College Geneeskundige Specialismen

Besluit van 11 november 2015 houdende bepalingen voor de profielen maatschappij en gezondheid
*1,2,3

(Besluit profielen maatschappij en gezondheid)

Het College Geneeskundig Specialismen,

gelet op artikel 14, tweede lid, onder d., van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en
artikel 11 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;

gezien het advies van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid en de Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten,

BESLUIT:

* Dit Besluit is gepubliceerd in Medisch Contact van 26 november 2015, nr. 48 en treedt in werking op 1 januari 2016.
1

Dit Besluit is gewijzigd bij besluit van 13 september 2017 houdende de wijziging van het diverse profielbesluiten van het CGS waarvan
mededeling is gedaan in Medisch Contact van 26 oktober 2017, nr. 43. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.
2
Dit Besluit is gewijzigd bij besluit van 13 juni 2018 houdende de wijziging van het diverse profielbesluiten van het CGS waarvan
mededeling is gedaan in Medisch Contact van 12 juli 2018, nr. 28-29. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.
3
Dit Besluit is gewijzigd bij besluit van 12 december 2018 houdende de wijziging van het diverse profielbesluiten van het CGS waarvan
mededeling is gedaan in Medisch Contact van (DATUM), nr. (NR). Dit besluit treedt in werking op (DATUM) en werkt terug tot en met 1
januari 2019.

Hoofdstuk A
A.1.
1.
2.

A.2.
1.

2.

A.3.
1.

2.

Algemene bepalingen

Schakelbepaling
De bepalingen van het Kaderbesluit CSG, met uitzondering van hoofdstuk D, titel II, paragraaf IIC, zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij in dit besluit anders is bepaald.
De termen specialisme en specialist in het kaderbesluit CSG omvatten tevens de term profiel,
respectievelijk profielarts.
Overzicht profielen
Het specialisme maatschappij en gezondheid, bedoeld in artikel A.3., eerste lid, onder c. van het
Kaderbesluit CSG, kent tenminste de volgende profielen met de bijbehorende titels:
a.
jeugdgezondheidszorg: jeugdarts;
b.
infectieziektebestrijding: arts infectieziektebestrijding;
c.
tuberculosebestrijding: arts tuberculosebestrijding;
d.
medische milieukunde: arts medische milieukunde;
e.
forensische geneeskunde: forensisch arts;
f.
sociaal medische indicatiestelling en advisering: arts indicatie en advies;
g.
beleid en advies: arts beleid en advies;
h.
donorgeneeskunde: donorarts.
De KNMG kan bepalen dat een titel, bedoeld in het eerste lid, onder a. tot en met h., als
dienstmerk wordt gedeponeerd, waarbij achter de titel de afkorting KNMG wordt geplaatst. In dat
geval wordt een reglement voor het gebruik van en het toezicht op het betreffende dienstmerk
opgesteld.
Profielartsenregister
Er wordt een profielartsenregister ingesteld van
a.
jeugdartsen;
b.
artsen infectieziektebestrijding;
c.
artsen tuberculosebestrijding;
d.
artsen medische milieukunde;
e.
forensisch artsen;
f.
artsen indicatie en advies;
g.
artsen beleid en advies;
h.
donorartsen.
De RGS is belast met de behandeling van verzoeken tot inschrijving in een profielartsenregister,
als bedoeld in het eerste lid, onder a. tot en met h.

Hoofdstuk B

De profielopleiding

B.1.
Duur
Voor profielen bedraagt de duur van de opleiding van de individuele aios tenminste één jaar in het profiel
waarvoor wordt opgeleid.
B.2. Aanvullende bepalingen4,5
Voor de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, forensische
geneeskunde en medische milieukunde als bedoeld in artikel A.2, onder respectievelijk a, b, c, e en f is
artikel B.7. van het Besluit maatschappij en gezondheid van overeenkomstige toepassing.
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Besluit CGS van 13 juni 2018
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Besluit CGS van 12 december 2018

In Medisch Contact van 26 november 2015, nr. 48, is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit.

Hoofdstuk C
C.1.
1.

2.

