Het College Geneeskundige Specialismen: CGS

COLLEGE
GENEESKUNDIGE
SPECIALISMEN

Proces voor collegebesluit
Stelt regels voor geneeskundig
specialisten en profielartsen over
opleiden en (her)registreren.

Bepaalt welk gebied van de
geneeskunde specialisme of
profiel is.

1. ontwerpbesluit

2. voor advies voorleggen aan het veld (8 weken)

5. voor instemming naar Minister voor Medische Zorg
Regels staan in zg. besluiten.

Onafhankelijk onderdeel
van artsenfederatie KNMG.

Toezicht
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) houdt toezicht op de uitvoering van de besluiten.

4. besluit definitief vaststellen

7. inwerkingtreding

Toekomst
Het CGS onderzoekt of het geheel aan specialismen en profielen anders kan worden ingericht.
Het voert een fundamentele discussie, zodat er ook in de toekomst deskundige specialistische en
generalistische artsen zijn, die zich flexibel kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen.

Cijfers
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6. publicatie in Staatscourant

3. advies verwerken
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specifieke besluiten
voor specialismen
en profielen

10
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CGS-vergaderingen
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algemeen kaderbesluit
voor alle specialismen
en profielen

landelijke
opleidingsplannen
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1

specialismen

besluit voor
buitenslands
gediplomeerden

100%

gesubsidieerd door VWS

De drie overkoepelende thema’s van het CGS
Toekomstbestendige adaptieve
specialisten die een leven lang
leren & ontwikkelen

Samenwerking voor
interprofessioneel werken

Betere doelmatige zorg;
kosteneffectiviteit en kwaliteit

1

2

3

Voor het CGS zijn toekomstbestendige en flexibele specialisten die een leven lang leren
en zich blijven ontwikkelen
essentieel. Want de zorg en
de patiënt veranderen continu.
En specialisten willen toekomstbestendig werken, steeds met
up-to-date kennis en de juiste
vaardigheden, skills en attitude.
Dit neemt het CGS mee in
nieuwe regelgeving en in
opleidingsplannen.

Het CGS vindt het belangrijk
dat zorgverleners interprofessioneel werken en netwerkzorg
leveren. Want door de toename
van specialisatie in de zorg,
ontwikkelingen in technologie
en de vergrijzing van de patiëntenpopulatie, is er meer en
complexere zorg nodig rondom
de patiënt. Steeds vaker is een
heel netwerk betrokken, waarin
zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines en vakgebieden samenwerken. Het
CGS stimuleert interprofessioneel werken door hier met zijn
regelgeving op in te spelen.

Het CGS zet zich in voor een
betere en doelmatige zorg, die
kosteneffectief kwaliteit biedt.
Want de kosten voor de zorg
zijn hoog. En ook zorgverleners
hebben een verantwoordelijk
heid om de beste zorg zo
kosteneffectief mogelijk te
verlenen. Dus zorgt het CGS
ervoor dat de bewustwording
van doelmatigheid in de op
leidingsplannen zit.

