CGS streeft er naar om zo transparant mogelijk te werken en
belanghebbenden in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de
besluitvorming. Het CGS probeert dit doel te bereiken door, naast
dit jaarplan:

a dviescommissies in te stellen waarin deskundigen uit het
veld participeren;
agenda’s van de CGS-vergaderingen op de website te plaatsen en per mail te sturen naar diverse stakeholders;
voortgangsrapportages op te stellen voor het federatiebestuur van de KNMG;
periodieke bestuurlijke overleggen te voeren met het federatiebestuur van de KNMG en de diverse beroepsorganisaties;
discussiebijeenkomsten en symposia te organiseren;
ontwerpbesluiten voor advies aan belanghebbende organisaties voor te leggen;
nieuwsberichten te publiceren en informatiemateriaal te
verspreiden;
de website van het CGS actueel te houden.

Om voor de buitenwereld inzichtelijk te maken naar welke
aspecten het CGS kijkt bij zijn besluitvorming, heeft het CGS
een aantal toetsingskaders. Er is een Toetsingskader specialismen en een Toetsingskader profielen, met de criteria op basis
waarvan het CGS specialismen of profielen erkent. Tevens is er
een Checklist regelgeving, enerzijds om transparant te zijn over
welke aspecten bij de vaststelling van regelgeving een rol spelen
en anderzijds om consistentie en uniformiteit in regelgeving te
bevorderen. Tenslotte is er een set beoordelingscriteria van een
competentiegericht opleidingsplan, waaraan wijziging of herziening van opleidingsplannen worden getoetst.  
Het CGS legt in 2016 de focus op de afronding en voortzetting
van een aantal eerder opgestarte trajecten. Bij deze trajecten
streeft het CGS zo veel mogelijk naar:
∏
∏
∏
∏
∏

regelgeving op hoofdlijnen
deregulering en ont-bureaucratisering
decentrale allocatie van verantwoordelijkheden
transparantie van processen
draagvlak voor zijn besluiten.

Bij de besluitvorming neemt het CGS actuele ontwikkelingen in
de zorg mee, evenals rapporten van externe partijen en ontwikkelingen in Europese regelgeving.

Hoofdstuk 2
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Onderwerpen 2016
2.1.

Meerjarenvisie 2020

Bij de start in 2010 heeft het CGS voor de invulling van zijn taken
als langetermijndoel gesteld:
“Het ontwikkelen dan wel stimuleren van een opleidingsstelsel
waarin de zorgvraag in maatschappelijke context centraal staat,
waarbij de focus ligt op:
∏
∏
∏

balans tussen generalisten en specialisten;
preventie: gezond en zo lang mogelijk maatschappelijk optimaal functionerend ouder worden;
geïntegreerde zorg.”

In 2013 heeft het CGS samen met de RGS het visiedocument
“Van handhaven naar verbeteren” opgesteld waarin als visie
met betrekking tot toezicht is opgenomen:
“ Verbeteringsgericht en efficiënt toezicht houden op de medische vervolgopleidingen, opdat deze toekomstbestendige,
deskundige specialisten afleveren die patiënt georiënteerd zijn
en oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen.”  

In de afgelopen vijf jaar heeft het CGS daaraan uitvoering gegeven. De modernisering van de opleidingen bevindt zich in een
afrondende fase. Het nieuwe besluit inzake de herziening van
de eisen voor herregistratie treedt op 1 januari 2016 in werking
en de schets van de herziening van de erkenningensystematiek
wordt binnen afzienbare tijd duidelijk. Al deze trajecten zullen
hun effecten nog gaan hebben de komende jaren, maar het CGS
zal zich ook moeten bezinnen op zijn visie voor de komende vijf
jaar. In 2016 zal die meerjarenvisie 2020 worden ontwikkeld en
uitgedragen.

Regelgeving
2.2.

