Besluit van 11 december 2019 houdende de wijziging van de
volgende besluiten: 
Kaderbesluit CGS van 13 maart 2019;
Besluit geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten van 16 januari 2019;
Besluit bedrijfsgeneeskunde van 13 september 2017;
Besluit maatschappij en gezondheid van 14 maart 2018;
Besluit verzekeringsgeneeskunde van 13 september 2017.
Het College Geneeskundige Specialismen,
gelet op artikel 14, tweede lid, onder d. van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en
artikel 11 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;
gezien de adviezen van de Federatie Medisch Specialisten, de Koepel Artsen Maatschappij en
Gezondheid, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband,
het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse vereniging van artsen voor verstandelijk
gehandicapten, de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging
voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten en de
Samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde Nederland;
BESLUIT:

* In de Staatscourant van 12 maart 2020, nr. 14100 is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit en van de
instemming van de minister van VWS met dit besluit.
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I

Het Kaderbesluit CGS wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel A.1. komt de omschrijving van individueel opleidingsplan (IOP) als volgt te luiden:
op individueel niveau van de aios uitgewerkt opleidingsplan op basis van het lokaal, regionaal of
landelijk geldend instituuts- of instellingsopleidingsplan

B.

De titel van artikel artikel C.12. komt als volgt te luiden:
Rapportage opleidingsinstelling en opleidingsinstituut

C.

Artikel E.7, derde en vierde lid komen te vervallen.

D.

Artikel F.3, tweede lid, onder b, komt als volgt te luiden:
b. de aios houdt tijdens de opleiding ten minste eenmaal een wetenschappelijke voordracht of
presenteert een poster of publiceert ten minste een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift of
medisch vakblad of schrijft een dissertatie;

E.

Aan artikel G.8. wordt een vierde lid toegevoegd, dat als volgt komt te luiden:
4. In aanvulling op het tweede lid, legt de instituutsopleider het instituutsopleidingsplan voor
instemming voor aan de betreffende wetenschappelijke vereniging.

F.

Aan artikel G.9. wordt een derde lid toegevoegd, dat als volgt komt te luiden:
3. In aanvulling op artikel C.7, derde lid, legt de opleider het instellingsopleidingsplan in de
opleiding tot bedrijfsarts of tot verzekeringsarts voor instemming voor aan de betreffende
wetenschappelijke vereniging.

G.

In de toelichting op A.1. wordt ingevoegd: Plenaire visitatiecommissie: de plenaire
visitatiecommissie is weliswaar ingesteld door de wetenschappelijke vereniging, maar de feitelijke
visitatie wordt door (een deel van) de commissie gedaan onder regie van de RGS. De bedoeling is
dat de visitatiecommissie een onafhankelijk advies kan uitbrengen aan de RGS

H.

Aan de toelichting op artikel C.4. wordt toegevoegd: Voor opleidingen in cluster 2 is de praktijk dat
er voor de opleiding ongeacht het aantal locaties, één opleider wordt erkend. De aanwezigheid of
beschikbaarheid van andere professionals die bij de opleiding zijn betrokken, wordt
georganiseerd via de opleidingsgroep. De erkende opleider blijft verantwoordelijk voor de gehele
opleiding op alle locaties

I.

In de toelichting op artikel C.11. wordt na de zin ‘In het besluit tot erkenning (…) er ook weer
uitgehaald kan worden.’ een zin ingevoegd die als volgt komt te luiden:
Een instelling kan niet worden erkend voor meerdere opleidingen in hetzelfde specialisme.

J.

In de toelichting op artikel D.16, vijfde lid, komen de eerste twee volzinnen als volgt te luiden:
Vijfde lid: Het vijfde lid vloeit voort uit het principe dat een specialist die gedurende een lange
periode niet werkzaam is geweest, geacht wordt niet meer bekwaam te zijn om zijn specialisme uit
te oefenen en derhalve niet meer voor registratie in aanmerking te komen.

K.

