KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST

College Geneeskundige Specialismen

Besluit van 22 december 2014 houdende de wijziging van de volgende besluiten:
Kaderbesluit CHVG van 21 augustus 2008;
Kaderbesluit CSG van 26 september 2008;
Besluit nucleaire geneeskunde van 12 april 2010;
Besluit oogheelkunde van 12 april 2010;
Besluit pathologie van 12 april 2010. 

Het College Geneeskundige 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 de adviezen van het Federatiebestuur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst, de Orde van Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Koepel van
Artsen Maatschappij en Gezondheid, de Huisartsopleiding Nederland, Verenso specialisten in
ouderengeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Nederlandse
Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de Nederlandse
Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire
Geneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Radiologie en de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten;

BESLUIT:



In de Staatscourant van 28 mei 2015, nr. 14065 is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit.
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I

Het Kaderbesluit CHVG wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel B.8., eerste lid, aanhef en onder a. komt te luiden:
1.
In afwijking van het bepaalde in artikel B.5. kan de opleiding in deeltijd worden gevolgd.
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
a. de aios doet tijdig een aanvraag tot het volgen van de opleiding in deeltijd aan het hoofd
onder overlegging van een bewijs van goedkeuring van de werkgever;

B.

In artikel C.15. onder g. vervalt “onderwijsgevend”.

C.

Hoofdstuk B. Titel II Combinatie opleiding en wetenschappelijk onderzoek wordt ingetrokken.

D.

Artikel D.23., zesde lid vervalt.

II

Het Kaderbesluit CSG wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel A.1. wordt een onderdeel ingevoegd luidende:
uu.a. specifiek besluit: besluit van het CGS dat het ter uitvoering van de taken bedoeld
in artikel 11 van de Regeling vaststelt.

B.

Aan Hoofdstuk A. Algemene bepalingen wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel A.1.a. Toepassingsbereik besluit
De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing, tenzij in een specifiek besluit anders is bepaald.

C.

Aan artikel A.5. eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
h.
donorgeneeskunde: donorarts

D.

In artikel A.5. tweede lid wordt “onder a. tot en met g.” vervangen door “onder a. tot en met
h.”.

E.

Aan artikel A.6. eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
h. donorartsen

F.

In artikel A.6. tweede lid wordt “onder a. tot en met g.” vervangen door onder a. tot en met
h.”.

G.

Hoofdstuk B. Titel II opleiding en wetenschappelijk onderzoek wordt ingetrokken.

H.

Aan artikel B.19. wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
5.
Toegang tot de tweede fase kan worden verkregen door het met goed gevolg hebben
voltooid van de opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde
als bedoeld in het Besluit Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde.

I.

In artikel D.17. derde lid wordt “artikel D.15., eerste lid onder b.” vervangen door “artikel
D.15., eerste lid onder b. en c.”.

J.

Artikel D.23., zesde lid vervalt.

III

Het Besluit nucleaire geneeskunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel B.3. aanhef en onder a. tot en met e. wordt vernummerd tot artikel B.3., eerste lid, aanhef
en onder a. tot en met e.

B.

Aan artikel B.3. wordt een tweede en derde lid toegevoegd, luidende:
2. In afwijking van het eerste lid kan een aios die de opleiding aanvangt na 30 juni 2014 het
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onderdeel kliniek genoemd in het eerste lid onder a. gedurende het tweede of derde opleidingsjaar
volgen.
3. In afwijking van het eerste lid kan een aios die de opleiding aanvangt na 30 juni 2014 het
onderdeel radiologie genoemd in het eerste lid onder b. in het eerste opleidingsjaar volgen.

IV

Het Besluit oogheelkunde wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel B.3., eerste lid vervalt “tien”.

B.

In artikel B.3., derde lid vervalt “acht”.

C.

In artikel B.5., tweede lid wordt “twaalf maanden” vervangen door “18 maanden”.

D.

Aan artikel B.5. wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. De aios kan in het laatste opleidingsjaar een stage lopen buiten de eigen opleidingskliniek. Binnen
Nederland kan dit uitsluitend in een instelling met een opleidingserkenning. Betreft het een stage in
het buitenland dan dient dit in het kader van wetenschappelijk onderzoek te geschieden en dient
hiervoor toestemming verkregen te worden van de PVC oogheelkunde.

E.

In artikel B.6., eerste lid vervalt “het BeeldExamen Oogheelkunde en de 360º feedback”.

F.

In artikel B.6., tweede lid vervalt “en het BeeldExamen Oogheelkunde”.

G.

Artikel B.7., derde lid vervalt.

H.

Artikel C.1., onder a. vervalt.

I.

In artikel C.1., onder c. vervalt “licht of”.

