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Dokteren in 2040

A

ls voorzitter van de KNMG kijk ik in
mijn eerste column van het nieuwe
jaar graag wat verder vooruit. Niet
naar 2020, maar naar 2040. Stel jezelf
eens de vraag: hoe ziet mijn leven er over 20
jaar eigenlijk uit? Ben ik dan nog dokter, en zo
ja: hoe ziet mijn werk er dan uit? Hoe denk je
dat de gezondheidszorg er dan uit ziet?
Niemand heeft een glazen bol om in de toekomst te kunnen kijken, maar wat we zeker
weten is dat de wereld er in ieder geval heel
anders uit zal zien dan nu. Het aantal 65+-ers
neemt toe tot 26 procent van de bevolking. Het
aantal mensen dat ouder is dan 80 neemt toe
van 0,7 tot 2 miljoen. Er zijn naar verwachting
minder ziekenhuizen. En is er straks nog voldoende gekwalificeerd medisch personeel voor
de zorg? Hoe is de samenwerking tussen de verschillende disciplines in de zorg tegen die tijd?
Is e-health zo ver gevorderd dat de computer
beter diagnosticeert dan jij als arts? Staan er
misschien robots naast je tijdens je werk?
Niet alleen de gezondheidszorg zal in 2040 veranderd zijn, ook de arts heeft dan een andere
rol. Daar moeten we nu al over nadenken. De
KNMG startte daarom samen met de federatiepartners het project ‘De rol van de arts in 2040’.
Gelukkig hoeven we daarbij niet helemaal bij
nul te beginnen. Er is al veel werk verzet door
onze federatiepartners en andere partijen die
over de toekomst van de zorg nadenken, zoals
het RIVM en het ministerie van VWS. Die wijzen
op vijf trends voor de rol van de arts in 2040. Eén
daarvan kennen we al: de verschuiving naar
samen beslissingen nemen (shared decision
making), waarbij de arts een meer coachende
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rol krijgt. Naast curatieve zorg zal preventieve
zorg belangrijker worden: er ontstaat een verschuiving van ‘beter maken’ naar ‘gezond houden’. Ook het systeem achter de zorg evolueert.
Zo is de verwachting dat de zorg in 2040 is ingericht op specifieke behoeftes van lokale populaties. In 2040 verlenen we zorg in netwerken zonder schotten, vormgegeven in multidisciplinaire
samenwerking rondom de patiënt, daarbij
ondersteund door de technologie. De patiënt zal
in 2040 andere ziekten, wensen èn verwachtingen hebben. Die ontwikkelingen hebben gevolgen voor de inrichting van de zorg in 2040, maar
ook voor jouw rol als individuele dokter.
Het opleiden van de dokter kost minimaal tien
jaar. Dus de dokter die zijn werkplek in 2040 binnenstapt om zijn (of haar) patiënt te behandelen, betreedt de komende jaren de collegezalen
al. Daarom moeten we ons nu de vraag stellen
wat die veranderingen gaan betekenen. Hoe
zorgen we dat jij in 2040 je werk als dokter nog
even vakkundig kunt doen?
En juist om dáárop te anticiperen ontwikkelt de
KNMG een visie op de rol van de arts in 2040.
Samen met partners, met mensen van buiten
ons veld en met jou. We organiseren transitie
cafés en andere bijeenkomsten op verschillende
plaatsen in het land om van jou te horen hoe jij
de rol van de arts in 2040 ziet. En wat je vindt
dat er moet gebeuren om ons daarop goed voor
te bereiden. Via knmg.nl en een speciaal voor
dit project ontwikkelde website (arts2040.nl),
nemen we je het komende jaar mee in onze
overdenkingen. Ik hoop het komende jaar veel
van je te horen!
Ik wens je een voorspoedig 2020.

Hoe vind
jij dat we
ons op de
toekomst
moeten
voor
bereiden?