Integratie kaderbesluiten

Het huidige CGS is in 2010 ontstaan door samenvoeging van de
drie toenmalige colleges CCMS, CHVG en CSG. Elk college had
toen een kaderbesluit voor het eigen cluster van specialismen
met regelgeving van algemene aard die voor elk van de eigen
specialismen van toepassing was. In de afgelopen vijf jaar heeft
de meerwaarde van één gezamenlijk, deskundig en in omvang
beperkt college zich bewezen. Dat geeft aanleiding om de integratie van de huidige drie kaderbesluiten voor te bereiden. Die
integratie zal ook gevolgen hebben voor alle specifieke besluiten
betreffende de afzonderlijke geneeskundige specialismen. Die
zullen allemaal moeten worden aangepast. Gelet op de hoeveelheid besluiten, het grote aantal betrokken organisaties en de
keuzes die bij die integratie gemaakt zullen moeten worden,
zal de integratie een tijdrovend en complex proces zijn. In 2015
is een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd, waarin onder andere
de gevolgen en knelpunten van een integratie in kaart zijn
gebracht. Het CGS heeft op basis van die analyse besloten de
integratie in 2016 uit te voeren. De RGS zal nadrukkelijk bij dit
proces worden betrokken.
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2.3.

Profielen

In 2009 is in de Regeling specialismen en profielen van de KNMG,
naast het erkennen van specialismen, de mogelijkheid geopend
om (deel)gebieden van de geneeskunde niet als specialisme,
maar als profiel te erkennen. De taak om profielen te erkennen is bij het CGS belegd. Inmiddels zijn twaalf vakgebieden als
profiel erkend. In 2015 evalueerde het CGS het systeem van profielen, waarbij onder andere werd gekeken naar de toegevoegde
waarde van de profielen in het algemeen en naar de verhouding
tot het systeem van specialismen. De uitkomsten van die evaluatie worden vertaald in een of meer activiteiten die het CGS in
2016 uitvoert.
Voorts zijn twee nieuwe profielen aangekondigd. Zodra het CGS
die in behandeling neemt, zal voor elk profiel een commissie
worden samengesteld die het CGS over de aanvraag adviseert.
De werkzaamheden van die commissies worden dan in 2016
uitgevoerd.

2.4.

Jaarlijkse wijzigingsronde specifieke
besluiten

Het CGS voert ook in 2016 de jaarlijkse inventarisatie uit van de
wensen van de diverse wetenschappelijke verenigingen voor
wijziging van hun specifieke besluit. De verenigingen werden
eind 2015 verzocht hun wijzigingsverzoeken in te dienen. Het
CGS zal deze gewenste wijzigingen vervolgens in 2016 bezien en
bundelen in een verzamelwijzigingsbesluit.  

2.5.

Wijziging Europese regelgeving

Mede op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CGS zijn
regelgeving in overeenstemming gebracht met gewijzigde Europese regelgeving. Het CGS heeft de gespecialiseerde regelgeving
voor artsen vanuit het buitenland ondergebracht in een gezamenlijk en separaat besluit, los van de huidige kaderbesluiten
CCMS, CHVG en CSG. De afronding van het besluitvormingsproces
is in 2015, maar de inwerkingtreding en de implementatie door
de RGS vindt plaats in 2016. Aan die implementatie zal het CGS
desgewenst bijdragen.

Opleidingen
2.6.

Project Ouderenzorg in de opleiding

In 2011 heeft het CGS opdracht gegeven voor de uitvoering
van een meerjarig Project Ouderenzorg in de opleidingen. Doel
van dit project is de medische zorg aan kwetsbare ouderen te
verbeteren. Om dat te realiseren moeten de competenties van
vrijwel alle specialisten op het gebied van de ouderenzorg worden verbeterd. Dit wordt bereikt door de geneeskundigspecialistische vervolgopleidingen zo in te richten dat specialisten hierop adequaat worden toegerust. Nadat een brondocument
is ontwikkeld dat voor de verenigingen leidend is bij het ontwikkelen en implementeren van ouderenzorg in de geneeskundige
vervolgopleidingen, is in 2014 gestart met de brede implementatie van de in dit project ontwikkelde instrumenten. Onderdeel
daarvan is de ontwikkeling van een zogenaamde SPOC, een
Small Private Online Course. In 2016 wordt bezien in hoeverre de
vigerende regelgeving moet worden aangepast naar aanleiding
van de uitkomsten van dit project. In dat jaar wordt het project
ook afgerond.  

2.7.