J.

In artikel C.1., onder f. wordt “afdeling” vervangen door “voorziening”.

V

Het Besluit pathologie wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel B.4. vervalt “Gedurende de opleiding worden de verschillende thema’s minstens
tweemaal doorlopen, elk leidend tot te onderscheiden bekwaamheidsniveaus”.

VI

Bekendmaking
1.
Dit besluit behoeft instemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
2.
In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van dit besluit. Daarnaast wordt mededeling
gedaan in het officiële orgaan van de KNMG.
3.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMG bedoeld in het tweede lid bevat
tenminste de titel van het besluit of wijziging en de datum van inwerkingtreding van het
besluit of wijziging.
4.
De integrale tekst van dit besluit zal op de website van de KNMG worden geplaatst
(www.knmg.nl/opleidingenregistratie).

VII

Inwerkingtreding
1.
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.
2.
Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit,
bedoeld in artikel VII., worden geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2015, treedt dit
besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin zij worden geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 juli 2015.
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3.
4.

In afwijking van het eerste lid, treden de wijzigingen genoemd in artikel II, onder A. tot en
met F. in werking met ingang van 1 januari 2015.
In afwijking van het eerste lid, treden de wijzigingen genoemd in artikel III in werking
met ingang van 1 juli 2014.

Utrecht, 22 december 2014

dr. G.A. van Essen,
voorzitter CGS

mr. M.C.J. Rozijn,
secretaris CGS
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Toelichting algemeen
Het CGS heeft mede vanwege kwaliteitsbewaking besloten periodiek zijn regelgeving te evalueren.
Hierbij wordt nadrukkelijk de kanttekening geplaatst dat het CGS terughoudend om gaat met
wijzigingen van de regelgeving met name vanuit het oogpunt van duidelijkheid naar het veld. Naast
evaluatie van regelgeving is aan de wetenschappelijke verenigingen aangegeven dat (verzoeken tot)
wijzigingen van specifieke besluiten worden gebundeld en jaarlijks door het CGS worden besproken.
Tegen die achtergrond heeft het CGS geïnventariseerd welke wijzigingen in de regelgeving
noodzakelijk en wenselijk waren. In dat kader zijn ook de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen
en de registratiecommissie (RGS) door het CGS schriftelijk benaderd om hun wensen kenbaar te
maken. Er is een aantal wijzigingsvoorstellen ontvangen. Deze zijn door het CGS gewogen en hebben
geresulteerd in dit besluit.
Toelichting artikelsgewijs
Artikel II
Op grond van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst voert het CGS zijn reglementaire taken
niet alleen uit voor geneeskundige specialismen zoals bedoeld in artikel 14 wet BIG, maar ook voor
profielen: deelgebieden van de geneeskunde die (nog) geen specialisme zijn.
Het CSG, een van de voorgangers van het CGS, heeft al in 2006 profielen aangewezen. Dat is geschied
door daarover bepalingen op te nemen in het Kaderbesluit CSG. Deze profielen vormen onderdeel van het
specialisme maatschappij en gezondheid en is de doorstroming van de profielarts in het specialisme
geborgd. Dit wijzigingsbesluit regelt de inbedding van het profiel donorgeneeskunde als profiel vallend
onder het specialisme Maatschappij en Gezondheid. Donorgeneeskunde kent een specifiek besluit waar ter
uitvoering van het Kaderbesluit CSG de eisen inzake opleiding, erkenning en (her)registratie zijn
vastgesteld. Vanwege het feit dat donorgeneeskunde een ‘eigen’ besluit kent, is een bepaling opgenomen
over het toepassingsbereik van het Kaderbesluit CSG en is het begrip specifiek besluit geïntroduceerd in de
begripsomschrijving.
Artikel III
De opleidingen radiologie en nucleaire geneeskunde gaan fuseren. De wetenschappelijke verenigingen
bereiden het nieuwe curriculum voor en streven er naar om vanaf 1 juli 2015 met de nieuwe opleiding
te starten. De nieuwe opleiding leidt tot de titel radioloog.
Vooruitlopend op deze ontwikkeling is het wenselijk om te anticiperen op de nieuwe situatie en aios
nucleaire geneeskunde te laten voorsorteren op de nieuwe opleiding. Om die reden is geregeld om,
voor aios die na 30 juni 2014 starten, de mogelijkheid te bieden om de volgorde van de huidige
onderdelen van de opleiding nucleaire geneeskunde te kunnen wijzigen en bij de invulling van deze
onderdelen uit te gaan van het nieuwe curriculum. Daardoor kunnen deze aios te zijner tijd
makkelijker over worden gezet naar het nieuwe curriculum.
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