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Ethische vraagstukken in het Draaiboek Triage als er door de coronacrisis
onvoldoende IC-bedden zijn. Vragen over vaccinaties tegen corona. Maar
ook digitale visitaties en een tijdelijke versoepeling van de net nieuwe eisen
voor herregistratie. Voor al deze discipline-overstijgende zaken, waar iedere
arts mee te maken heeft, zet de KNMG zich in. We kijken ook verder vooruit.
Naar de rol van de arts in 2040 bijvoorbeeld. Of het inzetten op een rookvrije zorg en samenleving en meer aandacht voor preventie. In dit jaarverslag leest u wat wij in 2020 deden om voorop te gaan in goede zorg.
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Voorwoord
Verbinden en
vooruitkijken
Voorop voor dokter en zorg.
Met onze mooie slogan uit 2019
konden we in het ‘coronajaar’ 2020
meteen vol aan de bak. Verbinden
en vooruitkijken bleken daarbij
steeds de sleutelwoorden. Van de
ontwikkeling van het Draaiboek
Triage tot in gesprek zijn met allerlei
partijen over de toekomst van de
zorg en de gevolgen van de pandemie.
Stem van de arts
In 2020 werkt de KNMG met de
Federatie Medisch Specialisten –
veelal vanuit huis en in digitale overleggen – tijdens de eerste coronagolf aan een draaiboek over triage
op de IC. Maar ook andere onderwerpen staan op de agenda, zoals
vraagstukken rondom de schaarste
van persoonlijke beschermingsmiddelen, onze zorgen over het
wetsvoorstel Voltooid leven, euthanasie bij dementie en meer inzet op
preventie om de zorg te verbeteren
en betaalbaar te houden. Ook bereiden we in 2020 de hertroetreding
van de KNMG tot de World Medical
Association voor.

Steun in de praktijk
Ook in 2020 zitten de medewerkers
van de Artseninfolijn dagelijks klaar
om dokters te helpen met allerhande
praktijkvragen. Steun bieden we
symbolisch, zoals met de #hartvoordezorg en #ditismijnzorg campagnes,
maar ook heel concreet. Zo lanceren
we de ABS-artsen toolkit om problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar te maken, richten
we een helpdesk Wet zorg en dwang
op en wordt het voor SCEN-artsen
mogelijk gemaakt om gebruik te
maken van beeldbellen als alternatief voor een face-to-face consult
om zo besmetting te voorkomen.
Platform voor contact
Webinars, podcasts en Zoom
bijeenkomsten: de vorm verandert
misschien, maar de inhoud van het
contact niet. Districtsbijeenkomsten
gaan in digitale vorm gewoon door,
de nieuwe serie Artsenpodcast
belicht actuele onderwerpen die
artsen raken en evenementen als
het jaarlijkse SCEN-congres en de
Domus dag trekken online veel
bezoekers. Meer dan ooit is Medisch
Contact het blad en platform van en
voor dokters, waar de laatste ontwikkelingen in de crisis te lezen en
bespreken zijn.

Beroepsbeoefening
Het nieuwe CGS-Kaderbesluit en
de daaruit voortvloeiende nieuwe
erkennings- en herregistratie-eisen
zijn net ingegaan per 1 januari 2020,
als we in maart besluiten dat er een
tijdelijke versoepeling komt voor
alle specialisten en profielartsen in
2020 om hen zo niet onnodig administratief te belasten. De coronacrisis vraagt om flexibiliteit, nauwe
verbondenheid en actief mee- en
vooruitdenken.
Verder kijken
Vooruitdenken betekent ook verder
kijken dan de ‘waan van de dag’.
Zo denken we nu al na over de rol
van de arts in 2040. Of, iets dichterbij, een goed onderbouwde langetermijnvisie op de Wet BIG en een
weloverwogen, genuanceerde visie
op euthanasie bij dementie.

Samen vooruit
Het grote belang van goede zorg
en competente zorgverleners wordt
door deze coronacrisis weer heel
duidelijk gemaakt. Maar ook heeft
de coronacrisis ons de grenzen
laten zien van de geld-gedreven
gezondheidszorg en de kracht van
de mens-gedreven gezondheidszorg. Samen kunnen we deze crisis
tot een goed einde brengen, en samen
kunnen we er sterker uit komen.
Alleen samen komen we verder.
René Héman
Voorzitter artsenfederatie KNMG

Artsenfederatie KNMG vertegenwoordigt met haar 8 federatiepartners
ruim 59.000 artsen en geneeskundestudenten.
KNMG
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1. De stem van de arts
Draaiboek voor beddentekort op de IC
Wat moet er gebeuren als er door
de coronacrisis onvoldoende
IC-bedden zijn om alle patiënten
die daarvoor in aanmerking komen
te kunnen opnemen? Als de eerste
coronagolf Nederland overspoelt,
voert de KNMG vanaf begin april
intensief overleg met de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ),
de Federatie Medisch Specialisten
en een adviesgroep van medisch
ethici en hoogleraren medische
ethiek over deze vraag.

Onder regie van de Federatie
Medisch Specialisten publiceren de
partijen op 16 juni het draaiboek
‘Triage op basis van niet-medische
overwegingen voor IC-opname ten
tijde van fase 3 stap C in de COVID-19
pandemie’. In de extreme situatie
van fase 3 stap C zijn er niet genoeg
IC-bedden voor het aantal patiënten
dat IC-zorg nodig heeft. Medische
criteria alleen zijn dan niet meer
genoeg om te bepalen wie opge
nomen wordt op de IC.
Dit geldt voor patiënten met en zonder COVID die IC-zorg nodig hebben.

Jong voor oud
Naar dit politiek gevoelige document is lang uitgekeken, mede
omdat de Tweede Kamer in maart
unaniem een motie aanneemt dat
een hard leeftijdscriterium voor
triage niet aanvaardbaar is, en het
kabinet ook op dat standpunt staat.
Het draaiboek ‘Code Zwart’ of
‘Draaiboek Triage’ bevat zo’n criterium niet, maar stelt wel dat als alle
andere manieren om een keuze te
maken zijn uitgeput, jongere generaties voor oudere generaties gaan.
Meer lezen > Draaiboek Triage
	Beluister de Artsenpodcast >
‘Als je als arts moet kiezen tussen
leven en dood’

’Ga soepeler om met
BIG-regels’
Nood breekt wet: aan het begin van
de corona-pandemie adviseert de
KNMG om tijdelijk soepeler om te
gaan met de regels van de Wet BIG.
De KNMG publiceert op 16 maart
een set voorwaarden waaronder
artsen-niet-praktiserend met praktijk
ervaring niet ouder dan tien jaar en
coassistenten zijn in te zetten in de
zorg om personeelstekorten door
de coronacrisis te kunnen opvangen. KNMG-voorzitter René Héman:
‘Deze versoepeling kan levens
redden in een noodsituatie.’
	Lees meer > Voorwaarden waaronder niet-geregistreerde artsen
mogelijk toch kunnen werken
KNMG
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Videoconsult neemt
een vlucht

Artsencoalitie: ‘Vraag actief
naar de thuissituatie’

Veel artsen willen tijdens de corona
crisis patiënten beeldbellen in plaats
van hen fysiek te ontmoeten. De
KNMG brengt daarom 31 maart een
bericht uit met een overzicht van
(veilige) toepassingen voor beeldbellen, aandachtspunten tijdens
het consult en bronnen met meer
informatie.