Bewustzijnsproject

Het CGS richt zich op de verbetering van de kwaliteit van de
zorgverlening door specialisten aan patiënten. Het kostenbewustzijn en de kosteneffectiviteit binnen de huidige geneeskundige zorgverlening zijn niet optimaal en dat is deels terug te
voeren op de opleidingen. Het thema ‘kosteneffectief kwaliteit
leveren’ heeft landelijke en politieke aandacht en verdient
verankering in de regelgeving voor geneeskundige vervolgopleidingen. Om dat te realiseren stelt het CGS zich ten doel om
de geneeskundige vervolgopleidingen zo in te richten dat specialisten adequaat worden toegerust op het leveren van kosteneffectieve zorg, in de context van kwaliteit en patiënttevredenheid. Hiervoor is het projectplan voor het ‘Bewustzijnsproject’
opgesteld. De  opleidingsregio’s zullen in samenwerking met
wetenschappelijke verenigingen activiteiten ontwikkelen op het
gebied van kostenbewustzijn, die het CGS vervolgens stapsgewijs
kan verankeren in regelgeving. Het betreft een meerjarig en landelijk project met een looptijd van 2015-2018. Het borduurt voort
op de pilot die in het Maastricht Universitair Medisch Centrum
regionaal is uitgevoerd. Het project omvat alle geneeskundigspecialistische vervolgopleidingen en startte eind 2015. In 2016
zal het CGS dit project nadrukkelijk volgen.     

2.8.

den heeft daarin een andere benaming en betekenis gekregen
en er zijn zogenoemde ‘milestones’ geïntroduceerd. Daardoor
hebben de competenties voortaan niet alleen betrekking op de
opleiding van aios, maar op de gehele professionele loopbaan
van de geneeskundig specialist. Zo ontstaat er verbinding met
de herregistratiesystematiek als genoemd onder 2.11. Het CGS
onderzocht in 2015 wat de gevolgen van CanMEDS 2015 zijn voor
de competenties zoals vastgelegd in CGS regelgeving en zal aan
de uitkomst hiervan in 2016 uitvoering geven.   

2.9.

Individualisering opleidingsduur

In 2014 is de regelgeving van het CGS voor individualisering
van de opleidingsduur definitief vastgesteld. Voor de medisch
specialistische opleidingen is de regelgeving ingegaan op 1 juli
2014. Voor de specialistische opleidingen huisartsgeneeskunde,
ouderengeneeskunde, geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten, bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde en
maatschappij en gezondheid was dat op 1 januari 2015. Doel van
deze regeling is de aios zo lang als nodig en zo kort als verantwoord op te leiden waarbij de eindcompetenties gehaald kunnen
worden. Effectief opleiden vergt maatwerk.
Voor de medisch specialistische opleidingen wordt de implemen-

CanMEDS 2015

Vanuit hun regelgevende taak op het terrein van de opleiding en
registratie van specialisten hebben de drie toenmalige colleges
van de KNMG eind 2004 de aanzet gegeven tot de vernieuwing
van de opleidingenstructuur. In dat kader zijn toen algemene
competenties vastgesteld voor de opleidingen in alle geneeskundige specialismen en als uitwerking daarvan ook specialisme
gebonden competenties. Voor de systematiek van competenties
is destijds aangesloten bij het Canadese model van zeven competentiegebieden: de Canadian Medical Education Directions for
Specialists, kortweg CanMEDS. Deze zeven CanMEDS-competentiegebieden zijn vertaald en elk competentiegebied is uitgewerkt
in vier competenties. Aldus zijn 28 competenties ontstaan en
destijds vastgelegd in de regelgeving van het CGS. Intussen
heeft het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada
een actualisatie van het CanMEDS-model gepresenteerd, onder
de naam CanMEDS 2015. Eén van de zeven competentiegebie-