René Héman, voorzitter
artsenfederatie KNMG
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Deze poster is tot stand gekomen tijdens het congres KNMG 170 jaar.
Artsen gaven hier input op de rol van de arts in 2040.
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Laat uw stem ook horen via
www.arts2040.nl
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Overnemen van (delen van) deze plaat en teksten mag, maar dan wel met de volgende bron vermelding: ©KNMG-rol van de arts in 2040.
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CGS ontwerpbesluit psychiatrie adviesronde in

O

nder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is
een nieuw landelijk opleidingsplan (LOP) opgesteld. Naar aanleiding hiervan is het
conceptbesluit psychiatrie overeenkomstig het landelijk opleidingsplan aangepast. Naast de
inhoudelijke wijzigingen zijn overeenkomstig vaste procedure de overbodige details uit het
besluit gehaald, indien deze in het opleidingsplan of in het Kaderbesluit CGS zijn terug te
vinden. Op 11 december stelde het CGS het aangepaste specifieke besluit psychiatrie als
ontwerpbesluit vast.
Het besluit ligt nu voor advies voor aan diverse relevante partijen. Deze partijen hebben daar
tot 14 februari de tijd voor. U kunt het ontwerpbesluit vinden op de website van de knmg,
knmg.nl/regelgeving.
Overige belanghebbenden kunnen hun zienswijze op de voorgenomen wijzigingen schriftelijk
kenbaar maken binnen vier weken na publicatie van deze kennisgeving in Medisch Contact. De
schriftelijke zienswijzen of vragen hierover kunnen worden gericht aan de secretaris CGS, mr.
M.C.J. Rozijn via cgs@fed.knmg.nl of 088 440 4350.

Instemming minister met diverse
besluiten van het College Geneeskundige
Specialismen (CGS)

D

e minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stemde op 13 december in
met:
• het besluit keel-neus-oorheelkunde van 23 augustus 2019
• het besluit klinische genetica van 23 augustus 2019
• het besluit sportgeneeskunde van 11 oktober 2019
•	het besluit tot wijziging van diverse CGS-besluiten van 23 augustus 2019
In het wijzigingsbesluit worden het besluit buitenslands gediplomeerden, het
kaderbesluit CGS, het besluit geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten en
het besluit longziekten en tuberculose gewijzigd.
In de Staatscourant van 24 december 2019, nr. 70045 is mededeling gedaan van
de instemming van de minister met genoemde besluiten. De besluiten treden in
werking op 1 januari 2020.
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CGS legt drie besluiten voor instemming voor aan
de minister van VWS

H

et College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 11 december een verzamel
wijzigingsbesluit voor enkele CGS-besluiten vastgesteld. Op dezelfde datum heeft het CGS ook
de aangepaste besluiten voor de specialismen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde vastgesteld. Door deze besluiten sluiten de specifieke besluiten voor de zes specialismen uit cluster 1 en
3 aan op het Kaderbesluit CGS. In het besluit huisartsgeneeskunde zijn met name nog enkele bepalingen over herregistratie aangepast, zodat die beter aansluiten op de huidige praktijk van herregistratie van huisartsen.
De drie besluiten zijn ter instemming aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Ze treden na de instemming van de minister met terugwerkende kracht in werking per
1 januari 2020.
De besluiten zijn te vinden op website van de KNMG op knmg.nl/cgs/regelgeving
Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris CGS via cgs@fed.knmg.nl of 088 440 43 50.

Nieuwe beleidsregels RGS en nadere
richtlijnen erkenningen

D

e RGS heeft nieuwe beleidsregels en nadere richtlijnen erkenningen vastgesteld
omdat het College Geneeskundige Specialismen (CGS) de drie kaderbesluiten heeft
samengevoegd. De RGS stelde de nieuwe regels op 13 december vast.

Wat is er gewijzigd?
In het nieuwe kaderbesluit van het CGS is met name de erkenningssystematiek en
de manier van toezicht op de opleidingsorganisaties en opleidingsprofessionals
gewijzigd. Hierop heeft de RGS haar beleidsregels aangepast. Ook voegde de RGS
beleidsregels over opleiding, erkenningen en herregistratie samen. Daarnaast heeft
de RGS nadere richtlijnen opgesteld voor de uitvoering van de visitaties en het regulier
en intensieve toezicht. Deze richtlijnen maken onderdeel uit van de beleidsregels.

Inwerkingtreding
De ‘Beleidsregels RGS en nadere richtlijnen erkenningen’ zijn op 1 januari 2020 in
werking getreden. De beleidsregels RGS (besluit van 18 januari 2013) en de
beleidsregels herregistratie RGS (besluit van 24 juni 2016) zijn per 1 januari 2020
ingetrokken. Deze beleidsregels blijven wel van toepassing op aanvragen die worden
beoordeeld en besluiten die worden genomen op basis van de tot 1 januari 2020
geldende regelgeving en bijbehorende beleidsregels.