De Artsencoalitie kindermishandeling en huiselijk geweld roept sinds
het begin van de coronacrisis artsen
op om actief te vragen naar de
thuissituatie en hulp aan te bieden.
Ook roept zij mensen op die in het
nauw zitten, op om actief om hulp
te vragen.

SCEN-artsen mogen ook tijdelijk een
SCEN-consult via beeldbellen doen.
Omdat de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij
zelfdoding (Wtl) een fysiek consult
verplicht stelt, was hiervoor toestemming nodig van de ministeries
van VWS en V&J.
	Lees meer > Een SCEN-arts over
haar ervaringen met beeldbellen

Geen zorg zonder
persoonlijke
beschermingsmiddelen
Mag je van zorgverleners vragen
dat ze zonder afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen zorg
verlenen aan patiënten die wellicht
met COVID-19 besmet zijn?
Nee, vindt de KNMG.

Deze vraag speelt in april 2020,
als er tijdens de eerste coronagolf
met name in de verpleeghuizen en
de thuiszorg een schrijnend tekort
aan persoonlijke beschermings
middelen is.

Doordat kinderen door de corona
crisis niet naar school en dagopvang
gaan en veel psychische en/of
ondersteunende hulp voor zowel
volwassenen als kinderen veel
beperkter beschikbaar is, vreest
de Artsencoalitie dat juist kwetsbare
mensen in de knel komen.
Artsencoalitie
De Artsencoalitie bestaat uit de
KNMG, de Jeugdartsen Nederland
(AJN), de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV), de Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde
(NVK), de Nederlandse Vereniging
Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA),
de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie (NVvP), de Nederlandse
Vereniging voor Klinische Geriatrie
(NVKG) en de Vereniging Vertrouwen
sartsen Kindermishandeling en
Huiselijk Geweld (VVAK).

Ook zorgen over forensisch letselonderzoek
Laagdrempelig forensisch letselonderzoek zónder inmenging
van het Openbaar Ministerie is niet meer mogelijk in het concept-
handelingskader Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling (FMEK). De Artsencoalitie vindt dat geen goede ontwikkeling.
Het concept-handelingskader FMEK is bedoeld om de regionale
uitvoering van forensisch medische expertise bij kindermishandeling
te verbeteren. Het project van de GGD’en maakt deel uit van het
VWS-programma Geweld hoort nergens thuis. In dit concept lijken
waarheidsvinding en strafvervolging van (vermoedelijke) pleger(s)
centraal te staan, in plaats van zorg én veiligheid voor het kind.

KNMG
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Beter van niet: verbod
op maagdenvlies(herstel)
operaties

Wetsvoorstel Voltooid
leven onnodig en
onwenselijk

De NVOG is begin 2020 gestart
met het actualiseren van het standpunt Hymenreconstructie (ook wel
maagdenvliesherstel) uit 2004. De
KNMG geeft juridisch en medischethisch advies.

De KNMG praat in de tweede helft
van 2020 met verschillende politieke partijen over de bezwaren
tegen het initiatiefwetsvoorstel
Voltooid leven van D66. Dit voorstel moet regelen dat ouderen die
het leven voltooid vinden, hulp bij
zelfdoding kunnen krijgen van een
‘levenseindebegeleider’.

Minister De Jonge van VWS wil
maagdenvlies(herstel)operaties
verbieden. Ook al ligt dit dossier bij
de Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie (NVOG),
de KNMG is wel betrokken bij het
onderwerp. Dat komt doordat de
minister mogelijk de meldcode
kindermishandeling en huiselijk
geweld wil gebruiken om een dergelijk verbod mogelijk te maken.
De KNMG en de NVOG spreken
met VWS over de onwenselijkheid
van een verbod.
	Lees meer > Column René
Héman: in de spreekkamer is
geen plek voor politiek
	Lees meer > Standpunten
politieke partijen over maagdenvlies(herstel)operaties

De wet wordt pas in stemming gebracht na de formatie van een nieuw
kabinet in 2021. Door de timing
hebben partijen onze argumenten
kunnen meewegen bij het opstellen
van hun verkiezingsprogramma’s.
Commissie-Van Wijngaarden
Het rapport van de commissie-Van
Wijngaarden over voltooid leven dat
in januari 2020 verschijnt, was voor
de KNMG al een bevestiging dat
een aparte wet voor voltooid leven
onverstandig is. Dat rapport geeft

goede aanknopingspunten om te
zorgen dat mensen het leven weer als
zinvol ervaren, zoals het verbeteren
van sociale contacten en woonplezier.
	Lees meer > Column Voltooid
leven: ‘waardevol en weerloos’
	Lees meer > Rapport commissie-
Van Wijngaarden

Partijen pleiten voor
meer preventie
Hoe kunnen we de zorg in de
toekomst op het hoogste niveau
houden en verder verbeteren?
Het kabinet heeft in de discussienota Zorg voor de Toekomst drie
hoofdthema’s vastgesteld waarop
actie nodig is: 1) preventie en gezondheid, 2) organisatie en regie
en 3) vernieuwing en werkplezier.
De KNMG ondertekent in december
een brief die pleit voor inzetten op
preventie. Het schrijven van de
SER, GGD GHOR en Federatie voor
Gezondheid is door vele partijen
ondertekend die vragen om ver
breding en verdieping van het
preventiebeleid met te zorgen voor
een verbinding tussen de zorg en
het sociale domein, structurele
financiering, heldere verantwoorde-

lijkheden, meer geld investeren in
preventie en minder vrijblijvendheid.
	Lees meer > de volledige brief
	Lees meer > ‘Waar gaan we naar
toe?’ | Column René Héman

Onduidelijke communicatie over uitzondering
mondkapjesplicht snel
aangepast
De mondkapjesplicht die sinds
1 december geldt, roept aanvankelijk veel vragen op bij artsen en
patiënten rondom de uitzonderingsgevallen. Dankzij aandringen
van de KNMG en de LHV past het
ministerie de communicatie op
haar website snel aan.
Rijksoverheid.nl vermeldt bij de
invoering van de mondkapjesplicht
dat een manier voor mensen om
aan te tonen dat ze onder de uitzonderingen vallen ‘een briefje van een
(huis)arts, behandelaar of instelling’
is. De KNMG en de LHV verzoeken
het ministerie dit met spoed aan te
passen, omdat dit zorgt voor onduidelijkheden en onnodige extra druk
op de zorg. Tien dagen later is de
informatie aangepast en is er een
laagdrempeliger oplossing.
KNMG
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2. Steun in de praktijk

