Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE

Besluit van 6 oktober 2006 tot aanvulling van de beleidsregels met betrekking
tot de kwalitatieve eisen die de MSRC bij de beoordeling van verzoeken tot
herregistratie in acht neemt
(Aanvullende beleidsregels kwalitatieve herregistratie)

De Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), in vergadering bijeen op 6 oktober 2006;

Gelet op

- de artikelen 1:3 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- artikel 14, tweede lid, onder c van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg (wet BIG);
- de artikelen 26a, 27 tot en met 31 van de Regeling specialisten geneeskunst van de
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (de
Regeling);
- Kaderbesluit CCMS en de zgn. specifieke besluiten

BESLUIT

Tot vaststelling van de volgende beleidsregels:

Aanvullende beleidsregels kwalitatieve herregistratie (inwerkingtreding 28 oktober 2006)
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A. Kaderbesluit CCMS
D.22. Deskundigheidsbevordering
1. De omvang van de deskundigheidsbevordering, bedoeld in artikel D.20., eerste lid, onder b, bedraagt
gemiddeld over vijf jaar ten minste veertig uur per jaar.
2. In specifieke besluiten kunnen voor medisch specialismen, op voorstel van de betreffende
wetenschappelijke medisch specialistenvereniging, het eerste lid aanvullende eisen worden gesteld.

E.1.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Overgangsbepalingen
(..);
(..);
(..);
Medisch specialisten die in een register van medisch specialisten zijn geregistreerd vóór 1 januari 2005,
behouden deze registratie tot de eerstvolgende datum waarop de registratie opnieuw moet worden
aangevraagd. Tot die datum blijven de bepalingen omtrent herregistratie van toepassing die golden voor
1 januari 2005.
In afwijking van het vierde lid treedt voor de in dat lid bedoelde medisch specialisten de artikelen D.21,
eerste lid en artikel D.22., eerste lid, met ingang van 1 januari 2006.
(..);
(..);
(..);
(..).

B. Beleidsregels MSRC
Artikel 1. Overgangsbepaling artikel D.22 Kaderbesluit CCMS
Ingevolge het bepaalde in artikel E.1 lid 5 Kaderbesluit CCMS is de vereiste deelname aan
deskundigheidsbevordering per 1 januari 2006 van kracht. De regelgeving van het CCMS voorziet echter
niet in een overgangsregeling ten aanzien van het deelnemen aan deskundigheidsbevordering gedurende de
eerste jaren na de inwerkingtreding van deze eis (artikel D.22 Kaderbesluit CCMS). Dit leidt tot de
volgende operationalisering van de eis inzake de (minimum) deelname aan deskundigheidsbevordering
door medisch specialisten.
Artikel 2. Deskundigheidsbevordering
1. Deskundigheidsbevordering waaraan vóór 1 januari 2006 is deelgenomen wordt niet meegerekend bij
herregistratie na deze datum. Evenmin worden medisch specialisten afgerekend op uren waaraan niet is
deelgenomen vóór de inwerkingtreding van de betreffende eis.
2. De navolgende uren zijn in de overgangsperiode tot 1 januari 2011 benodigd om voor herregistratie in
aanmerking te komen:
a. Expiratiedatum tussen 1 januari en 31 december 2006:
minimaal 27 uur;
b. Expiratiedatum tussen 1 januari en 31 december 2007:
gemiddeld minimaal 67 uur;
c. Expiratiedatum tussen 1 januari en 31 december 2008:
gemiddeld minimaal 107 uur;
d. Expiratiedatum tussen 1 januari en 31 december 2009:
gemiddeld minimaal 147 uur;
e. Expiratiedatum tussen 1 januari en 31 december 2010:
gemiddeld minimaal 187 uur;
3. Voor de expiratiedata die zijn gelegen tussen de data die zijn vermeld in het tweede lid, wordt het
minimum aantal uren berekend naar rato van de verstreken tijd sinds 1 januari van het betreffende jaar.
4. De legitimatie voor de beperking van het aantal uren dat minimaal benodigd is, zoals bepaald in het
tweede lid, is gelegen in het feit dat medisch specialisten vier maanden vóór de expiratiedatum door de
MSRC worden benaderd en alsdan in de gelegenheid worden gesteld hun verzoek in te dienen. Bij een
expiratiedatum in het eerste jaar na het van kracht worden van het vereiste betekent dat 4 maanden op
een referteperiode van 12 maanden; in het tweede jaar 4 maanden op 24 maanden; in het derde jaar 4
maanden op 36 maanden, enz. Bij een minimum van 40 uur in het eerste jaar komt dat neer op een
beperking van 13 uur, enz.
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Artikel 3. Bewijsstukken
1. De medisch specialist verzamelt de schriftelijke bewijzen van het gevolgd hebben van
deskundigheidsbevordering, bedoeld in artikel D.20 Kaderbesluit CCMS, en legt deze desgevraagd aan de
MSRC over ten behoeve van de herregistratie.
2. De medisch specialist die verzoekt om herregistratie dient de schriftelijke bewijzen genoemd in het eerste
lid in ieder geval te bewaren totdat onherroepelijk op zijn verzoek tot herregistratie is beslist.
Artikel 4. Bekendmaking
1. De bekendmaking van deze beleidsregels geschiedt door kennisgeving van de zakelijke inhoud ervan in
het officiële orgaan van de KNMG.
2. De kennisgeving van de zakelijke inhoud in het officiële orgaan van de KNMG als bedoeld in het eerste
lid, bevat tenminste de titel van de beleidsregels, de datum van inwerkingtreding van de beleidsregels en
informatie over het verkrijgen van de integrale tekst van de beleidsregels.
3. De tekst van deze beleidsregels wordt op internet geplaatst onder www.knmg.nl onder Opleiding &
registratie.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na die waarop ze bekend zijn gemaakt.
Artikel 6. Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Aanvullende beleidsregels kwalitatieve herregistratie.

