Art. D.22 Kaderbesluit CSG
Beleidskader als bedoeld in art. A.2.4 Kaderbesluit CSG inzake overige deskundigheidsbevorderende
activiteiten (“tabel ODB 2006”).
Art. D.22 Kaderbesluit CSG luidt:
D.22. Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten
1.
Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten worden gewaardeerd voor het aantal uren dat de
SGRC daaraan na overleg met de wetenschappelijke verenigingen van de specialismen sociale
geneeskunde toekent.
2.
In de aan herregistratie voorafgaande vijf jaar wordt gemiddeld per jaar ten hoogste twaalf uur
overige deskundigheidsbevorderende activiteiten meegeteld, tenzij artikel D.23., derde lid wordt
toegepast.
De SGRC heeft als beleidskader bij art D.22 Kaderbesluit het onderstaande vastgesteld.
1. Activiteiten, ondernomen na 1 januari 2006, worden bij herregistratie alleen als overige
deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals bedoeld in art D.22 Kaderbesluit CSG beschouwd, als
zij in onderstaande tabel voorkomen.
2. Activiteiten worden alleen als overige deskundigheidsbevorderende activiteit gehonoreerd als deze niet
behoren tot de eigen taakstelling.
3. Activiteiten moeten worden gedocumenteerd op de wijze zoals aangegeven in de tabel.
=
=
ACTIVITEIT en OMSCHRIJVING
WAARDERING
Wijze van
DOCUMENTEREN
=
PUBLICEREN
wetenschappelijk artikel publiceren in
peer-review tijdschriften en het bijdragen
aan boeken op relevant gebied als
medeauteur 4 uur per artikel/bijdrage
eindredacteur of –auteur 20 uur, eenmaal per
herregistratieperiode;
overige jaren 4 uur per
artikel
het publiceren van een boek- of
artikelbespreking in peer-review
tijdschriften
artikelen 2 uur per artikel
boeken 4 uur per boek
Naam van de publicatie, incl.
redactielidmaatschap van een relevant
de naam van het tijdschrift
wetenschappelijk – of vaktijdschrift
8 uur per jaar
(jaargang, nummer, pagina’s)
hoofdredacteur van een relevant
of boek.
wetenschappelijke – of vaktijdschrift
12 uur per jaar
=
VERRICHTEN VAN ONDERZOEK
Promotie- of ander wetenschappelijk
onderzoek dat zelfstandig wordt verricht en
extern verantwoord
12 uur per jaar
Het verslag van het onderzoek
=
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=
DEELNEMEN IN BESTUREN EN COMMISSIES
lidmaatschap van het bestuur van een
wetenschappelijke vereniging voor een
(deelgebied van een) erkend specialisme
sociale geneeskunde of van het bestuur
van een kring van zodanige
wetenschappelijke vereniging
Lid van een relevante vakinhoudelijke
commissie of werkgroep ingesteld of als
zodanig aangemerkt door een
wetenschappelijke vereniging voor een
(deelgebied van een) erkend specialisme
sociale geneeskunde, door de KNMG of een
per bijeenkomst 2 uur tot
beroepsvereniging, door een erkend
een maximum van 12 uur
opleidingsinstituut, een wetenschappelijk
per jaar
instituut of de overheid;
=
DOCEREN
Gastdocentschap voor een al dan niet
sociaal-geneeskundig gehoor
nieuw onderwerp 4 uur per vol uur
bestaand onderwerp 1 uur per vol uur
referaat over nieuw onderwerp,
duur minimaal 20 minuten 1 uur per referaat
=
BEGELEIDEN
Arts(en) in opleiding tot specialist (aios)
door een praktijkopleider

sociaal-geneeskundige stagiaires

één stagiaire één volle week
stage van 2 of meer weken en/of twee of
meer stagiaires
co-assistenten
één co-assistent
twee of meer co-assistenten

VISITATIE
Het deelnemen aan een kwaliteitsvisitatie
uitgevoerd door de wetenschappelijke
vereniging van het eigen specialisme

Verslagen van bijeenkomsten
met vermelding datum of een
jaaroverzicht van deelnemers
en data van de bijgewoonde
bijeenkomsten

Kort overzicht met onderwerp,
doelgroep, datum, tijdsduur van
de voordracht, en een briefje
van de uitnodigende instantie

Kopie van de SGRCbevestiging dat men als
praktijkopleider is toegevoegd
aan een aios of
Verklaring van de betreffende
8 uur per jaar ongeacht het aios dan wel bevestiging door
aantal aios
het opleidingsinstituut
Vermelden van periode van
begeleiding, aantal coassistenten en datum en duur
van begeleiding (notulen van de
bijeenkomsten met datum,
2 uur per jaar
onderwerp, deelname en
tijdsduur) plus de eigen
opleiding, training voor het
4 uur per jaar
geven van deze begeleiding
Certificaten van de betreffende
maximaal 2 uur per jaar
universiteit of documenteren
zoals het begeleiden van
stagiaires.
maximaal 4 uur per jaar

