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Gezamenlijke nieuwsbrief
Ieder kwartaal bieden wij u een overzicht van de activiteiten van het CGS
(regelgeving) en de RGS (uitvoering en toezicht).
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CGS ontwerpbesluit psychiatrie
adviesronde in
Wijzigingsbesluit profielbesluiten
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RGS
RGS toetst sinds 1 januari 2020 aan
nieuwe herregistratie-eisen

Artsen die sinds 1 januari aangeschreven worden voor herregistratie moeten
aantonen dat zij de afgelopen 5 jaar aan de nieuwe eisen hebben voldaan.

Lees meer

RGS Jaarplan 2020
De RGS maakt de omslag van een
proceduregerichte naar een
klantgerichte organisatie. Dat
betekent dat verbetering van onze
dienstverlening ook in 2020 een
blijvend grote rol in alle activiteiten
van de RGS speelt. In het Jaarplan
leest u hoe de RGS dat vormgeeft.

Lees meer

Bezwaar maken tegen besluit
(her)registratie kan nu ook via MijnRGS
Ook bezwaar maken tegen een (her)registratiebesluit van de RGS kan sinds kort
direct via MijnRGS. Hierdoor verloopt het proces gemakkelijker. Ook kan een arts
nu eenvoudig in MijnRGS volgen waar in het proces de behandeling van het
bezwaar zich bevindt.

Lees meer

Project implementatie nieuwe
erkenningensystematiek CGS (PIEC)
Sinds 1 januari 2020 is het nieuwe
CGS kaderbesluit van kracht. Door de

RGS is veel werk verzet om dit
nieuwe besluit in de praktijk uit te
voeren. In goede samenwerking met
vele betrokkenen binnen en buiten de
RGS zijn de procedures hiervoor
ontwikkeld.

Lees meer

Nieuwe beleidsregels RGS en nadere
richtlijnen erkenningen
De RGS heeft nieuwe beleidsregels en nadere richtlijnen erkenningen vastgesteld
omdat het CGS de drie kaderbesluiten heeft samengevoegd. De RGS stelde de
nieuwe regels op 13 december 2019 vast.

Lees meer

Brexit: overgangsregeling
specialistendiploma’s t/m 31-12-2020
Het Europees parlement stemde
onlangs in met het Brexit-akkoord.
Daarmee is op 1 februari 2020 een
overgangsfase in werking getreden
tot en met 31 december 2020. Voor
artsen en specialisten blijven tijdens
deze periode de EU-regels en wetten
voor het VK van kracht.

Lees meer

CGS
Belangrijke wijzigingen vanwege nieuwe
Kaderbesluit CGS
Per 1 januari 2020 trad het
Kaderbesluit CGS in werking. In het
nieuwe kaderbesluit staan de eisen
voor alle geneeskundige
vervolgopleidingen, de registratie- en
herregistratie-eisen en de vernieuwde
systematiek voor het erkennen van
opleidingsorganisaties, hoofden
en (instituuts)opleiders.

Lees meer

CGS stelt kaders voor kwaliteit
geneeskundige vervolgopleidingen vast
Het CGS stelde op 9 oktober 2019 de kwaliteitskaders voor cluster 1, 2 en 3 vast.
De kwaliteitskaders voor cluster 1 en 2 zijn door het CGS zelf opgesteld.
Het kwaliteitskader voor cluster 3 is het kwaliteitskader dat in 2015 is opgesteld
in het project KOERS.

Lees meer

Jaarplan 2020 College Geneeskundige
Specialismen
Met het nieuwe Kaderbesluit CGS is
de regelgeving van het CGS in de
basis op orde. Verdere verbetering
daarvan en de bijbehorende
specifieke besluiten is in 2020 ‘werk

in uitvoering’. Daardoor heeft het
CGS in 2020 ruimte om zich te
richten op de toekomst van de zorg
en de positie van de dokter.

Lees meer

CGS legt drie besluiten voor instemming
voor aan de minister van VWS
Op 11 december 2019 stelde het CGS een verzamelwijzigingsbesluit voor enkele
CGS-besluiten en de aangepaste besluiten voor specialismen
huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde vast. Hierdoor sluiten de specifieke
besluiten voor de zes specialismen uit cluster 1 en 3 aan op het Kaderbesluit
CGS.

Lees meer

Instemming minister met diverse besluiten
van het CGS
De minister van VWS stemde op
13 december 2019 in met de
volgende besluiten: keel-neusoorheelkunde van 23 augustus
2019, klinische genetica van 23
augustus 2019, sportgeneeskunde
van 11 oktober 2019 en Besluit tot
wijziging van diverse CGS
besluiten van 23 augustus 2019.

Lees meer

CGS ontwerpbesluit psychiatrie
adviesronde in
Onder verantwoordelijkheid van de NVvP is een nieuw landelijk opleidingsplan
opgesteld. Het concept Besluit psychiatrie is overeenkomstig het LOP aangepast.

Lees meer

Wijzigingsbesluit profielbesluiten van het
CGS vastgesteld
Het CGS heeft in zijn vergadering van
11 december 2019 het besluit
vastgesteld dat enkele besluiten
wijzigt. De wijzigingen betreffen
voornamelijk technische
aanpassingen, zodat deze aansluiten
bij het nieuwe Kaderbesluit CGS dat 1
januari 2020 in werking is getreden.

Lees meer

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen?
Klik op onderstaande link om u aan te melden:
Aanmelden

Artsenfederatie KNMG:
CGS en RGS

Contact CGS

088 – 440 43 50
CGS en RGS versturen 1x per kwartaal

cgs@fed.knmg.nl

een gezamenlijke nieuwsbrief.

website CGS

Het College Geneeskundige Specialismen

Contact RGS

(CGS) stelt regels vast voor de
opleidingen, de erkenning van opleidingen
en opleiders en de (her)registratie van
specialisten en profielartsen.
De Registratiecommissie Geneeskundig

088 - 440 43 00
rgs@fed.knmg.nl
website RGS

Volg KNMG via

Specialisten (RGS) toetst periodiek of
artsen en opleidingen aan de regels van
het CGS voldoen.
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