KNMG en de Tweede
Kamerverkiezingen
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021
onderneemt de KNMG verschillende activiteiten.
Zo spreekt de KNMG in het najaar
van 2020 met de partijcommissies
van de VVD en CDA om inbreng
te leveren voor de verkiezingsprogramma’s. Onderwerpen die aan
bod komen zijn medisch beroepsgeheim, voltooid leven en preventie. Daarnaast organiseert de KNMG
opnieuw Het Grote Zorgdebat. Dit
debat vindt de week voor de verkiezingen plaats. Verder is op KNMG-
website te zien wat de plannen zijn

van een aantal politieke partijen
op grote zorgthema’s.
	Bekijk de tijdlijn, zorgthema’s en
vergelijking > knmg.nl/verkiezingen2021

Hartverwarmende actie:
#mijnhartvoordezorg

Campagne #ditismijnzorg
wordt gekaapt

Op 20 maart lanceert de KNMG
samen met partnerorganisaties
KNMT, KNOV, KNGF, KNMP en FBZ
de publiekscampagne #mijnhartvoordezorg, een oproep aan het
publiek om een T-shirt met een rood
hart voor het raam te hangen om
de zorgprofessionals te steunen in
de eerste coronagolf. De actie krijgt
dankzij veel media-aandacht een
zeer groot bereik. Op veel plaatsen
in Nederland verschijnen T-shirts,
uiteraard ook achter de ramen van
de Domus Medica.

Begin november start de KNMG
een nieuwe publiekscampagne:
‘#ditismijnzorg. De ambitie is om
mensen op te roepen zich beter
aan de voorzorgsmaatregelen te
houden en zo hulpverleners te
steunen. Maar nog voor de start
kaapt actiegroep ‘Viruswaarheid’
de campagne.
In het weekend voor de start verschijnen er veel berichten met de
hashtag op sociale media, met protesten tegen het overheidsbeleid.
Het effect van de kaping is dubbel:
het beoogde sneeuwbaleffect met
de posters komt niet goed van de

Terug bij de WMA
De KNMG is na twee jaar weer lid
van de World Medical Association
(WMA). In de WMA zijn 115 nationale artsenorganisaties van over de
hele wereld vertegenwoordigd. De
KNMG was tot 1 januari 2019 ook
al lid, maar zegde het lidmaatschap
toen op vanwege gebrek aan vertrouwen in de toenmalige president
van de WMA.
KNMG
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grond, maar de campagne krijgt
door de kaping extra media-aandacht en ook veel waardering.
Begin december is de KNMG genoodzaakt de reactiefunctie op de
website te sluiten omdat er steeds
meer en steeds vaker intimiderende
en soms zeer persoonlijk gerichte
reacties verschijnen. Dat begint met
de postercampagne #ditismijnzorg

en verergert als ethicus Gert van
Dijk een column schrijft over de
dilemma’s rondom vaccineren.
	Lees ook > de column van
René Héman over intimiderende
reacties

MijnRGS 2020: sneller,
beter en mooier
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) werkt ook
in 2020 aan het verder verbeteren
van MijnRGS om het systeem nog
gebruiksvriendelijker en sneller te
maken. Zo is het nu mogelijk om
al tijdens de registratieperiode de
‘verklaring werkgever’ te uploaden.
Ook voor aiossen en opleiders
zijn verbeteringen doorgevoerd in
MijnRGS. Verder past de RGS het
Reglement van Orde van de adviescommissie en de geschillencommissie aan. Beide zijn op 1 januari 2021
in werking getreden.

SCEN in het nieuw
De vernieuwde SCEN-opleiding is
in maart van start gegaan. Daarnaast is er sinds het najaar een
geaccrediteerde nascholing beschikbaar om SCEN-artsen meer
handvatten te geven over de wettelijke eis van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
Alle SCEN-artsen hebben nu toegang tot hun eigen registratie via
het MijnSCEN-portaal. In dit portaal
kunnen SCEN-artsen een verzoek
tot herregistratie indienen. Verder
kunnen SCEN-artsen sinds dit jaar
gebruikmaken van een nieuw
Modelverslag voor het SCEN-
consult. In deze verbeterde opzet
is er minder kans op dubbelingen.

Geactualiseerde hand
reikingen en richtlijnen
In 2020 zijn verschillende hand
reikingen en richtlijnen herzien.
Een overzicht:
De KNMG-richtlijn Omgaan met
	
medische gegevens
De KNMG-handreiking Artsen en
	
social media
De KNMG-handreiking over de
	
overdracht van het patiëntendossier bij verandering van huisarts
De
	 richtlijn Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige
behandelingsovereenkomst
De Handreiking (Vroeg)signale	
ring Alcoholproblematiek

Samen met de collega’s van de
LHV is tot slot snel geregeld dat
SCEN-artsen die consultaties op
de Waddeneilanden uitvoeren,
het tarief weer dubbel mogen
declareren. De aanleiding voor
deze actie is dat een zorgverzekeraar deze afspraak eenzijdig had
stopgezet, zonder de betrokkenen
te informeren.
	Meer informatie > SCEN-artsen

KNMG
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Update voor diverse
webdossiers

	Webdossier > Wet zorg en dwang
	Webdossier > Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg
	Webdossier > Omgaan met het
medisch beroepsgeheim

Er leven veel vragen bij artsen over
het toepassen van de nieuwe Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg
en dwang psychogeriatrische en
verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). Deze wetten vervangen
sinds 1 januari 2020 de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen (Wet Bopz).

KNMG-meldcode wordt
handzamer

De KNMG heeft webdossiers ingericht met informatie voor artsen en
verwijzingen naar handvatten voor
het toepassen van de wetten in de
dagelijkse praktijk. Ook staan er
praktijkdilemma’s en veelgestelde
vragen in. Verder heeft de KNMG
subsidie gekregen van VWS om een
helpdesk voor artsen in te richten.
Artsen kunnen nu voor vragen over
de Wet zorg en dwang terecht bij de
KNMG Artseninfolijn.

Zo krijgt de meldcode een tweede stappenplan met handvatten
voor artsen die zelf geen melding
hebben gedaan, maar een verzoek
om informatie krijgen van partijen
als Veilig Thuis, de Raad voor de
Kinderbescherming of de gezinsvoogd. Dit voorstel is mede gebaseerd op de resultaten van de raadpleging van het KNMG-Artsenpanel.

Ook het webdossier Omgaan met
het medisch beroepsgeheim heeft
een update gekregen: de indeling
sluit nu aan op de indeling van de
vernieuwde richtlijn Omgaan met
medische gegevens (zie hierboven).

In december 2020 gaat de Artsencoalitie akkoord met het voorstel
om de KNMG-meldcode (versie
2018) verder te verduidelijken.