Het CGS richt zich op de verbetering van
de kwaliteit van de zorgverlening door
specialisten aan patiënten.
tatie mede ondersteund door het project Individualisering van
de Opleidingsduur van de Federatie Medisch Specialisten, in het
kader van de bezuinigingsafspraken rond de medisch specialistische vervolgopleidingen. Het CGS participeert in de stuurgroep
van dit project. Met betrekking tot de implementatie van en
communicatie over de individualisering van de niet-medisch
specialistische opleidingen wordt in 2016 separaat gecommuniceerd.  
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2.10. Opleidingsplannen
De wetenschappelijke verenigingen in de zorg stellen voor de
eigen geneeskundige vervolgopleiding een landelijk opleidingsplan op. Deze fungeren vervolgens als basis voor de regionale en
lokale plannen. De landelijke opleidingsplannen en wijzigingen
daarin worden door het CGS vastgesteld. De landelijke opleidingsplannen moeten voldoen aan de regelgeving van het CGS
en bij vernieuwing van het landelijk opleidingsplan toetst het
CGS dit aan een aantal criteria. Belangrijke afweging bij het toetsen van het opleidingsplan is de vraag in hoeverre het plan of
onderdelen daaruit haalbaar, uitvoerbaar en toetsbaar zijn, zowel
voor de opleider als voor de toetsende instantie, de RGS.
De toetscriteria zijn in 2015 herzien en de uitkomst daarvan
wordt in 2016 verder uitgewerkt en uitgedragen. Daarnaast
herzien diverse verenigingen het eigen landelijke opleidingsplan
in het kader van de individualisering van de opleidingsduur. In
2016 worden naar verwachting circa twintig plannen aan het CGS
ter vaststelling voorgelegd.   

(Her)registratie
2.11. Herziening herregistratie
De huidige eisen van het CGS inzake de herregistratie van
specialisten en profielartsen beperken zich nu nog tot het
voldoende en regelmatig uitoefenen van het eigen specialisme,
het deelnemen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevordering
en deelname aan een visitatieprogramma van de desbetreffende
wetenschappelijke vereniging. In 2015 heeft het CGS het besluit
genomen om individueel functioneren van de specialist en het
functioneren in groepsverband bij herregistratie te betrekken.
De inwerkingtreding van het nieuwe besluit herregistratie is
1 januari 2016.
Met het nieuwe besluit herregistratie wordt een specialist geherregistreerd op voorwaarde dat er sprake is van verantwoord
functioneren en toereikende deskundigheid. Dit is uitgewerkt in
de volgende minimumeisen:
∏ regelmatige uitoefening van het specialisme;
∏ uitvoering van voldoende deskundigheidsbevorderende
activiteiten;
∏ regelmatige evaluatie van het individueel functioneren;
∏ en deelname aan externe kwaliteitsevaluatie.
Belangrijk onderdeel van de functioneringsevaluaties is dat de
specialist daar waar nodig verbeterdoelen stelt. Die verbeterdoelen vloeien voort uit evaluaties en sluiten aan bij een of
meer (combinaties van) competenties die van belang zijn voor
het adequaat uitoefenen van zijn vak. Daardoor wordt geborgd
dat het vak bekwaam en bevoegd wordt uitgeoefend, ook als
die uitoefening niet het volledige spectrum van het specialisme
bestrijkt. In 2016 zal de implementatie van het besluit ter hand
worden genomen.   
In het besluit is tevens de bestaande regeling overgenomen voor
registratie als specialist op grond van gelijkgestelde werkzaamheden. Met die regeling kunnen specialisten hun specialistentitel
behouden, maar worden ze niet geacht hun vak als arts uit te
oefenen. Om voor deze gelijkgesteldenregistratie in aanmerking
te komen, is een breed scala aan functies en werkzaamheden
beschreven. Het CGS wil in 2016 bezien of deze regeling ook
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voor de verdere toekomst moet worden gehandhaafd. Daartoe
heeft het CGS een commissie ingesteld die daarover aan het CGS
advies moet uitbrengen.

