koppeling registratie M&G en profiel
De SGRC heeft in haar vergadering van 26 november 2008 de volgende beleidsregels
vastgesteld bij de bepalingen in Hoofdstuk D Kaderbesluit CSG betreffende de
samenloop van de registratie van een arts in een profiel en als arts M&G:
1. Aan de inschrijving in het specialistenregister M&G kunnen maximaal twee
profielregistraties plus de profielregistratie forensische geneeskunde worden
gekoppeld. Profielregistraties die aan de registratie als arts M&G zijn gekoppeld
worden in het kader van het verzoek tot herregistratie als arts &G behandeld en
beoordeeld.
2. De profielarts die in het specialistenregister van artsen M&G wordt ingeschreven,
wordt desgevraagd geherregistreerd als profielarts voor de duur waarvoor inschrijving
in het register van artsen maatschappij en gezondheid plaats vindt. Bij het verzoek
dient een ‘werkgeversverklaring profieltaken’ volgens door de SGRC vastgesteld
model te worden overgelegd, waaruit blijkt dat de arts met taken in het betreffende
profiel was belast
in de vijf jaren voorafgaande aan het verzoek, of
sinds de inschrijving in het betreffende profielregister.
3. De arts M&G die in een profielregister wordt ingeschreven, wordt desgevraagd
geherregistreerd als arts M&G voor de duur waarvoor inschrijving in het
profielregister plaats vindt. Bij het verzoek moet worden gedocumenteerd dat in de
periode van 5 jaar voorafgaand aan de inschrijving in het profielregister, voor zover
in deze jaren niet aan opleidingsactiviteiten in het betreffende profiel werd
deelgenomen, is voldaan aan herregistratie-eisen voor het specialisme maatschappij
en gezondheid.
4. Bij eerste registratie als arts M&G van een profielarts resp. bij de eerste registratie in
een profiel van de arts M&G kan worden aangeven welke profielregistraties aan de
inschrijving in het specialistenregister gekoppeld dienen te blijven of worden, en
welke dienen te worden ontkoppeld.
5. De koppeling van een profielregistratie aan de registratie als arts M&G wordt op
verzoek ongedaan gemaakt. Daarbij blijft de lopende periode van inschrijving in het
profielregister in stand.
6. Bij hernieuwing van de inschrijving in het profielregister wordt het profiel
desgevraagd gekoppeld aan de registratie als arts M&G, indien daarmede het
maximale aantal te koppelen profielen niet wordt overschreden, en bij het verzoek
voor de overige gekoppelde profielen een werkgeversverklaring profieltaken wordt
overgelegd.
Toelichting:
Het specialisme maatschappij en gezondheid, dat zich richt op beleid en regie in de
gezondheidzorg op meso- en macroniveau, omvat meerdere werkgebieden waarin artsen
uitvoerende taken op microniveau van het specialisme verrichten. Deze werkgebieden zijn
benoemd als ‘profielen’, en de arts die gaat werken in maatschappij en gezondheid zal als
regel zijn eerste werk- en opleidingservaring krijgen in een of meerdere van deze profielen.
De opleidingseisen sluiten daarbij aan. De meeste artsen M&G zijn daardoor op grond van
hun eerste opleiding(en) binnen maatschappij en gezondheid deskundig in een of meerdere
profielen.
Het is niet ongebruikelijk om belast te zijn met de taken in meer dan één profiel en daarnaast
met taken op het gebied van de forensische geneeskunde, die voor een belangrijk deel buiten

reguliere werktijden plaatsvinden. Het is daarbij de eigen verantwoordelijkheid van de
betreffende arts om de deskundigheidsbevordering evenwichtig te richten op alle profielen
waarin taken worden verricht; in het algemeen zal het kwaliteitssysteem waarbinnen
betrokkenen werkzaam zijn zulks ook ondersteunen, zo niet afdwingen. Om die reden kan naar
het oordeel van de SGRC de beoordeling van de bekwaamheid van de arts M&G bij
herregistratie het oordeel of de arts M&G bekwaam is in de gekoppelde profielen omvatten.
Gelet op de herregistratie-eisen acht de SGRC het echter onwaarschijnlijk dat een arts M&G
gelijktijdig kan voldoen aan de eisen van deskundigheid voor meer dan twee profielen plus
forensische geneeskunde. Om die reden is het aantal te koppelen profielen beperkt tot
forensische geneeskunde plus twee andere profielen.
Registratie in een profiel kan ook onafhankelijk van de registratie als arts M&G geschieden.
In dat geval worden verzoeken tot herregistratie in het specialistenregister en voor
herregistratie in het profielregister apart en afzonderlijk behandeld en beoordeeld. De arts is
in dat geval voor elk afzonderlijk verzoek het tarief verschuldigd.
De inschrijving in het register van artsen M&G blijft ongewijzigd in stand indien de arts
M&G bij registratie in een profiel niet kan documenteren dat in de voorafgaande vijf jaar als
arts M&G werd voldaan aan herregistratie-eisen in jaren waarin geen opleidingsactiviteiten
in het profiel werden verricht (zie sub 3). Inschrijving in het profielregister vindt dan apart
plaats. In het kader van de eerst volgende herregistratie als profielarts kan opnieuw om
koppeling worden verzocht.
In het kader van herregistratie als profielarts kan koppeling van een profielregistratie aan de
registratie M&G worden verzocht, als daarvoor ‘ruimte’ bij de registratie als arts M&G
bestaat. Het verzoek wordt gehonoreerd als
ten volle is voldaan aan de herregistratie-eisen in het profiel,
werkgeversverklaringen profieltaken zijn overgelegd voor het of de beide profielen
die ten tijde van het verzoek aan de registratie als arts M&G zijn gekoppeld
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