KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST

College Geneeskundige Specialismen

Besluit van 11 november 2015 met algemene eisen voor door het College Geneeskundige
Specialismen aangewezen profielen.*

(Besluit buitenslands gediplomeerde profielartsen)

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 het advies van het Concilium voor de Huisartsenopleiding, de Federatie Medisch Specialisten, de
Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband, de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands
Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsen Bedrijfsgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en tuberculose, de
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen,
de Nederlandse Vereniging voor Urologie, de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde, de
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, de Samenwerkende Opleidingen tot specialist
Ouderengeneeskunde Nederland, de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland;

BESLUIT:

* In Medisch Contact van 4 augustus 2016 is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit.
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Hoofdstuk A

Registratie

A.1. Schakelbepaling
1.

Het Besluit buitenslands gediplomeerden is van overeenkomstige toepassing op profielartsen.

2.

De termen specialisme, specialist en specialistenregister in het Besluit buitenlands gediplomeerden
omvatten tevens de term profiel, profielarts en profielartsenregister.

Hoofdstuk B

Overige bepalingen

B.1. Bekendmaking
1.
In het officiële orgaan van de KNMG wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijziging
van dit besluit. Daarnaast wordt mededeling gedaan in het officiële orgaan van de KNMG.
2.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMG, genoemd in het eerste lid bevat ten minste
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).
B.2. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 18 januari 2016.
B.3. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitenslands gediplomeerde profielartsen

Utrecht, 11 november 2015

dr. G.A. van Essen
voorzitter

mr. M.C.J. Rozijn
secretaris
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Toelichting Besluit buitenlands gediplomeerde profielartsen
Algemeen
Op 18 januari 2016 treedt het Besluit buitenlands gediplomeerden in werking. Dit besluit ziet op de
registratie van artsen met een specialistendiploma behaald buiten Nederland. Op 1 januari 2016 treedt het
Kaderbesluit profielartsen in werking. Hierin staan de algemene bepalingen die op alle of een aantal
profielen van toepassing zijn.
De bedoeling is om op het moment van definitieve vaststelling van dit besluit, beide besluiten te integreren
in het Kaderbesluit profielartsen. Vooruitlopend hierop verklaart dit Besluit de bepalingen van het Besluit
buitenlands gediplomeerden van overeenkomstige toepassing op profielartsen.
Het gaat om de volgende profielen.
Sociaal-geneeskundige profielen als eerste fase binnen M&G:
•
Beleid en advies
•
Forensische geneeskunde
•
Infectieziektebestrijding
•
Jeugdgezondheidszorg
•
Medische milieukunde
•
Sociaal medische indicatiestelling en advisering
•
Tuberculosebestrijding,
•
Donorgeneeskunde
Profielen die aansluiten bij het Kaderbesluit CCMS:
•
Spoedeisende geneeskunde
•
Ziekenhuisgeneeskunde.
Profielen die aansluiten bij het Kaderbesluit CHVG:
•
Verslavingsgeneeskunde
•
Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde.
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