Aan:

Directies erkende instellingen cluster 3
Instituten cluster 3
Visitatoren cluster 3

Onderwerp: Update visitaties cluster 3
Geachte collega’s,
Naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 in Nederland heeft de
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) veel vragen gekregen over het wel of niet
doorgaan van geplande opleidingsvisitaties en u op 23 maart 2020 een brief gestuurd. Als vervolg
daarop wil ik u graag informeren over de voortgang.
Geen nieuwe visitaties inplannen
Het beleid om voor cluster 3 geen nieuwe visitaties in te plannen blijft tot 1 september 2020
gehandhaafd. Indien daar aanleiding toe bestaat kan deze datum nog worden aangepast. In
bijzondere gevallen en op verzoek van de betreffende instelling kan de RGS bekijken of hier van kan
worden afgeweken. De RGS neemt zich voor de opgelopen achterstand in het najaar van 2020 weer in
te lopen.
Aanvraag hernieuwde erkenning
Het proces van het hernieuwen van een bestaande erkenning gaat gewoon door, waarbij de RGS
zoals gebruikelijk 8 maanden voor de expiratiedatum de opleidingsinstelling of het -instituut hierover
aanschrijft. Anders dan gebruikelijk hanteert de RGS de termijn van 8 weken voor het aanleveren van
de stukken flexibel en passen we die aan aan de omstandigheden. De opleidingsinstelling of -instituut
mogen de stukken aanleveren op een moment dat dit voor opleider en opleidingsinstelling haalbaar is.
Wel is van belang dat u de ontvangst van de aanschrijving naar de RGS bevestigt en (in maximaal één
zin) aangegeven wordt dat hernieuwde erkenning gewenst wordt. De reden hiervoor is dat hiermee de
procedure voor hernieuwde erkenning formeel is opgestart en daarmee de erkenning in stand blijft
gedurende de gehele procedure.
Wij hopen u met dit schrijven voor het moment voldoende geïnformeerd te hebben
maar zijn desgewenst vanzelfsprekend beschikbaar voor overleg. U kunt ons daarvoor bereiken op
088-4404320 en erkenning@fed.knmg.nl.
Met collegiale groet,

J.H. Blaauw, voorzitter
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