Besluit van 12 mei 2021 houdende de wijziging van de volgende
besluiten: ∗

Cosmetische geneeskunde van 10 april 2019;
Besluit Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde van 25 juni 2020
Het College Geneeskundige Specialismen,
gelet op 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 Landelijke Huisartsen Vereniging, Landelijke
Organisatie van Aspirant Huisartsen, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, het Nederlands
Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, de
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde, de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, de
Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland, de Vereniging voor
Verslavingsgeneeskunde Nederland, de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten en Verenso;
BESLUIT:

* In Medisch Contact van DATUM NR is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit
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I

Het Besluit cosmetische geneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

Aan artikel B.1. wordt een derde lid toegevoegd, dit komt als volgt te luiden:
3. In afwijking van artikel E.3. van het Kaderbesluit CGS geldt dat de praktijkopleiding over ten minste
twee dagen is verspreid.

B.

Aan artikel D.1. wordt een achtste lid toegevoegd, dit komt als volgt te luiden:
8. Het Besluit Covid-19 van het CGS is van overeenkomstige toepassing op deze overgangsregeling.

II

Het Besluit internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

Aan artikel A.3, wordt een derde lid toegevoegd, dit komt als volgt te luiden:
3. Het profiel internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde valt onder de bepalingen van
cluster 1 zoals opgenomen in het Kaderbesluit CGS en het bijbehorende kwaliteitskader.

B.

Artikel C.4, eerste lid, komt als volgt te luiden:
1. In afwijking van artikel E.11, eerste lid, onder a van het Kaderbesluit CGS is het hoofd ingeschreven
in het register AIGT of in een register van geneeskundig specialisten als bedoeld in artikel A.3, eerste
en derde lid van het Kaderbesluit CGS.

C.

Er wordt een hoofdstuk D. toegevoegd dat komt te luiden “Hoofdstuk D registratie”

D.

Aan hoofdstuk D. wordt artikel D.1. toegevoegd, dit komt als volgt te luiden:
D.1. Ingangsdatum registratie
In afwijking van artikel D.3. derde en vierde lid van het Kaderbesluit CGS, is voor de arts die de
aanvraag binnen zes maanden na voltooiing van de opleiding bij de RGS indient en overigens
voldoet aan het derde of vierde lid, de ingangsdatum van diens eerste registratie de dag waarop
de arts diens opleiding heeft voltooid.

E.

Hoofdstuk D. Slotbepalingen en de bijbehorende artikelen worden vernummerd naar E.

III
1.

Bekendmaking
In het officiële orgaan van de KNMG wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijziging van
dit besluit.
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.
De integrale tekst van dit besluit zal op de website van de KNMG worden geplaatst
(www.knmg.nl/opleidingenregistratie).

2.
3.
IX
1.
2.

3.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021.
Indien de mededeling in het officiële orgaan van de KNMG waarin de vaststelling van dit besluit
bedoeld in artikel III, eerste lid, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2021 treedt dit besluit in
werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte, en werkt zij terug tot en met 1 juli 2021.
In afwijking van het tweede lid werkt artikel I, onder B terug tot en met 1 maart 2020.

Utrecht, 12 mei 2021

drs. J.D. Beugelaar,
voorzitter CGS

mr. M.C.J. Rozijn,
secretaris CGS
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Toelichting algemeen
Na de inwerkingtreding van het Kaderbesluit CGS per 1 januari 2020 ontving het CGS diverse verzoeken om
het kaderbesluit en enige specifieke besluiten aan te passen. Daarnaast deed het CGS eind 2020 de
jaarlijkse uitvraag naar gewenste aanpassingen van de regelgeving. Naar aanleiding hiervan ontving het
CGS nog diverse andere wijzigingsverzoeken.
Deze zijn bij elkaar gevoegd in een lijst met wijzigingsverzoeken. Het CGS heeft de eenvoudige wijzigingen
voor de profielen gegroepeerd in dit Verzamelbesluit.
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