Verplichtingen voor erkenning als opleidingsinstituut
Ter uitvoering van artikel C.12. onder d van het Kaderbesluit CSG draagt het opleidingsinstituut
met de KAMG zorg voor een adviesstructuur bestaande uit een overkoepelende onderwijscommissie
en ten minste per profiel een profielcommissie.
Een profielcommissie als bedoeld in het eerste lid is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in
artikel C.12. onder d. van het Kaderbesluit CSG en wordt betrokken bij de opstelling, organisatie en
evaluatie van het opleidingscurriculum van het betreffende profiel.

Hoofdstuk D
D.1.
1.

2.

De erkenning tot opleidingsinstituut

Registratie

Registratie
De arts die de eerste fase van de opleiding bedoeld in artikel B.19., eerste lid van het Kaderbesluit
CSG met goed gevolg afrondt, komt in aanmerking voor inschrijving in het register voor het
betreffende profiel.
In aanvulling op het eerste lid is met betrekking tot donorartsen tevens het bepaalde in het besluit
donorgeneeskunde van toepassing.

Hoofdstuk E

Slotbepalingen

E.1. Overgangsbepaling forensische geneeskunde6
De arts die op enig moment in de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2024 is ingeschreven in het
register van forensisch artsen FMG van het Forensisch Medisch Genootschap komt in aanmerking voor
inschrijving in het profielartsenregister voor forensisch artsen KNMG indien deze voldoet aan de
volgende cumulatieve eisen:
a.
de arts vraagt de RGS uiterlijk op 31 december 2023 om inschrijving in het profielartsenregister
voor forensisch artsen KNMG;
b.
de arts is op het moment van de aanvraag en op het moment van inschrijving in het
profielartsenregister voor forensisch artsen KNMG als forensisch arts FMG ingeschreven in het
betreffende register van het Forensisch Medisch Genootschap;
c.
de arts heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag gemiddeld over deze vijf jaar ten minste
16 uur per week werkzaamheden in de forensische geneeskunde verricht, waaronder wordt
begrepen het verrichten van diensten voor de forensische geneeskunde;
d.
de arts heeft de werkzaamheden bedoeld onder c, in ten minste drie van de vijf jaar voorafgaand
aan de aanvraag verricht; en
e.
de arts in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag gemiddeld over deze vijf jaar voor ten minste
40 geaccrediteerde uren of het equivalent daarvan in punten, per jaar heeft deelgenomen aan
deskundigheidsbevorderende activiteiten.
E.2.
1.

2.

Intrekking en wijziging van artikelen7
In artikel A.2. van het Besluit donorgeneeskunde wordt na de woorden ‘Kaderbesluit CSG’
toegevoegd ‘en het Besluit profielen maatschappij en gezondheid’. De toelichting van het Besluit
donorgeneeskunde wordt hiermee in overeenstemming gebracht.
In artikel A.3. van het Besluit donorgeneeskunde wordt ‘artikel A.5. kaderbesluit CSG’ vervangen
door ‘artikel A.2. Besluit profielen maatschappij en gezondheid’8
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Besluit CGS van 12 december 2018
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Besluit CGS van 12 december 2018

8

Besluit CGS van 13 september 2017

In Medisch Contact van 26 november 2015, nr. 48, is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit.

E.3.
1.
2.

Publicatie9
Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van de KNMG.
In het officiële orgaan van de KNMG wordt mededeling gedaan van dit besluit.

E.4.
Inwerkingtreding10
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
E.5.
Citeertitel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit profielen maatschappij en gezondheid.

Utrecht, 11 november 2015

dr. G.A. Van Essen,
voorzitter CGS

9

mr. M.C.J. Rozijn,
secretaris CGS

Besluit CGS van 12 december 2018
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Besluit CGS van 12 december 2018
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Besluit CGS van 12 december 2018

In Medisch Contact van 26 november 2015, nr. 48, is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit.