Vermoedens van
kindermishandeling

Wat doet u
met een
niet-pluisgevoel?
Lees het in de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
www.knmg.nl/kindermishandelingen-huiselijkgeweld

Artseninfolijn
Cijfers 2019/2020
COVID-19 betekent voor de KNMG
Artseninfolijn een veelheid aan nieuwe, complexe, juridische en ethische vragen om te beantwoorden.
Opvallend genoeg worden er bij
de eerste coronagolf in de maand
maart beduidend minder vragen
gesteld dan in dezelfde periode
van het jaar daarvoor. Na een paar
weken is die stilte voorbij. In 2020
registreren de adviseurs van de
KNMG Artseninfolijn 7.175 vragen,
tegenover 7.058 in 2019. Daarnaast
verwijzen zij 1.369 keer naar andere
informatiebronnen.
Cijfers

2019

2020

Calls

7.058

7.175

Verwijzingen

1.359

1.369

Help wat nu?
De Artseninfolijn beantwoordt
uiteenlopende vragen. Vanwege de
unieke situatie met COVID-19 dit jaar
een inkijkje in de gestelde vragen
over corona:

Ik ben een gepensioneerd arts
	
zonder BIG-registratie en wil graag
mijn hulp aanbieden. Mag ik als
arts werken en hoe zit het met
mijn aansprakelijkheid?
Sommige familieleden willen
	
patiënten weghalen uit het verpleeghuis. Welke verantwoordelijkheid heb ik hierin als specialist
ouderengeneeskunde?
Ik krijg een verzoek van een pati	
ënt om een medische verklaring
voor het niet verplicht dragen van
een mondkapje. Mag ik als huisarts
een dergelijke verklaring afgeven?
Als huisarts ben ik beledigd en
	
bedreigd door een corona-ontkenner. Mag ik hiervan aangifte
doen bij de politie? Hoe zit het
met mijn beroepsgeheim en mag
ik de behandelingsovereenkomst
met deze patiënt beëindigen?
De directeur van de instelling
	
vraagt mij om mijn collega’s
binnen de instelling te vaccineren. Normaliter behandel ik als
huisarts geen collega’s, dat doet
een bedrijfsarts. Is het nu wel toe
gestaan?

KNMG
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3. Arts en samenleving
Top-5 onderwerpen in 2020
1. Overlijden en beroepsgeheim
2. Echtscheiding en minderjarigen
3. Verklaring
4. Behandelingsovereenkomst
5.	Informatieverstrekking aan
Veilig Thuis

Sinds maart 2020 neemt U-center
alle patiëntgebonden activiteiten
over. Wel blijft ABS-artsen een
programma van de KNMG.

‘App jij ‘beterschap’ naar
een verslaafde collega?’

Financiële steun voor
artsen met COVID-19-
gezondheidsproblemen

Een e-learning, voorbeeldbeleid,
een kaartenset met prikkelende
vragen en een onderwijsmodule:
de ABS-artsen toolkit bevat allerlei
handige producten om problematisch middelengebruik en verslaving
bespreekbaar te maken en zo bij te
dragen aan een goede fysieke en
mentale gezondheid van artsen.
De toolkit, gelanceerd in juli 2020,
is bedoeld voor artsen en zorgorganisaties.
De toolkit is een mooie opvolging
van de intentieverklaring ‘Behandel
verslaving als een ziekte’ die de
KNMG in februari 2020 samen met
veertien zorgpartijen tekent op de
bijeenkomst ‘Problematisch middelengebruik en verslaving: waar
staat het op de agenda?’ van de
KNMG en ABS-artsen.

	Bekijk meer > alle producten in
de ABS toolkit

Artsen die ernstige gezondheidsproblemen hebben ondervonden
door het coronavirus, of hun nabestaanden, kunnen een tegemoet
koming aanvragen bij Stichting
Ondersteuningsfonds KNMG (StOF).
De stichting vult hiermee de stichting ZWIC (Zorg na Werk In Coronazorg) aan, die niet primair bedoeld
is voor huisartsen en medisch
specialisten.
	Lees meer > in het nieuwsbericht
	Lees ook > Coronafonds KNMG
verwacht tientallen aanvragen van
artsen

Uitspraak Hoge Raad over
euthanasie bij dementie
De uitspraak van de Hoge Raad
op 21 april in de zaak waarbij een
voormalig specialist ouderen
geneeskunde in 2016 euthanasie
had uitgevoerd bij een patiënte met
gevorderde dementie geeft meer
juridische duidelijkheid. Toch neemt
dit niet alle dilemma’s weg, stelt de
KNMG in een reactie.
De KNMG neemt de uitspraak van
de Hoge Raad mee in haar project
Euthanasie bij dementie. Met de
visie die uit dit project voortkomt wil
de KNMG de artsen ondersteunen
om tot goede afwegingen te komen
bij een verzoek om euthanasie in de
verschillende fasen van dementie.
In 2020 houdt de projectgroep
focusgroepen met mantelzorgers
via Alzheimer Nederland. Ook analyseert de projectgroep samen met
federatiepartners en de adviesgroep
literatuur, oordelen van de regionale
toetsingscommissies en rechterlijke
uitspraken. Inmiddels ligt er een
concept-standpunt, met daaraan
gekoppeld de opzet voor de conceptvisie euthanasie en dementie.

Gewijzigde Euthanasiecode
De Regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE) wijzigen
eind 2020 de Euthanasiecode
naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad. In de
code staat hoe de commissies
meldingen van euthanasie
beoordelen. De KNMG en het
Openbaar Ministerie delen de
verwoorde interpretatie in de
Euthanasiecode niet: zij vinden
dat de RTE het arrest te ruim en
te algemeen uitlegt.

BIG-nummer: wel verplicht vermelden, maar
nog niet nu
Zorgverleners moeten vanaf
1 januari 2021 patiënten over hun
BIG-nummer informeren wanneer
zij daar om vragen, het nummer
vermelden bij het gebruik van hun
naam op hun website (of website
van werkgever) en in de e-mail
ondertekening van e-mailberichten
die zij beroepsmatig verzenden.
Door de coronacrisis schuift die
datum voorlopig op.

	Lees meer > Column ‘Belastend
maar betekenisvol’
KNMG
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Aanvankelijk was het plan van het
ministerie van VWS om de verplichte vermelding per 1 april 2019 in te
voeren, maar die termijn was te kort
en zorgde voor veel ophef. In april
2020 maakte VWS de nieuwe datum
bekend. Die is nu opgeschoven tot
er meer duidelijkheid is over het
verdere verloop van de coronacrisis
en de start van een voorlichtingscampagne van VWS. Zorgverleners
hebben dan nog een halfjaar om
aan de verplichting te voldoen.

