KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST

College Geneeskundige Specialismen

Besluit van 8 juli 2015 houdende de wijziging van de volgende besluiten:
Besluit Donorgeneeskunde van 14 mei 2014;
Besluit Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde van 12 september 2012;
Besluit Verslavingsgeneeskunde van 14 november 2012;
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 Landelijke Huisartsen Vereniging, de Landelijke Vereniging van Artsen in
Dienstverband, de Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging van
Revalidatieartsen, de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale
Gezondheidszorg, de Vereniging voor Sportgeneeskunde, de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde
Nederland en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten;
BESLUIT:
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I

Het Besluit Donorgeneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

De toelichting van artikel D.2. komt te luiden:
De omvang van de werkzaamheid moet over vijf jaar gemiddeld 16 uur per week zijn geweest; de
arts die pas sinds drie jaar in de donorgeneeskunde werkzaam is moet in die jaren gemiddeld ten
minste 24 uur per week in de donorgeneeskunde werkzaam geweest. De ruimere blootstelling tijdens
de kortere periode van drie jaar borgt het verkrijgen van werkervaring die vergelijkbaar is met
gemiddeld 16 uur gedurende vijf jaar. Voor de arts die tussen de drie en de vijf jaar werkzaam is
geweest, en die niet voldoet aan de eis van 24 uur per week in de laatste drie jaar, geldt dat het aantal
gewerkte uren voldoende moet zijn om gerekend over vijf jaar aan de 16-uurseis te voldoen. De
werkzaamheid moet nadrukkelijk de individuele zorg binnen de donorgeneeskunde betreffen. Artsen
die zogeheten ‘gelijkgestelde werkzaamheden’(management, beleid en advies dan wel opleiding en
onderzoek) verrichten, komen niet voor deze vorm van registratie in aanmerking.
De minimumeis voor deelname aan deskundigheidsbevordering voor de overgangsregeling is op 72
uur gesteld. De deskundigheidsbevordering moet op de peildatum geldig zijn, dat wil zeggen in de
drie jaar daaraan voorafgaand hebben plaatsgevonden. Leidraad bij de beoordeling is de door de
NVDG opgestelde lijst voor bij- en nascholing.

II

Het Besluit Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

Aan artikel C.1. wordt een lid ingevoegd, luidende:
3. In afwijking van artikel C.2., tweede lid van het Kaderbesluit CHVG, volgt de opleider
geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten gericht op het verwerven van de
competenties bedoeld in het door het CGS vastgestelde competentieprofiel opleider en leden
van de opleidingsgroep.

B.

Artikel C.6., derde lid, komt te luiden:
3. In afwijking van artikel C.16., eerste lid onder b., sub i. van het Kaderbesluit CHVG
organiseert het opleidingsinstituut ten minste vijf dagen cursorisch onderwijs per
opleidingsonderdeel genoemd in artikel B.3., onder a.

C.

In artikel E.1., tweede lid, wordt “een jaar” vervangen door “twee jaar”.

III

Het Besluit Verslavingsgeneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel A.2., tweede lid, onderdeel b, wordt “profielarts” vervangen door “verslavingsarts
KNMG”.

B.

In artikel A.2., tweede lid, onderdeel c, wordt “profiel” vervangen door
“verslavingsgeneeskunde”.

IV

Bekendmaking
1.
In het officiële orgaan van de KNMG wordt mededeling gedaan van de vaststelling en
wijziging van dit besluit.
2.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMG genoemd in het eerste lid bevat
tenminste de titel van het besluit of wijziging en de datum van inwerkingtreding van het
besluit of wijziging.
3.
De integrale tekst van dit besluit zal op de website van de KNMG worden geplaatst
(www.knmg.nl/opleidingenregistratie).

V

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

In Medisch Contact van 30 juli 2015 is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit.
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Utrecht, 8 juli 2015

dr. G.A. van Essen,
voorzitter CGS

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

In Medisch Contact van 30 juli 2015 is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit.
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Toelichting algemeen
Het CGS heeft mede vanwege kwaliteitsbewaking besloten periodiek zijn regelgeving te evalueren.
Hierbij wordt nadrukkelijk de kanttekening geplaatst dat het CGS terughoudend om gaat met
wijzigingen van de regelgeving met name vanuit het oogpunt van duidelijkheid naar het veld. Naast
evaluatie van regelgeving is aan de wetenschappelijke verenigingen aangegeven dat (verzoeken tot)
wijzigingen van specifieke besluiten worden gebundeld en jaarlijks door het CGS worden besproken.
Tegen die achtergrond heeft het CGS geïnventariseerd welke wijzigingen in de regelgeving
noodzakelijk en wenselijk waren. In dat kader zijn ook de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen
en de registratiecommissie (RGS) door het CGS schriftelijk benaderd om hun wensen kenbaar te
maken. Er is een aantal wijzigingsvoorstellen ontvangen. Deze zijn door het CGS gewogen en hebben
voor de profielen geresulteerd in dit besluit. Omdat de wijzigingen van de profielbesluiten niet voor
instemming aan de Minister hoeven te worden voorgelegd zijn deze opgenomen in een separaat
wijzigingsbesluit.

In Medisch Contact van 30 juli 2015 is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit.
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