Toelichting
Het Besluit profielen maatschappij en gezondheid is ingesteld in verband met het bepaalde in artikel 14 Wet
BIG. In dat artikel is bepaald dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toestemming moet
geven voor regelingen die het College Geneeskundige Specialismen vaststelt met betrekking tot de eisen die
worden gesteld aan de inschrijving als specialist en aan de erkenning van opleidingsinstellingen en opleiders,
voor een specialisme. De regels omtrent profielen zijn derhalve niet instemmingsplichtig. Voorheen stonden
de M&G-profielen echter wel in het Kaderbesluit CSG, en werden dus voorgelegd aan de Minister. Thans
zijn de regels in dit separate besluit ondergebracht. Tevens is het gedeelte van de toelichting over de profielen
in het Kaderbesluit CSG in de artikelsgewijze toelichting hieronder opgenomen.
Artikelsgewijs
Hoofdstuk A

Algemene bepalingen

A.1. Schakelbepaling
Deze bepaling verklaart alle regels die in het Kaderbesluit CSG staan van toepassing op de profielen, voor
zover in dit besluit niet anders is bepaald. Dit betekent dat in dit besluit slechts aanvullende of afwijkende
regels zijn opgenomen
A.2. Overzicht profielen
Eerste lid. In dit artikel worden de profielen binnen het specialisme maatschappij en gezondheid
aangewezen. Elk profiel heeft een profielregistratie en een titel. Deze titel is geen wettelijk beschermde titel.
Er bestaat ook de mogelijkheid tot het volgen van een vrije richting. Er kan in de vrije richting een combinatie
van modules uit de profielen worden gevolgd. De vrije richting vormt in feite de eerste fase van de vierjarige
opleiding, zonder zich te richten op een werkveld van een profiel. De vrije richting kent geen afzonderlijke
profielregistratie of titel en is geregeld in het Kaderbesluit CSG.
Tweede lid. Anders dan bij registratie in een specialistenregister leidt een registratie in een
profielartsenregister niet tot het wettelijke recht een beschermde titel te voeren. De titel verbonden aan een
inschrijving in een profielartsenregister is derhalve niet wettelijk beschermd. Door de introductie van een
dienstmerk kan de titel verbonden aan de inschrijving in een profielartsenregister worden beschermd. Op die
manier wordt bewerkstelligd dat alleen artsen die in het register staan ingeschreven rechtmatig de daarbij
behorende titel kunnen voeren. Dit reglement vormt een invulling van de eis uit artikel 2.37, eerste lid van
de Benelux Merkenwet dat bij een collectief merk een reglement op het gebruik en het toezicht moet worden
aangeleverd waarin de gemeenschappelijke kenmerken van de waren of diensten worden vermeld en tot
waarborg waarvan het merk bestemd is. Het moet eveneens bepalen op welke wijze een deugdelijk en
doeltreffend toezicht op deze kenmerken wordt gehouden, met de bijbehorende passende sancties.
A.3. Profielartsenregister
Het instellen (en opheffen) van een profielartsenregister door het CGS is vastgelegd in artikel 11 van de
Regeling specialismen en profielen geneeskunst. Anders dan bij het specialistenregister, vloeit de taak tot
het instellen van een profielartsenregister niet voort uit de Wet BIG.
Hoofdstuk B

De profielopleiding

B.1.
Duur
Binnen het specialisme arts voor maatschappij en gezondheid bestaan er profielen. Een profiel vormt de
eerste fase van de opleiding en richt zich op een bepaald werkveld binnen het specialisme. Ingevolge artikel
B.19. van het Kaderbesluit CSG is de duur van de profielopleiding in beginsel twee jaar. In het kader van de
individualisering van de opleidingsduur kan de duur van de opleiding tot profielarts verkort worden. Met
artikel B.1. is een absolute ondergrens voor de opleidingsduur gesteld op ten minste één jaar, uitgaande van
een ononderbroken en voltijdse opleiding.

Hoofdstuk D

Registratie

In Medisch Contact van 26 november 2015, nr. 48, is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit.

D.1.
Registratie
Voor elk profiel bestaat een register waarin desgevraagd profielregistratie plaatsvindt na het succesvol
afronden van de eerste fase.

In Medisch Contact van 26 november 2015, nr. 48, is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit.

