Besluit van 10 juni 2020 houdende de wijziging van de volgende
besluiten: ∗
Besluit anesthesiologie van 12 december 2018;
Besluit klinische geriatrie van 5 januari 2018;
Besluit medische microbiologie van 12 april 2010;
Besluit obstetrie en gynaecologie van 12 april 2010;
Besluit oogheelkunde van 12 april 2010;
Besluit plastische chirurgie van 21 november 2018;
Besluit radiologie van 11 februari 2015.
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 de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in
Dienstverband en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten;
BESLUIT:

* In de Staatscourant van 28 september 2020, nr. 49684 is mededeling gedaan van het instemmingsbesluit van de
Minister voor Medische Zorg.
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I

Het Besluit anesthesiologie wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel B.1. en de bijbehorende toelichting komen te vervallen

B.

Aan artikel C.3. wordt een tweede lid toegevoegd, dat als volgt komt te luiden:
2.
Om voor erkenning als opleidingsinstelling voor de differentiatie pijn- en palliatieve
geneeskunde, bedoeld in artikel B.4, tweede lid, onder c, in aanmerking te komen, voldoet
de instelling aan de volgende eisen:
a.
de eisen, bedoeld in artikel C.2, onder b en c; en
b.
de instelling heeft de instemming van het Concilium Anaesthesiologicum van de NVA
voor een erkenning voor de differentiatie pijn- en palliatieve geneeskunde.

C.

In de toelichting op artikel C.3. wordt een toelichting op het tweede lid toegevoegd, die als volgt
komt te luiden:
Tweede lid: De instemming van het Concilium Anaesthesiologicum is in de praktijk gebaseerd op
een toetsing of visitatie door de plenaire visitatiecommissie Anesthesiologie aan de hand van door
de NVA vastgestelde criteria. De instemming moet worden gezien als een positief advies aan de
RGS. De RGS blijft het gremium dat de betreffende opleidingsinstelling erkent.

II

Het Besluit klinische geriatrie wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel B.1. en de bijbehorende toelichting komen te vervallen

B.

In de toelichting van artikel C.2. komen in de eerste volzin de woorden ‘,zoals vastgelegd in het
Kaderbesluit CGS’ te vervallen.

III

Het Besluit medische microbiologie wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel B.1. en de bijbehorende toelichting komen te vervallen

B.

De toelichting onder Algemeen komt als volgt te luiden:
Dit besluit bevat de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme
medische microbiologie.

C.

De toelichting op artikel B.5. komt als volgt te luiden:
Artikel B.5. Specialisme specifieke toetsing en beoordeling
De voor alle aiossen verplichte toetsinstrumenten zijn de KPB, de CAT en de jaarlijkse kennistoets in
alle opleidingsjaren met uitzondering van het laatste jaar. In het laatste jaar is alleen de kennistoets
verplicht. Deze toetsinstrumenten zijn opgenomen in het LOP. Het LOP geeft in een toetsmatrix aan
welke toets- en beoordelingsinstrumenten er worden gebruikt om de verschillende competenties te
beoordelen en te toetsen. Het is aan de opleider om een (integraal) oordeel te vellen over de
(on)geschiktheid van de aios om de opleiding voort te zetten en af te ronden conform de
opleidingseisen. Dat betekent dat een niet behaalde kennistoets niet de enige reden kan zijn om de
opleiding te beëindigen.

IV

Het Besluit obstetrie en gynaecologie wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel B.1. en de bijbehorende toelichting komen te vervallen

B.

In de toelichting op artikel B.6. worden de woorden: ‘in het Kaderbesluit CGS’ vervangen door de
woorden ‘in het LOP’.

V

Het besluit oogheelkunde wordt als volgt gewijzigd:
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A.

Artikel B.1. en de bijbehorende toelichting komen te vervallen

B.

In de toelichting op artikel B.6. worden de woorden “het Kaderbesluit CGS” vervangen door “het
LOP”.

VI

Het besluit plastische chirurgie wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel B.1. en de bijbehorende toelichting komen te vervallen

B.

Aan artikel C.1. wordt een onderdeel d. toegevoegd dat als volgt komt te luiden:
d. in de opleidingsinstelling is gedurende de erkenning het aantal daadwerkelijk in de
opleidingsinstelling werkzame aiossen voor de plastische chirurgie uitgedrukt in fte’s ten hoogste 1,2
maal het gezamenlijk aantal plastisch chirurgen uitgedrukt in fte's dat in de opleidingsinstelling
werkzaam en daadwerkelijk bij de opleiding betrokken is.”

C.

In de toelichting onder Artikelsgewijs wordt ingevoegd:
Artikel C.1. Eisen opleidingsinstelling
Onder d: Deze eis is ingegeven door de noodzaak van intensieve supervisie als gevolg van het
uitgesproken handvaardigheidskarakter van het specialisme.

D.

Artikel C.2. en de bijbehorende toelichting komen te vervallen.

VII

Het besluit radiologie wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel B.1. komt te vervallen

B.

De toelichting op artikel C.3, onderdeel c. komt als volgt te luiden:
Onder c: Het dagelijkse heilig uur is de radiologische variant van het generaal dagelijks rapport. De
benaming heilig uur moet worden gezien als generieke term. De minimale duur van het heilig uur is
een half uur; de frequentie is vijf keer per week.

VIII
1.

Bekendmaking
Dit besluit, alsmede wijziging daarvan, behoeft instemming van de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijziging van dit besluit door
het CGS en van de instemming daarmee van de minister, genoemd in het eerste lid. Daarnaast
wordt mededeling gedaan in het officiële orgaan van de KNMG.
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.
De integrale tekst van dit besluit zal op de website van de KNMG worden geplaatst (www.knmg.nl).

2.

3.
4.
IX
1.
2.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020.
Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit bedoeld in
artikel VIII, tweede lid, worden geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2020 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 2020.
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Utrecht, 10 juni 2020

drs. J.D. Beugelaar,
voorzitter CGS

mr. M.C.J. Rozijn,
secretaris CGS
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Toelichting algemeen
Met de inwerkingtreding van het Kaderbesluit CGS op 1 januari 2020 moesten ook de specifieke besluiten
worden aangepast. Het Kaderbesluit CGS bevat een generieke omzettingsbepaling waarmee de
terminologie van de specifieke besluiten en de algemene verwijzigingen in de specifieke besluiten
aangepast wordt. Voor een aantal besluiten voldeed de generieke omzettingsbepaling niet volledig. Met
dit technische wijzigingsbesluit worden deze besluiten alsnog aangepast zodat ook deze besluiten
aansluiten bij het Kaderbesluit CGS. In het Besluit anesthesiologie is de differentiatie ‘pijn’ toegevoegd als
onderdeel van de opleiding anesthesiologie. Dit sluit aan bij het Landelijk opleidingsplan anesthesiologie
waarmee het CGS al eerder heeft ingestemd, tegelijk met een integrale herziening van het Besluit
anesthesiologie.
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