Erkenning en toezicht
2.12. Herziening erkenningensystematiek
Al in 2013 hebben het CGS en de RGS het visiedocument “Van
handhaven naar verbeteren” gepresenteerd waarin hun visie
over toezicht is omschreven. De modernisering van de vervolgopleidingen, actuele ontwikkelingen in de zorg (zoals zorgconcentratie en de wens van verdere integrale (transmurale) zorg)
en ontwikkelingen in het kwaliteitsdenken waarbij decentraal
verantwoordelijkheden neerleggen meer gangbaar wordt, vragen
om een volgende stap die moet leiden tot de herziening van
de erkenningensystematiek. In 2015 heeft een kleine delegatie
van CGS en RGS een positionpaper opgesteld met daarin de
contouren en uitgangspunten voor een nieuwe erkenningensystematiek. Daarbij is gebruik gemaakt van de resultaten van
het project Scherpbier 2.0, het project Pilots horizontaal en
verticaal visiteren en het project Kwaliteitsborging opleidingen
in de sociale geneeskunde. Ook het landelijk Kwaliteitssysteem
Huisartsopleiding Nederland (GEAR) is hierbij betrokken.
In de ontwikkeling van een nieuwe systematiek staat kwaliteitsverbetering centraal. Toegewerkt wordt naar een systematiek die
enerzijds voldoende ruimte biedt voor de actoren in de opleiding
om zich te ontplooien tot een zelflerend systeem en anderzijds
voldoende handvatten biedt voor de RGS om te beslissen over
de erkenning van actoren in de opleiding. Oftewel: het adagium
‘van handhaven naar verbeteren’ wordt deels losgelaten. Het
nieuwe adagium wordt ‘verbeteren, maar ook handhaven’.
Wanneer er voldoende draagvlak is voor het gedachtengoed in
de positionpaper en deze is vastgesteld, zal het CGS deze positionpaper uitwerken in regelgeving. Die uitwerking zal plaatsvinden in 2016. Bij die uitwerking worden de resultaten van
voornoemde projecten betrokken, voor zover deze resultaten
betrekking hebben op regelgeving.    

Organisatorisch
2.13. Samenwerking stakeholders
Afstemming met en betrokkenheid van veldpartijen bij de
ontwikkeling van regelgeving staan altijd hoog op de agenda
van het CGS. Het CGS zal de intensieve samenwerking met het
federatiebestuur van de KNMG en de RGS voortzetten. Het CGS
blijft periodieke afstemmingsoverleggen gezamenlijk met de RGS
voeren, zoals met het federatiebestuur van de KNMG, de voorzitter van de Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten,
de eerstelijns organisaties, de sociaal-geneeskundige verenigingen en de aios-verenigingen. Doel daarvan is om de activiteiten
op elkaar af te stemmen. Daarnaast voert het CGS periodiek
overleg met het ministerie van VWS en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ).

In de ontwikkeling van een
nieuwe systematiek staat
kwaliteitsverbetering centraal.
In 2016 zal het CGS ook met de colleges van andere beroepsorganisaties overleggen organiseren, zoals de colleges van de KNMT,
de V&VN, de KNMP en de FGzPt. Doel daarvan is informatie
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uitwisselen en bekijken of er mogelijkheden zijn om in voorkomende gevallen gezamenlijke activiteiten te ontplooien.
Het CGS zal tevens zoeken naar een manier om zicht te krijgen
op het patiëntenperspectief zodat het dit bij zijn beraadslagingen kan betrekken.

Belangrijke communicatiethema’s in
2016 zijn de ontwikkelingen rondom
de herregistratie, de modernisering
van het toezicht, de thema’s
ouderenzorg, kostenbewustzijn en de
integratie van besluiten.

Verder participeren de leden van het CGS in diverse initiatieven
op het gebied van de vervolgopleidingen, die niet door het CGS
zijn geïnitieerd, zoals het project Individualisering opleidingsduur
van de Federatie Medisch Specialisten, het project Functioneren
van de KNMG en een werkgroep in het kader van gendersensitieve gezondheidszorg.

2.14. Communicatie
Transparantie staat ook bij de communicatieactiviteiten van
het CGS hoog in het vaandel. Naast de communicatie over de
formele (ontwerp)besluiten van het CGS, zoals adviesverzoeken
aan wetenschappelijke verenigingen over ontwerpbesluiten en
berichten over de vaststelling van CGS-besluiten in Medisch
Contact, bericht het CGS het hele jaar door proactief over besluitvorming en ontwikkelingen rondom actuele thema’s. Daarnaast
is de website een belangrijk communicatiemiddel, evenals
interviews en artikelen in Medisch Contact, de publicatie van het
jaarplan en het jaarverslag van het CGS en artikelen in communicatiemiddelen van belangrijke doelgroepen.
In alle communicatieacties streeft het CGS helderheid na, bijvoorbeeld door duidelijke antwoorden te formuleren op vragen
uit het veld. Belangrijke communicatiethema’s in 2016 zijn de
ontwikkelingen rondom de herregistratie, de modernisering van
het toezicht, de thema’s ouderenzorg, kostenbewustzijn en de
integratie van besluiten.