Informatie
De ‘Beleidsregels RGS en nadere richtlijnen erkenningen’ zijn te raadplegen op
knmg.nl onder Opleiding, (Herregistratie)& Carrière, RGS, Wat doet de RGS.
Als u vragen heeft kunt u mailen naar rgsbestuur@fed.knmg.nl.
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RGS toetst sinds 1 januari
2020 aan nieuwe
herregistratie-eisen

A

rtsen die sinds 1 januari aangeschreven worden
voor herregistratie moeten aantonen dat zij de
afgelopen vijf jaar aan nieuwe eisen hebben voldaan. De Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten (RGS) toetst sinds 1 januari 2020 aan de nieuwe herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen
KNMG.

Uitbreiding herregistratie-eisen
Om hun registratie te behouden moesten specialisten en
profielartsen al voldoen aan eisen om voldoende werkzaam te zijn geweest in het specialisme en voldoen aan
deskundigheidsbevordering. Daar komen nu de evaluatie
van het individuele functioneren en het functioneren in
een groep (externe kwaliteitsevaluatie) bij.
Voor sommige specialismen was er al een vorm van kwaliteitsvisitatie als eis. Voor die specialismen zijn de nieuwe
eisen een voortzetting van al bestaande.

Overgangsregeling
Voor specialisten en profielartsen die door de RGS in 2019
aangeschreven zijn, maar in 2020 herregistreren, geldt
een overgangsregeling. Zij hoeven tijdelijk nog niet aan
de nieuwe eisen te voldoen.

Doel van de eisen
Met de nieuwe herregistratie-eisen werkt de arts niet
alleen gericht aan de competenties om zijn of haar vak
adequaat uit te oefenen, maar reflecteert hij ook regelmatig over zijn of haar professioneel individuele functioneren
en functioneren in een groep. Dit draagt bij aan een verdere verbetering van de kwaliteit van patiëntenzorg.

Voorbereiding
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelde op
1 januari 2016 de nieuwe herregistratie-eisen vast. De
afgelopen jaren hebben CGS, RGS en de wetenschappelijke verenigingen hard gewerkt aan de implementatie
van de nieuwe regelgeving. Sinds 2016 verstuurde de RGS
meerdere brieven aan alle specialisten en profielartsen
over de nieuwe herregistratie-eisen en de gevolgen daarvan, zodat iedereen zich op tijd kon voorbereiden.
Meer informatie over de herregistratie-eisen vindt u via
knmg.nl/herregistreren
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Artsenfederatie KNMG
Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst
R.A.C.L. Héman, voorzitter
A. Rühl, algemeen directeur
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Postbus 20051, 3502 LB Utrecht
tel. 088 440 4200, info@fed.knmg.nl
knmg.nl

FEDERATIEPARTNERS
Federatie Medisch Specialisten
P.P.G. van Benthem, voorzitter
B.J. Heesen, directeur
tel. 088 505 3434
info@demedischspecialist.nl
demedischspecialist.nl
De Geneeskundestudent
A. Abdelmoumen, voorzitter
tel. 088 440 4216
info@degeneeskundestudent.nl
degeneeskundestudent.nl
KAMG
Koepel Artsen Maatschappij
en Gezondheid
E. Buiting, voorzitter
C.T.J. Derijck, directeur
tel. 030 303 3662
bureau@kamg.nl, kamg.nl
LAD
Landelijke vereniging van
Artsen in Dienstverband
S.J. Booij, voorzitter
C. van den Brekel, directeur
tel. 088 134 4100
bureau@lad.nl, lad.nl
LHV
Landelijke Huisartsen Vereniging
N.A. Kalsbeek, voorzitter
P. van Rooij, algemeen directeur
tel. 085 048 0000
lhv@lhv.nl, lhv.nl
NVAB
Nederlandse Vereniging voor
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
J.G.F. Beens, voorzitter
C. van Vliet, directeur
tel. 030 204 0620
kwaliteitsbureau@nvab-online.nl
nvab-online.nl
NVVG
Nederlandse Vereniging voor
Verzekeringsgeneeskunde
R. Kok, voorzitter
M. van Bork, directeur
tel. 030 686 8764
secretariaat@nvvg.nl, nvvg.nl
Verenso
Vereniging van specialisten
ouderengeneeskunde
N.M. Nieuwenhuizen, voorzitter
N. Hauet, directeur
tel. 030 227 1910
info@verenso.nl, verenso.nl