Er wordt een toelichting op artikel G.8, vierde lid en G.9, derde lid toegevoegd die als volgt komt te
luiden:
G.8. Erkenning van instituutsopleider (vierde lid) en G.9, Erkenning opleider (derde lid)
Deze leden codificeren de huidige praktijk dat instituuts- en instellingsopleidingsplannen voor
instemming aan de WV worden voorgelegd. Hiermee wordt geborgd dat er onderling niet al te
grote afwijkingen zijn in de invulling van de landelijke opleidingsplannen. Het derde lid van G.9
geldt overigens alleen voor de opleidingen tot bedrijfsarts en verzekeringsarts. De opleidingen tot
arts Maatschappij en Gezondheid geldt dit niet, omdat voor die opleiding dit nog geen praktijk is.
Om dit nu te regelen terwijl een totale herziening van de structuur van de opleiding wordt
voorbereid, zou een te grote impact hebben.
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II

Het Besluit geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel B.1. komt te vervallen, onder vernummering van de artikelen B.2. tot en met B.5. naar B.1. tot
en met B.4.

B.

In artikel E.4, tweede lid, wordt ‘artikel D.3’ vervangen door:’artikel E.3’.

III

Het Besluit bedrijfsgeneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

De artikelen A.3, B.1 en C.2 komen te vervallen, onder vernummering van de artikelen B.2. tot en
met B.4. naar B.1. tot en met B.3.

B.

De toelichting algemeen komt als volgt te luiden:
Dit besluit bevat de bepalingen voor het specialisme bedrijfsgeneeskunde die het Kaderbesluit
CGS aanvullen of die daarvan afwijken. Dit besluit is ontstaan naar aanleiding van het feit dat voor
de bedrijfsgeneeskunde een nieuw landelijk opleidingsplan is opgesteld. Dit landelijk
opleidingsplan vervangt het Handboek Modernisering Medische Vervolgopleidingen Sociale
Geneeskunde.

IV

Het besluit verzekeringsgeneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

De artikelen A.3, B.1 en C.2 komen te vervallen, onder vernummering van de artikelen B.2. tot en
met B.4. naar B.1. tot en met B.3.

B.

De toelichting algemeen komt als volgt te luiden:
Dit besluit bevat de bepalingen voor het specialisme verzekeringsgeneeskunde die het
Kaderbesluit CGS aanvullen of die daarvan afwijken. Dit besluit is ontstaan naar aanleiding van het
feit dat voor de bedrijfsgeneeskunde een nieuw landelijk opleidingsplan is opgesteld. Dit landelijk
opleidingsplan vervangt het Handboek Modernisering Medische Vervolgopleidingen Sociale
Geneeskunde.

V
A.

Het besluit maatschappij en gezondheid wordt als volgt gewijzigd:
In artikel A.1. komt de omschrijving van handboek als volgt te luiden:
handboek: Handboek Modernisering Medische Vervolgopleidingen Sociale Geneeskunde, dat
fungeert als landelijk opleidingsplan als bedoeld in het Kaderbesluit CGS;

B.

In artikel A.1. worden de volgende begripsomschrijvingen toegevoegd:
stage:
onderdeel van de opleiding maatschappij en gezondheid van ten hoogste één
jaar voltijds in een ander specialisme dan het specialisme waarin wordt opgeleid;
stage-instelling: door de RGS erkende al dan niet over meerdere locaties verspreide
instelling of onderdeel van een instelling waar een aios uit de opleiding
maatschappij en gezondheid een stage kan volgen;
stageopleider: degene die een stage in een stage-instelling verzorgt en als zodanig door de RGS
is erkend;

C.

Artikel B.1. komt te vervallen.

D.

Artikel B.3, vierde lid komt als volgt te luiden:
4. Toegang tot de tweede fase wordt verkregen door inschrijving in een profielartsenregister voor
een van de profielen van maatschappij en gezondheid, genoemd in het Besluit profielen
maatschappij en gezondheid.

E.

Artikel B.6, eerste lid komt te vervallen.

F.

In artikel B.6, vierde lid, aanhef, komen de woorden ‘binnen vijf jaar’ te vervallen.
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G.