2.15. Invitationals, symposia en congressen
Evenals voorgaande jaren zal het CGS in 2016 bijdragen leveren
aan diverse congressen in de vorm van workshops en voordrachten, zoals onder andere op het NVMO congres. Ook internationaal is het CGS betrokken bij kennisuitwisseling op diverse
terreinen. Zo zal in 2016, evenals vorig jaar, een bijdrage worden
geleverd aan de accreditation summit voorafgaand aan de International Conference on Residency Education (ICRE) in Canada.

Hoofdstuk 3
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Begroting 2016
De instelling en werkzaamheden van het CGS worden gefinancierd vanuit een instellingssubsidie van VWS. Voor het project
Ouderenzorg in de opleidingen en voor het Bewustzijnsproject
zijn aparte projectsubsidies verkregen.

Voor de werkzaamheden van het CGS in 2016 is een begroting
opgesteld en aangevraagd voor een bedrag van € 521.381,-.
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Ledenlijst CGS (per 1 januari 2016)
Benoemd op voordracht van LHV, NHG, Verenso, NVAVG

Benoemd op voordracht van LHV, NHG, Verenso, NVAVG

DR. G.A. VAN ESSEN (Ted)

DRS. N.G. HILLERSTRÖM (Rob)

huisarts (voorzitter) | einde benoemingstermijn: 07-04-2018 (II)

specialist ouderengeneeskunde | einde benoemingstermijn: 07-04-2018 (II)

Benoemd op voordracht van de Federatie Medisch Specialisten

PROF. DR. F. SCHEELE (Fedde)

Benoemd op voordracht van De Jonge Specialist, LOSGIO,
VASON, VAAVG, LOVAH

gynaecoloog (vice-voorzitter) | einde benoemingstermijn: 07-04-2018 (II)

DRS. B. TOMLOW (Ben)
aios | einde benoemingstermijn: 01-05-2019 (I)

Benoemd op voordracht van NVAB, NVVG, KAMG

DR. M.B.M. SOETHOUT (Marc)

Benoemd op voordracht van NVAB, NVVG, KAMG

arts maatschappij en gezondheid (vice-voorzitter)

PROF. DR. J.J.L. VAN DER KLINK (Jac)

einde benoemingstermijn: 23-04-2018 (II)

bedrijfsarts | einde benoemingstermijn: 07-04-2018 (II)

Benoemd op voordracht van Actiz

Benoemd op voordracht van de Federatie Medisch Specialisten

DR. T.J.E.M. BAKKER (Ton)

PROF. DR. F.W.J.M. SMEENK (Frank)

specialist ouderengeneeskunde | einde benoemingstermijn: 22-04-2018 (II)

longarts | einde benoemingstermijn: 26-03-2017 (I)

Benoemd op voordracht van LHV, NHG, Verenso, NVAVG

Benoemd op voordracht van GGZ NL

DRS. J.D. BEUGELAAR (Jan Dirk)

MW. DRS. H.I.C. VAN DER WAL (Herma)

huisarts | einde benoemingstermijn: 14-08-2018 (I)

lid RvB en geneesheer-directeur Dimence Groep
einde benoemingstermijn: 21-06-2016 (I)

Benoemd op voordracht van NVZ

PROF. DR. D.H. BIESMA (Douwe)

College Geneeskundige Specialismen CGS

voorzitter RvB St. Antonius Ziekenhuis | einde benoemingstermijn 31-12-2019 (I)

MR. M.C.J. ROZIJN (Mike)
(secretaris college)

Benoemd op voordracht van de Federatie Medisch Specialisten

MW. PROF. DR. E.W.M.T. TER BRAAK (Edith)

MW. MR. A. JANNINK (Anke)

internist | einde benoemingstermijn: 07-04-2018 (II)

(adjunct-secretaris college)

Benoemd op voordracht van NFU

PROF. DR. M.J. HEINEMAN (Maas Jan)
lid RvB AMC | einde benoemingstermijn: 07-02-2017 (I)
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