Visie op de rol van
de arts in 2040
De KNMG werkt aan een visie op
de rol van de arts in 2040. Het doel
is dat de wijze waarop artsen hun
professie uitoefenen, blijft aansluiten op de voortschrijdende technologische en medische ontwikkelingen en op wat in de samenleving
en in de gezondheidszorg van hen
wordt verwacht.
In maart organiseert de KNMG daarom een werkatelier over wat een
arts is en doet in 2040. Mensen met
uiteenlopende achtergronden, zoals
ondernemers, start-ups in nieuwe
(zorg)technologie, filosofen, wetenschappers, onderwijs, partners in de

zorg en beleidsbepalers kijken naar
de rol van de arts. Aan het eind van
het jaar denken ook de Bestuurlijke
Adviesgroep Opleiden van de FMS,
het CGS en de Algemene Vergadering hierover.

Samen naar een rookvrije
samenleving

	Lees meer > de column van René
Héman: Dokteren in 2040
	Meer informatie > Arts in 2040

Artsen lanceren op Wereld-Niet-
Roken-dag een video om het belang
van het uitvragen van de rookstatus te onderstrepen. De KNMG
ondersteunt deze boodschap op
verschillende manieren. Zo plaatst
de KNMG de video met een nieuwsbericht op haar website. Daarnaast
houdt de KNMG in september
een flitspeiling om meer inzicht te
krijgen in de drempels die artsen
ervaren bij het uitvragen van de
rookstatus. Met deze input ontwikkelen we een Artsenpodcast over
tabaksontmoediging in samenwerking met BNR Nieuwsradio.

Samen met artsen spant de
KNMG zich in om tabaksgebruiken verkoop te ontmoedigen.

	Terugkijken > Webinars van
Nederland Rookvrij
	Terugluisteren > Artsenpodcast
‘Hoe begin je over stoppen
met roken?’

Netwerk Nederland Rookvrij
In het nieuwe Netwerk Nederland
Rookvrij bundelen gezondheidsfondsen Hartstichting, KWF Kanker
bestrijding en het Longfonds de
krachten met partners als de KNMG,
het Trimbos-instituut, GGZ Nederland, Clean Air Nederland, NOC*NSF
en GGD GHOR Nederland.

KNMG
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Wetsvoorstel Fraudewet
beschermt medisch
beroepsgeheim
Het nieuwe wetsvoorstel Bevorderen
samenwerking en rechtmatige zorg
beschermt het medisch beroeps
geheim.
In 2018 reageert de KNMG met
felle kritiek op de openbare internetconsultatie over de nieuwe Wet
bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg vanwege de onnodige
inbreuk op het beroepsgeheim.
In gesprekken heeft de KNMG het
ministerie van VWS en het Informatie Knooppunt Zorg, ervan kunnen
overtuigen dat het beroepsgeheim
een betere bescherming behoeft in
deze wet. Dat is nu aangepast.

Transparantieregister
publiceert cijfers
financiële relaties
Alle financiële relaties in de zorgsector over 2019 staan op de
volledig vernieuwde website van
het Transparantieregister Zorg.

patiëntenorganisaties ontvangen
van leveranciers van (dier)geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Zodra een bedrijf in een jaar
meer dan 500 euro aan een zorg
verlener of zorginstelling betaalt,
moet het bedrijf dit melden bij het
Transparantieregister Zorg.
	Meer informatie > Webdossier
Geneesmiddelen en gunstbetoon

Wel of niet oké? Productspecialist op de OK
Mogen productspecialisten aanwezig
zijn tijdens operaties op de OK?
Na aandacht in het programma
Argos over ‘vreemde handen aan
de operatietafel’ in februari en ‘fabrikanten van bekkenbodemmatjes aan
de operatietafel’ in mei volgen hier
al snel Kamervragen aan de minister
voor Medische Zorg over.

Stichting GMH, waarin de KNMG
zitting heeft in het bestuur, levert
input over deze praktijk en de regels
hieromtrent aan de minister. Verder
verkent de GMH de gangbare praktijken rond de aanwezigheid van
productspecialisten van medische
hulpmiddelen bij operaties, met het
oog op ongewenste beïnvloeding.

Artsen niet aansprakelijk
voor onbekende gebreken
borstimplantaten
Artsen en ziekenhuizen zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door gebrekkige PIP-borstimplantaten, omdat zij de gebreken ten tijde
van het gebruik niet konden kennen.
Met deze uitspraak in juni 2020
deelt de Hoge Raad het standpunt
van de KNMG, de Nederlandse
Federatie van Universitair Medische
Centra (NFU) en de Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Het openbare Transparantieregister Zorg laat zien welke betalingen
zorgverleners, zorginstellingen en
KNMG
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4. Kwaliteit beroepsuitoefening
Nieuw Kaderbesluit
CGS gaat in
Het Kaderbesluit CGS van het College Geneeskundige Specialismen
(CGS) van de KNMG is op 1 januari
2020 in werking getreden. In dit
nieuwe kaderbesluit staan de eisen
voor alle geneeskundige vervolgopleidingen, de registratie- en herregistratie-eisen en de vernieuwde
systematiek voor het erkennen van
opleidingsorganisaties, hoofden en
(instituuts)opleiders.
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft in
het Project Implementatie nieuwe
Erkenningssystematiek CGS (PIEC)
procedures ontwikkeld om het
nieuwe kaderbesluit CGS in de
praktijk uit te voeren. De belangrijkste informatie, handige downloads
en veelgestelde vragen over de
Implementatie nieuwe Toezicht
systematiek geneeskundige
vervolgopleidingen staan online.
	Lees meer > de volledige tekst
van het nieuwe kaderbesluit
	Meer informatie > video-uitleg,
Q&A’s en stroomschema’s

Ook nieuwe kaders voor
kwaliteit geneeskundige
vervolgopleidingen
De verplichtingen voor erkenning uit de oude kaderbesluiten zijn verplaatst naar aparte
kwaliteitskaders voor cluster
1,2 en 3. Een kwaliteitskader
beschrijft wat er voor geneeskundige vervolgopleidingen
onder kwaliteit wordt verstaan.
De kwaliteitskaders vullen de
formele erkenningseisen uit het
Kaderbesluit CGS aan.
 eer informatie > Bekijk de
M
video

RGS toetst aan nieuwe
herregistratie-eisen
De RGS toetst sinds 1 januari 2020
aan de nieuwe herregistratie-eisen
voor specialisten en profielartsen
KNMG.
Naast de eisen om voldoende
werkzaam te zijn geweest in het
specialisme en te voldoen aan deskundigheidsbevordering, komt de
evaluatie van het individuele functioneren en het functioneren in een

groep (externe kwaliteitsevaluatie)
daar nu bij. Voor specialisten en
profielartsen die door de RGS
in 2019 aangeschreven zijn, maar
in 2020 herregistreren, geldt een
overgangsregeling. Zij hoeven
tijdelijk nog niet aan de nieuwe
eisen te voldoen.
Versoepeling herregistratie
door coronacrisis
Al tijdens de eerste coronagolf
besluiten KNMG, RGS en het
CGS dat alle specialisten en
profielartsen in 2020 hun registratie behouden. Daarnaast is
er een tegemoetkoming in de
herregistratie-eisen en deskundigheidsbevordering (bij- en
nascholing). Het COVID-19
besluit van het CGS treedt
met terugwerkende kracht
per 1 maart 2020 in werking.
Meer informatie > De tegemoetkomingsregelingen