Utrecht, 9 oktober 2006
de Medisch Specialisten Registratie Commissie
Voor deze,

Prof.dr. P.P.G. Hodiamont, voorzitter MSRC

dr. E.J. Buurke, secretaris MSRC

dr. P.J. Breslau, secretaris MSRC
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Toelichting
Inwerkingtreding eisen
Evenals voor huisartsen, verpleeghuisartsen en sociaal geneeskundigen is met de inwerkingtreding van het
Kaderbesluit CCMS het deelnemen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevordering ook voor medisch
specialisten een voorwaarde voor herregistratie. Artikel E.1. Kaderbesluit CCMS voorziet in de zgn.
uitgestelde werking van de eis van deelname aan geaccrediteerde deskundigheidsbevordering: vanaf 1
januari 2006 is deze eis van kracht. Het Kaderbesluit CCMS voorziet echter niet in een overgangsbepaling
voor de eerste vijf jaren. Gedurende deze jaren zal sprake zijn van een gefaseerde invoering zodat de
MSRC in staat is om uiteindelijk over vijf jaar verzoeken om herregistratie te kunnen toetsen aan de eis
zoals geformuleerd in artikel D.22. Kaderbesluit CCMS. Met de vaststelling van deze aanvullende
beleidsregel wordt daarin voorzien.
Toelichting en uitgangspunten
Om in aanmerking te komen voor herregistratie dienen medisch specialisten aan te tonen dat zij, naast hun
beroepsmatige werkzaamheden, in de aan de expiratiedatum van de registratie voorafgaande vijf jaar (de
zgn. referteperiode) gemiddeld over vijf jaar tenminste 40 uur per jaar hebben deelgenomen aan voor het
betreffende specialisme geaccrediteerde deskundigheidsbevordering. De MSRC hanteert een marge van 13
uur per referteperiode minder dan het vereiste minimum van 200 uur per vijf jaar omdat geregistreerden
tenminste vier maanden voorafgaande aan de expiratiedatum voor herregistratie worden benaderd.
Onvoldoende deelname aan deskundigheidsbevordering
De beleidsregels Herregistratie van 11 november 2005 (laatstelijk gewijzigd 16 december 2005) kennen in
hoofdstuk 4 een viertal bepalingen over de deskundigheidsbevordering. Eén daarvan betreft de
consequenties voor de (duur van de) herregistratie indien er sprake is van onvoldoende deelname aan de
vereiste deskundigheidsbevordering.
Evaluatie en herziening
Bij de eerstvolgende evaluatie en mogelijke herziening van de beleidsregels Herregistratie van 11
november 2005 zullen de onderhavige aanvullende beleidsregels over de kwalitatieve herregistratie worden
opgenomen in de eerstgenoemde beleidsregels zodat de MSRC beschikt over één geheel van bepalingen
inzake de herregistratie van medisch specialisten.
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