Er worden de artikelen B.8, B.9 en B.10 ingevoegd, die als volgt komen te luiden:
B.8. Erkenning opleidingsinstituut
1. In aanvulling op artikel G.7, eerste lid van het Kaderbesluit CGS werkt het instituut samen met een
universitair medisch centrum of medische faculteit, en heeft het instituut de afspraken daarover in
een of meer overeenkomsten vastgelegd.
2. In aanvulling op artikel C.2, derde lid Kaderbesluit CGS erkent de RGS voor de opleiding
maatschappij en gezondheid tevens een of meer stage-instellingen en stageopleiders.
3. In de artikelen G.7, eerste lid onder a, c en k, onderdeel vii en G.10 Kaderbesluit CGS wordt onder
opleidingsinstelling en opleider tevens begrepen stage-instelling respectievelijk stageopleider.
B.9. Erkenning stage-instelling
1. Om voor erkenning als stage-instelling in aanmerking te komen zijn op de instelling de artikelen
C.3, tot en met C.6, alsmede artikel G.6 Kaderbesluit CGS van overeenkomstige toepassing en
wordt in die artikelen opleidingsinstelling gelezen als stage-instelling, tenzij de RGS in een individueel
geval dispensatie verleent van een of meer onderdelen van deze artikelen.
2. Op de stage-instelling zijn de artikelen C.9 tot en met C.18 Kaderbesluit CGS van overeenkomstige
toepassing en wordt in die artikelen opleidingsinstelling gelezen als stage-instelling.
B.10. Erkenning stageopleider
Om voor erkenning als stageopleider bij een stage-instelling als bedoeld in artikel B.9 in aanmerking
te
komen, voldoet de beoogd stageopleider aantoonbaar aan de volgende eisen:
a. deze is ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de wet;
b. deze is ten minste een half jaar werkzaam in de stage-instelling;
c. deze is ten minste 16 uur per week werkzaam in de stage-instelling; en
d. deze stelt een instellingsopleidingsplan op voor de betreffende stage.

H.

Artikel C.2. komt te vervallen.

I.

In de toelichting algemeen komen de woorden ‘van het CSG’ te vervallen.

J.

In de toelichting wordt de volgende toelichting op de artikelen B.9. en B.10. ingevoegd:
B.9 Erkenning stage-instelling
Behalve in cluster 1 kent men ook in de opleiding tot arts maatschappij en gezondheid formeel de
term ‘stage’, voor het onderdeel van de opleiding van ten hoogste één jaar, in een ander
specialisme dan het specialisme waarin wordt opgeleid of een ander artikel 3 Wet BIG-beroep. De
eisen voor de stage-instelling zijn grotendeels gelijk aan die voor de opleidingsinstelling in hoofdstuk
C maar kent op enkele onderdelen een kleine afwijking. Die afwijkingen betreffen het erkennen van
een stageopleider, in plaats van een opleider; de figuur van de waarnemend opleider kent de
stage-instelling niet. Het grootste deel van hoofdstuk C is van overeenkomstige toepassing.
B.10. Erkenning stageopleider
Aan de stageopleider worden minimale eisen gesteld om de drempel voor erkenning laag te
houden en zo voldoende stageplekken mogelijk te maken. De stage-opleider hoeft geen arts te zijn,
maar moet wel geregistreerd zijn in een van de registers van de basisberoepen van artikel 3 Wet
BIG. De stageopleider moet direct voorafgaand aan de erkenning een half jaar werkzaam zijn in de
stage-instelling. De instituutsopleider draagt de stageopleider voor erkenning voor.

VI
1.
2.

3.

Bekendmaking
Dit besluit, alsmede wijziging daarvan, behoeft instemming van de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijziging van dit besluit door
het CGS en van de instemming daarmee van de minister. Daarnaast wordt mededeling gedaan in
het officiële orgaan van de KNMG.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMG bevat tenminste de titel van het besluit of
wijziging en de datum van inwerkingtreding van het besluit of wijziging.
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4.

De integrale tekst van dit besluit wordt op de website van de KNMG geplaatst (www.knmg.nl).

VII
1.
2.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.
Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit bedoeld in
artikel VI, eerste lid, worden geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2020 treedt dit besluit in
werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden
geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2020.

Utrecht, 11 december 2019

drs. J.D. Beugelaar,
voorzitter CGS

mr. M.C.J. Rozijn,
secretaris CGS

5/6

Toelichting algemeen
Ten tijde van het vaststellen van het Kaderbesluit CGS van 13 maart 2019 besloot het CGS een aantal
adviezen op een later moment te bezien dan wel op te nemen in de desbetreffende specifieke besluiten
van de specialismen waar de adviezen betrekking op hadden. Met dit wijzigingsbesluit worden deze
diverse adviezen in de besluiten voor de specialismen geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten,
bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde en maatschappij en gezondheid alsnog verwerkt in de
regelgeving van het CGS. Daarnaast wordt bij dit besluit ook een aantal correcties doorgevoerd in het
Kaderbesluit CGS.
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