Minder administratielast
en digitaal visiteren
Om opleiders en opleidingen zo min
mogelijk te belasten met administratieve werkzaamheden tijdens de
coronacrisis, neemt de RGS in de loop
van 2020 een aantal maatregelen.
Aanvankelijk kiest de RGS om erkenningenprocedures, waaronder de
opleidings- en instellingsvisitaties
voor medisch specialisten en sociaal
geneeskundigen uit te stellen tot
1 september 2020. In oktober besluit de RGS dat de opleidings- en
instellingsvisitaties van vervolgopleidingen in 2020 en 2021 digitaal
plaatsvinden. Zo kan het kwaliteits
toezicht op de geneeskundige vervolgopleidingen toch doorgaan.
In opleiding tijdens corona
Voor aios die vragen hebben over
hun veranderende opleidings
situatie tijdens de coronacrisis zet
het RGS veelgestelde vragen en
antwoorden op een rij.

KNMG
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Modern toezicht met
regionaal visiteren

Nieuw raamplan
geneeskundeopleiding

Regionaal visiteren is een van de
manieren waarop de RGS het toezicht op de medisch-specialistische
vervolgopleidingen moderniseert.
De invoering van regionaal visiteren
vindt gefaseerd plaats.
De RGS start, in samenwerking met
de Plenaire Visitatiecommissies
(PVC’s) van de wetenschappelijke
verenigingen, vanaf juni 2021 met
de eerste regionale visitaties.

Op 14 februari stellen de decanen
van de Nederlandse Federatie van
Universitair Medische Centra (NFU)
het nieuwe Raamplan vast voor de
Geneeskundeopleiding. De KNMG
heeft meegedacht over de inhoud.

In 2020 vinden er veel voorbereidingen plaats: van een invitational in
januari over de modernisering van
het toezicht en de implementatie
van de nieuwe systematiek, tot het
uitwerken van kaders en een eerste
wervingsronde in juni.
	Meer informatie > Regionaal
visiteren

	Meer informatie > Raamplan
Artsopleiding 2020
	Lees meer > ‘Specialiseren
doe je nog zo lang, wordt eerst
maar een goede dokter’

Niet te veel veranderen
aan Wet BIG
De veranderende zorgvraag,
nieuwe manieren van werken en
de problemen op de arbeidsmarkt
vragen om een langetermijnvisie op
de Wet BIG. VWS heeft daarom een
stuurgroep ingesteld van vertegen
woordigers van beroepsorganisaties, werkgevers en patiënten.
Het traject lag tijdens de eerste
coronagolf stil, maar is in juni weer
opgepakt.
De stuurgroep, waarin de KNMG
participeert, vindt dat er eigenlijk
niet zoveel hoeft te veranderen aan
de Wet BIG. De grootste problemen

betreffen namelijk meer de toepassing van de wet (bijvoorbeeld bij het
toelaten van nieuwe beroepen), en
niet zozeer het systeem.
Wel benadrukt de KNMG het laaghangend fruit vooral niet te lang te
laten hangen, zoals de invoering
van de deskundigheidsbevordering
voor basisberoepen, het tuchtrecht
meer tot kwaliteitsinstrument maken
en het afschaffen van de tweejaarsregel bij werkonderbreking. Verder
wil de KNMG de voorbehouden
handelingenregeling onder de
loep nemen, maar ook de zorg op
afstand en netwerkzorg.

KNMG
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5. Kennis en debat
Het jaar in de districten
Heidag
De districten komen in februari bijeen op een heidag om ervaringen
uit te wisselen en feedback te geven
op het meerjarenbeleidsplan van
de KNMG. Daarnaast denken deel
nemers mee over hoe de ambitie
van de districten om de ogen en
oren van de KNMG te zijn, concreet
vorm te geven.
Evenementen
Veel evenementen en geplande
districtsavonden kunnen in het begin
van de coronacrisis door de maat
regelen geen doorgang vinden.
Toch vinden er vanaf 1 juli weer
activiteiten plaats, in online vorm.
Zo organiseert district Utrecht ‘Dokters in Debat’, en houdt district Zuidoost-Brabant een filmavond die zowel fysiek als via een livestream is bij
te wonen. In het najaar organiseren
de districten in samenwerking met
de KNMG diverse online districtsbijeenkomsten. Sinds november 2020
werken de KNMG-districten samen
met Optimale zorg en Dappere
Dokters rond het thema ‘Dokteren
in tijden van corona’.

Financieel
Tijdens het districtsvoorzittersoverleg zijn de begrotingen voor
komend jaar vastgesteld. Daarbij is
de ambitie uitgesproken dat alle districten in 2021 minstens drie tot vier
bijeenkomsten gaan organiseren.
	Lees ook > Het artikel over de waarde van contact binnen de KNMG-
districten in Medisch Contact
	Meer informatie > Bijeenkomsten
op de agenda

Vernieuwd: nascholing
levenseinde en euthanasie
In samenwerking met de NHG is
de uitgebreide e-learning over het
levenseinde en euthanasie volledig
herzien. De nascholing behandelt
onder andere het tijdig praten met
de patiënt over het levenseinde, de
verschillende wilsverklaringen en
de inhoud en de uitvoering van de
euthanasieprocedure.
	Lees meer> Bekijk de nascholing
	Lees ook > de column over euthanasie in het kader van de Week
van de Euthanasie

Artsen Podcast
goed beluisterd
Actualiteiten die het artsenvak raken.
Vanuit die gedachte zijn er in 2020
vijf succesvolle uitzendingen gemaakt
van de Artsen Podcast, in samenwerking met BNR Nieuwsradio:
1: Als je als arts moet kiezen
tussen leven en dood
2: Hebben ouderen recht op
hulp bij zelfdoding?
3: Hoe begin je over stoppen
met roken?
4: Geneeskundestudent in coronatijd
5: Het corona-vaccinatieprogramma

Om inzicht te krijgen in wat artsen
nodig hebben om te leren van het
tuchtrecht vindt in januari de KNMG-
werkconferentie ‘Tuchtrecht als kwaliteitsinstrument 2020’ plaats. Met een
peiling onder het KNMG-Artsenpanel
brengt de projectgroep vervolgens
in kaart welke rol de KNMG voor
artsen kan spelen. De resultaten uit
de enquête sluiten goed aan bij het
plan van aanpak van het project: het
creëren van vertrouwen in het tuchtrecht. Dit is laag, terwijl het juist een
belangrijke voorwaarde is om te leren
van het tuchtrecht.
	Het dossier Tuchtrecht

Succesvol online
SCEN-congres

Leren van tuchtrecht
begint met vertrouwen
Het project Leren van Tuchtrecht
richt zich met diverse activiteiten
op het vergroten van het vertrouwen
in het tuchtrecht.

