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Gezamenlijke nieuwsbrief
Ieder kwartaal bieden wij u een overzicht van de activiteiten van het CGS
(regelgeving) en de RGS (uitvoering en toezicht).
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CGS

CGS verankert tijdelijke versoepeling
herregistratie in ontwerpbesluit Covid-19
KNMG, RGS en CGS besloten onlangs
in gezamenlijkheid om voor alle
geneeskundig specialisten wiens
registratie expireert in de periode van
1 maart 2020 tot en met 31 december
2020 de verplichting herregistratie aan
te vragen tijdelijk op te schorten. Tot 1
januari 2021 worden geen
inschrijvingen doorgehaald, noch vervallen deze van rechtswege.

Lees meer

Wijzigingsbesluit diverse besluiten voor
instemming naar minister
Met het wijzigingsbesluit worden de laatste specifieke besluiten uit cluster 2 in
overeenstemming gebracht met het Kaderbesluit CGS. Het gaat over de
specifieke besluiten voor de specialismen anesthesiologie, klinische geriatrie,
medische microbiologie, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, plastische
chirurgie en radiologie.

Lees meer

Besluit revalidatiegeneeskunde voor
instemming naar minister van VWS
Het CGS heeft op 13 mei jl. het
gewijzigde Besluit
revalidatiegeneeskunde definitief
vastgesteld en ter instemming
aangeboden aan de minister. Het
besluit is gewijzigd naar aanleiding
van de herziening van het landelijke

opleidingsplan en compacter en
overzichtelijker gemaakt. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2020.

Lees meer

CGS ontwerpbesluit maatschappij en
gezondheid en ontwerp Kaderbesluit
profielen adviesronde in
Onder verantwoordelijkheid van de KAMG is een nieuw landelijk opleidingsplan
opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn het Besluit M&G en het Kaderbesluit
profielen aangepast. De grootste verandering in de opleiding is dat de acht
profielen die nu nog de eerste fase vormen van de opleiding M&G komen te
vervallen.

Lees meer

Vernieuwd Besluit internationale
gezondheidszorg en tropengeneeskunde
treedt in werking
Onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging voor Tropische
Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg is een nieuw landelijk
opleidingsplan opgesteld. Naar aanleiding hiervan is het Besluit IGT
overeenkomstig LOP aangepast. Na publicatie van de vaststelling in Medisch
Contact treedt het besluit in werking op 1 juli 2020.

Lees meer

Besluit psychiatrie voor instemming naar
minister van VWS
Het CGS stelde op 11 maart jl. het gewijzigde Besluit psychiatrie na verloop van
de verplichte adviesronde, definitief vast. Het besluit is gewijzigd naar aanleiding

van de herziening van het landelijke opleidingsplan. Daarnaast is het besluit
compacter en overzichtelijker gemaakt. De beoogde datum van inwerkingtreding
is 1 juli 2020.

Lees meer

Instemming minister met diverse besluiten
van het CGS
De minister van VWS stemde op 2 maart 2020 in met de besluiten van 11
december 2019: Besluit huisartsgeneeskunde, Besluit specialisme
ouderengeneeskunde en het Besluit tot wijziging van diverse CGS besluiten.
Hierdoor sluiten de specifieke besluiten voor de zes specialismen uit cluster 1 en
3 aan op het Kaderbesluit CGS. De wijzigingen zijn 1 januari 2020 in werking
getreden.

Lees meer

Jaarverslag CGS 2019
Het jaarverslag van het CGS over 2019 is
verschenen. Het CGS heeft een productief en
intensief jaar achter de rug. Zo is bijvoorbeeld het
volledig nieuwe Kaderbesluit CGS in 2019
afgerond. Daarin is onder andere de systematiek
van erkenning van en toezicht op de opleidingen
vernieuwd. Het Kaderbesluit CGS is per 1 januari
2020 in werking getreden.

Lees het jaarverslag

RGS
RGS: tegemoetkomingen door coronacrisis
De RGS nam een aantal maatregelen om specialisten en profielartsen zo min
mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Zo behouden alle specialisten en
profielartsen dit jaar hun registratie in de registers, nam de RGS een aantal
maatregelen voor opleiders en opleidingen en beantwoordde veelgestelde vragen
van aiossen.

Continu verbeteren: Jaarverslag RGS 2019
"Het gaat steeds beter met de
dienstverlening van de RGS. Als
voorbeeld: MijnRGS. Ook in het
afgelopen jaar verbeterden we dit
systeem zodat het sneller en
vriendelijker werd.”, aldus RGSvoorzitter Joop Blaauw.

Lees het jaarverslag

Nieuwe vicevoorzitter RGS: Roel Bennink
Roel Bennink is benoemd als
vicevoorzitter RGS. Roel is al een
aantal jaren lid van de RGS namens
de nucleair geneeskundigen en is
plaatsvervangend lid namens de
radiologen. Hij volgt Tom Geers op als
vicevoorzitter voor het cluster
medisch specialisten. De RGS is Tom
zeer erkentelijk voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

Lees meer

Project PIEC succesvol afgerond
Het project implementatie nieuwe erkenningensystematiek CGS (PIEC) is onlangs
succesvol afgerond. Samen met vele betrokkenen heeft de RGS procedures
ontwikkeld om het nieuwe kaderbesluit CGS in de praktijk uit te voeren. Alle
belangrijke informatie vindt u online.

Regionaal visiteren vervolgopleidingen
De RGS hoopt eind 2020 met
regionale visitaties van
samenwerkingsverbanden te starten.
Een eerste wervingsronde hiervoor
sloot half juli. Na de uitvoering van
deze eerste regionale visitaties vindt
een evaluatie plaats en voert de RGS
waar nodig verbeteringen door.

Lees meer

MijnRGS: nog gebruiksvriendelijker
De RGS werkt voortdurend aan het verbeteren van MijnRGS. Om het systeem nog
gebruiksvriendelijker en sneller te maken, hebben we ook de afgelopen maanden
weer een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Lees verder
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