Eenmaal per 5 jaar 25 uur

Certificaat afgegeven door de
wetenschappelijke vereniging
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Toelichting
Art. D.22 Kaderbesluit CSG bepaalt dat een deel van de deskundigheidsbevorderende activiteiten in het
kader van herregistratie kan bestaan uit overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.
Daarbij gaat het volgens art. A 1 van het Kaderbesluit CSG om een:
“vorm van deskundigheidsbevordering, inhoudende de activiteiten van de sociaal-geneeskundige die er op
gericht zijn anderen over het specialisme te informeren en te scholen, die bijdragen aan de ontwikkeling van
het specialisme en die door de wetenschappelijke vereniging van het betreffende specialisme als zodanig zijn
aangemerkt (art A.1.bb), waarbij tot deskundigheidsbevordering worden gerekend alle activiteiten die ten
doel hebben de kwaliteit van de eigen beroepsuitoefening te waarborgen en te verbeteren, niet zijnde
werkzaamheden in de individuele gezondheidszorg (Art A.1.h)”
In de periode tot 1-1-2005 kende de herregistratie-eisen ook al overige deskundigheidsbevorderende
activiteiten, waarvoor in overleg met de wetenschappelijke verenigingen een ‘beleidskader’, de tabel ODB,
was vastgesteld.
In 2003 is aan de wetenschappelijke verenigingen gevraagd om de tabel overige
deskundigheidsbevorderende activiteiten en de uitbreiding die in de praktijk daaraan was gegeven, te
screenen en voorstellen te doen. De reacties van de wetenschappelijke verenigingen, en bespreking daarvan
in de SGRC leidden tot de tabel ODB 2006.
Uitsluitingen
Buiten bovenstaande tabel worden geen activiteiten als overige deskundigheidsbevorderende activiteiten
erkend, omdat de praktijk heeft geleerd dat andere denkbare activiteiten zich zeer op het hellend vlak
bevinden tussen welbewust gekozen (eigen) deskundigheidsbevordering en activiteiten die voornamelijk
onderdeel deel uitmaken van de eigen functie.
De SGRC heeft uitdrukkelijk verworpen om de mogelijkheid te openen in gevallen waarbij andere vormen
van overige deskundigheidsbevordering werden gevolgd aan het ABSG voor te leggen of hier sprake is
van relevante overige deskundigheidsbevordering. Dat valt buiten de taken van het ABSG, dat
verantwoordelijk is voor het accrediteren van bij - en nascholing.
Wel heeft de SGRC vastgesteld, dat de betreffende wetenschappelijke vereniging bepaalde activiteiten, die
in het verleden zondermeer als overige deskundigheidsbevordering werden gezien, kunnen erkennen als
gelijk te stellen aan een relevante vakinhoudelijke commissie of werkgroep, in welk geval deelname
daaraan wel zal worden beschouwd als overige deskundigheidsbevorderende activiteit, zoals:
- deelname aan expertise of kenniskring
- deelnemen aan expertmeetings , toekomstscenario’s.
De SGRC zal, in geval van activiteiten die niet in de tabel voorkomen die mogelijk een element van
deskundigheidsbevordering inhouden, deze activiteiten bij de deskundigheidsbevordering voor
herregistratie buiten beschouwing laten, en geen individueel advies vragen aan de wetenschappelijke
vereniging. Dit om te voorkomen dat ad hoc beleid ten gevolge van een dergelijke individuele raadpleging
tot ongelijkheid en inconsistentie in beoordeling van verzoeken tot herregistratie leidt.
Activiteiten die na 1 januari 2006 niet meer worden beschouwd als overige deskundigheidsbevorderende
activiteiten zijn bijvoorbeeld
1. het maken van vakinhoudelijke instructieve video’s
2. het medewerken aan een groot wetenschappelijke onderzoek incl. terugrapportage daarover
3. vakinhoudelijk overleg of disciplineoverleg
4. provinciaal hoofdenoverleg
5. deelnemen aan of geven van supervisie of coaching .

Niet geaccrediteerde opleidingen
Indien het volgen van niet geaccrediteerde, relevante opleidingen op academisch of post-HBO niveau leidt
tot een tekort aan uren geaccrediteerde bij- en nascholing van maximaal 32 in een periode van 5 jaar, kan
de SGRC besluiten art D 14.3, onder voorwaarden zoals in het betreffende Beleidskader SGRC beschreven,
buiten toepassing te laten.
SGRC 8 december 2005; aanvulling met visitatie, SGRC 18 juni 2008
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