De eerste online editie van het SCEN-
congres op 18 november 2020 trekt
maar liefst 370 deelnemers. Zij volgen
de paneldiscussie over euthanasie
bij dementie en kunnen via de chat
deelnemen aan de discussie. Na het
plenaire gedeelte zijn er twee online
workshoprondes met keuze uit elf verschillende workshops. De deelnemers
zijn positief over de online opzet.
	Terugkijken > Achter de schermen
en enkele workshops
KNMG
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Domus dag over een
bijzonder ‘wisseljaar’
De jaarlijkse Domus dag op
12 december heeft als thema Annus
Climacterius (wisseljaar). Sprekers
als Jaap Goudsmit, Roel Coutinho,
Herman Pleij en Jan Anthonie Bruijn
plaatsen tijdens online lezingen
corona in cultuur- en medisch-
historisch perspectief. Ruim 700
artsen volgen de Domus dag als
geaccrediteerde online nascholing.

Websiteverkeer in 2020
Met ruim 1,6 miljoen bezoekers
wordt de KNMG-website in 2020
iets minder druk bezocht dan het
jaar ervoor. Dossiers als de Geneeskundige verklaring, en specifieke
pagina’s van RGS en GAIA, trekken
onverminderd veel publiek, evenals
de RGS-informatie over herregistratie. Verder trekt MijnRGS 139.866
bezoekers.

	Terugkijken > de lezingen en
de foto’s

STATISTIEKEN KNMG-WEBSITE
WEBSITE
2019

2020

Paginaweergaven

3.729.986

3.592.238

Bezoeken (sessies)

2.024.334

1.651.371

Bezoekers (gebruikers)

1.483.158

1.109.282

TOP 10 BEST BEZOCHTE PAGINA’S 2020
WEBSITE
Titel		
Paginaweergaven
1.

Homepage

2.

Wat is MijnRGS

92.121

3.

GAIA – voor artsen

82.210

4.

Herregisteren		

53.650

5.

Ethische toolkit: Wet WGBO		

53.567

157.199

6.		Dossier Geneeskundige verklaring

48.964

7.

Dossier Rechten minderjarigen		

41.818

8.

Dossier Palliatieve zorg en

palliatieve sedatie		

40.961

9.

Over de RGS		

39.344

10. Nieuwsbericht Campagne

#mijnhartvoordezorg		

37.936

KNMG

Jaarverslag 2020 16

Nieuwsbrieven

TOP 5 GOED GELEZEN 2020
Meest bezochte dossier
Geneeskundige verklaring

Meest gelezen praktijkdilemma 2020
Mag een meisje van 14 jaar abortus laten uitvoeren
zonder medeweten van haar ouders?

48.964 weergaven

21.994 weergaven

Ruim 62.000 abonnees, onder wie 50.000 artsen, ontvangen de tweewekelijkse KNMG-nieuwsbrief. Ook is er veel belangstelling voor de nieuwsbrieven
van SCEN en Actueel gezondheidsrecht. Verder versturen het CGS en de
RGS elk kwartaal een gezamenlijke nieuwsbrief met een overzicht van de
activiteiten van het CGS (regelgeving) en de RGS (uitvoering en toezicht).
Aanmelden > voor één of meer nieuwsbrieven

Sociale media

Cijfers sociale media kanalen 2020
Meest gelezen nieuwsbericht 
Nederland hangt wit shirt met hart voor het raam
(campagne #mijnhartvoordezorg)

37.936 weergaven

KNMG SOCIALE MEDIA (VOLGERS)
2019

2020

16.128

17.125

LinkedIn

9.218

12.972

Facebook

1.608

1.986

Instagram

114

241

Twitter

Meest gelezen column
De prijs van niet-vaccineren

26.306 weergaven

Meest gedownloade document
19.314 downloads
Waarom mag uw eigen arts geen geneeskundige
verklaring afgeven? (Geneeskundige verklaring Nederlands)

MEEST WEERGEGEVEN
TWEET 2020

2 november 2020:
58.160 weergaven, 4.225 interacties

KNMG
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Medisch Contact

Online bezoek
Het bezoek aan de website van
Medisch Contact blijft stijgen. Dit
is mede te danken aan de blogs
en columns op de site, die in 2020
vijftig procent meer bezoek trekken. Over het hele jaar gaat dat
om meer dan 4 miljoen pageviews.
De column COVID-19 en de onzin
experts die Marcel Levi eind november schrijft, is al 175.000 keer online
bezocht. Een absoluut record voor
een column op medischcontact.nl.

WEEKBLAD VAN DE

M E D SC H
CO NTIA
CT
JAARGANG

Met
coronaproof
MC-Ganzenbord

75 | 3 DECEMBE

WEBSITE
2019

2020

18.862.299

19.456.344

Bezoeken (sessies)

8.381.086

9.262.210

Bezoekers (gebruikers)

4.744.239

5.446.255

Paginaweergaven

RTE-voorzit
ter Kohn
over de aange
stamm
paste
Euthanasie
Code

D VAN DE

2019

2020

Twitter

22.878

26.600

LinkedIn

26.152

75.700

Facebook

10.214

13.100

Instagram

1.458

2.690

-

844

R 2020

BLENDED LEA
OOK NA COR RNING:
EEN AANRADONA
ER

WEEKBLA

EINDEJAARSSPECIAL: DE VELE VORMEN VAN VERBINDING

MEDISCH CONTACT ONLINE

SOCIAL MEDIA (VOLGERS)

JAARGANG 75 – 17 DECEMBER 2020 – NUMMER 51/52

MEDISCH CONTACT JAARGANG 75 – 17 DECEMBER 2020 – NUMMER 51/52

De redactie van Medisch Contact
werkt in 2020 vrijwel volledig vanuit
huis. Journalisten gaan slechts
incidenteel op pad, zoals voor het
indrukwekkende verhaal in juli over
de 360 artsen die in de Tweede
Wereldoorlog protesteerden tegen
de nationaalsocialistische Artsenkamer en gevangen zaten in Kamp
Amersfoort. Voor de eindejaarsspecial is in de coronaperiode bewust
gekozen voor het thema verbinding.
Een nummer met diepte-interviews,
prachtige lezersverhalen en voor het
eerst; contactadvertenties.

Vacatureplatformen
Een belangrijk ander project is het
opleveren van onze vacatureplatformen. Met onder andere gezondheidszorgbanen.nl, verpleegkundigenbanen.nl en assistentenbanen.
nl kunnen we onze positie op de
vacaturemarkt nog steviger neerzetten. Ook het speciale COVID-19-
vacatureplatform dat in maart 2020
is opgericht blijft voorlopig online.

49
App maak
t controleafspraak
na
overbodig botbreuk

Gespeciali
seerde
bedrijfsart
s helpt bij
werk na
kanker

Spotify
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6. Onze mensen en organisatie
Afdeling HR
Bestuur en directie
Het federatiebestuur van de KNMG
bestaat uit vier bestuurders die
samen de federatiepartners van
de KNMG vertegenwoordigen op
clusterniveau. Naast voorzitter René
Héman bestaat het bestuur uit Carin
Littooij die de huisarts- en ouderengeneeskunde en geneeskunde voor
verstandelijk gehandicapten vertegenwoordigt, Christiaan Keijzer,
vertegenwoordiger van de medisch-specialistische geneeskunde,
en Sylvia van der Burg-Vermeulen
namens de sociaal geneeskundigen.
De LAD en De Geneeskundestudent
maken geen deel uit van een cluster
en worden apart geconsulteerd over
het te voeren beleid. De voorzitters
van de acht federatiepartners, die
tot nu toe het bestuur vormden,
vormen de leden van de Algemene
Vergadering. Astraia Rühl is algemeen directeur.

Onze medewerkers
In 2020 werken in totaal 128 medewerkers bij de KNMG. Daarvan werken
60 medewerkers bij Opleiding &
Registratie, 22 bij Medisch Contact,
25 bij Beleid & Advies en 21 bij
Directie, Staf en Ondersteuning.
Nieuw bij de KNMG
Met de arbeidsmarkt volop in beweging mag de KNMG in 2020 12
nieuwe medewerkers verwelkomen
en zijn er 12 medewerkers uit dienst
getreden. Op de afdeling Opleiding & Registratie zijn drie nieuwe
stafmedewerkers ABC1 gestart:
Wilma Spinnewijn, Marloes Bosker-van Rossum en Heleen Oosterhuis. Sicco Scherjon en Ide Heyligers
zijn in dienst getreden in de functie
van secretaris RGS en Jeannet
den Heijer-de Bresser en Renée
Pfundt-Moolenaar als medewerker specialistenregistratie. Op de
afdeling Beleid & Advies is Veelke
Derckx als beleidsadviseur gestart
en Ingrid Buiten als secretaresse.
Bij Medisch Contact verwelkomen
we Lieke Rosendahl in de functie
van webredacteur en op de afdeling
Communicatie & Public Affairs
Vanisha Bansraj als communicatieen contentmedewerker.

Thuiswerken
De omslag naar thuiswerken sinds
maart 2020 vraagt om veel interne
communicatie, bijvoorbeeld om
te zorgen dat iedereen een goede
thuiswerkplek krijgt. De zeepkist-
sessies om met elkaar ervaringen
en succesjes te delen gaan digitaal,
evenals de vierjaarlijkse LinkedLive-bijeenkomsten met workshops.
Er ontstaat een wekelijkse interne
nieuwsbrief ‘KNMG Wekelijkse
Weetjes’ om de sociale cohesie
te stimuleren en er verschijnt een
Handboek samenwerken. Verder
meet de afdeling HR sinds oktober
met ‘de thermometer’ maandelijks
bij alle medewerkers hoe het gaat
op het gebied van beleving, de
situatie thuis en communicatie.

Nieuw personeelsinformatiesysteem
Per 1 januari 2020 is het nieuwe
personeelsinformatiesysteem
MijnKNMG in gebruik genomen.
Zo hebben medewerkers nu
onder meer digitaal toegang tot
hun salarisstroken, kunnen zij
declaraties indienen en hebben
zij inzage in hun eigen dossier.
Functiehuis
Het generieke functiehuis van de
KNMG is herzien. Alle medewerkers
hebben een persoonlijk gesprek
gehad met hun leidinggevende om
te horen welke generieke functiebeschrijving op hen van toepassing is.
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ICT

Financiën

Infrastructuur
De KNMG stapt voor de ICT-infrastructuur over naar Ctac. De afdeling ICT
verricht in 2020 veel werk om gegevens veilig op te slaan en medewerkers
DigiD-proof te laten werken. Door de infrastructuur ook op te schonen, zijn
minder servers nodig. Daarnaast is gewerkt aan een ‘coronaproof’ kantooromgeving, bijvoorbeeld door een aantal vergaderruimtes geschikt te maken
voor hybride vergaderen. Een langlopend probleem met Direct Access voor
de verbinding en het niet kunnen werken in Image Capture, MijnRGS en
andere applicaties, wordt in 2020 verholpen.

Het financieel resultaat van de
verenigingsactiviteiten is ondanks
de onvoorspelbaarheid van corona
enigszins positiever uitgevallen
dan begroot.

Laptops en telefonie
Vanwege knipperende schermen op de werkplek kiest de afdeling ICT om
over te stappen op HP-laptops in combinatie met andere schermen. Aan
het eind van het jaar werkt vrijwel iedereen op de nieuwe laptops. Verder
hebben de Motorola-telefoons die KNMG-medewerkers als mobiele werk
telefoon gebruiken, het einde van hun levensduur bereikt. Het nieuwe
model is de Samsung A51.

Een deel van de geplande activiteiten en programma’s gaat niet
door, wordt uitgesteld of krijgt een
online invulling. De uitgaven om
coronaproof op kantoor, vanuit huis,
of in een hybride vorm te werken
zijn beperkt, en over het algemeen
lager dan de kosten die voor de
oorspronkelijke, traditionele
activiteiten waren begroot.
Medisch Contact kent een recordjaar qua advertentieacquisitie en
ook bij Beleid & Advies is sprake van
een aantal niet-begrote gesubsidieerde projecten, zoals de helpdesk
WZD en Handreiking Inzagerecht
nabestaanden.

De personeelskosten van de regu
liere activiteiten liggen min of meer
op begroting. De extra inzet van
personeel om naast de reguliere
plannen de additionele corona-
activiteiten in goede banen te
leiden, invulling te geven aan de
subsidieprojecten en de zwangerschapsverloven en werkzaamheden
van langdurig zieken op te vangen,
zijn opgevangen door tijdelijke
capaciteitsuitbreiding of inhuur
van externen.
Het bestuur beraadt zich over een
specifieke bestemming van het
resultaat en/of dotatie aan de
continuïteits- en vervangingsreserves. Deze zijn in ieder geval in lijn
met de uitgangspunten van het
gewenste structurele vermogen
op de lange termijn.
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Jaarverslag van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG),
vastgesteld door de Algemene Vergadering op 25 maart 2021.
Artsenfederatie KNMG vertegenwoordigt 60.000 artsen en studenten geneeskunde. Van de KNMG maken deel uit
De Geneeskundestudent, de Federatie Medisch Specialisten, de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG),
de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse
Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
(NVVG) en de Vereniging van Specialisten ouderengeneeskunde (Verenso). Naast het landelijk bestuur en de acht
federatiepartners kent de KNMG regionaal actieve districten.
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Sylvia van der Burg

René Héman

Christiaan Keijzer

KNMG
Postbus 20051, 3502 LB Utrecht
088 - 440 4242
info@fed.knmg.nl
www.knmg.nl
Teksten: Naomi van Esschoten
Opmaak: Lawine visuele communicatie, Utrecht
Heeft u vragen of opmerkingen over het jaarverslag? Stuur een e-mail naar communicatie@fed.knmg.nl.
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