De KAMG en de modernisering van de specialistenopleidingen
Op 22 september 2010 werd de Stuurgroep Modernisering Medische Vervolgopleidingen
(MMV) van de KNMG geïnstalleerd. Deze Stuurgroep kreeg de opdracht om de
implementatie te bevorderen van de gemoderniseerde opleidingsplannen, zoals in 2009
vastgesteld door de toenmalige KNMG Colleges: CHVG, CSG en CCMS (College
Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk
gehandicapten; College voor Sociale Geneeskunde; en Centraal College Medische
Specialisten). Wie zich hier in wil verdiepen, zij verwezen naar de rapporten ‘De arts van
straks’, ‘De zorg van morgen’ en ‘Dies diem docet: “De dag leert de dag”, oftewel “Wij zijn
nooit klaar met leren” ’, allemaal te vinden op de website van de KNMG.
De gemoderniseerde opleiding is competentiegericht, op basis van de uit Canada afkomstige
‘CanMEDS’ competenties. ‘Naast de competentie medisch handelen, zal de aios
aantoonbaar opgeleid worden in de competenties communicatie, samenwerken, kennis en
wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit’ (Dies diem docet,
pagina 3). De modernisering heeft nog veel meer aspecten. Zo moet de aios, de arts in
opleiding tot specialist, zelf een grotere verantwoordelijkheid nemen en onder andere zelf
een portfolio bijhouden. Een ander belangrijk doel van de modernisering is dat de specialist
(huisarts, sociaal-geneeskundige, medisch specialist) veel eigentijdser moet worden
opgeleid. En dat eigentijdse zit onder andere in een meer sociaal-geneeskundige
benadering. Het duidelijkst is dit zichtbaar in de competentie ‘maatschappelijk handelen’, wat
een enigszins gebrekkige vertaling is van de CanMEDS-term: ‘health advocate’. Sommige
mensen vertalen dit wel met ‘gezondheidsbevorderaar’, wat echter de lading ook niet
helemaal dekt. Hoe dit ook zij, duidelijk is dat hier goede kansen liggen om te bevorderen dat
de specialist (ook de medisch specialist) van morgen een completer begrip heeft van de
wisselwerking mens-maatschappij en ook op zijn minst op basaal niveau enige competenties
bezit die traditioneel voornamelijk tot het domein van de sociaal-geneeskundigen behoren.
Dat is echt goed nieuws en de KAMG heeft in 2010 dan ook volmondig ‘ja’ gezegd op de
uitnodiging om deel te gaan nemen in de Stuurgroep MMV. Ondergetekende kreeg het
eervolle verzoek om de KAMG-zetel te gaan bezetten (overigens als enige sociaalgeneeskundige, dus ook een beetje voor de tak ‘Arbeid en gezondheid’).
Eén van de deelprojecten van MMV is het project Kwaliteitsborging Sociaal-Geneeeskundige
vervolgopleidingen (KSG). Het doel van dit project is om de bovenbeschreven nieuwe
insteek ook te realiseren voor de sociaal-geneeskundige vervolgopleidingen (dus voor M&G,
bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde). De officiële opdrachtgever van KSG zijn
dan ook de KAMG, de NVAB en de NVVG. Ondergetekende heeft het genoegen de
Stuurgroep KSG voor te zitten en is dus meteen een link tussen deelproject KSG en het hele
MMV-project.
In de Stuurgroep KSG zitten naast KAMG, NVAB en NVVG ook vertegenwoordigers van de
opleidingsinrichtingen (dat zijn de organisaties waar de aios worden opgeleid, zoals
bijvoorbeeld GGD’en) en de opleidingsinstituten (NSPOH, TNO en SGBO); en
vertegenwoordigers van het College Geneeskundige Specialismen en de
Registratiecommissie Geneeskundige Specialismen. Na een voorbereidende periode in 2013
ging de Stuurgroep KSG in januari 2014 van start. Inmiddels zijn we al heel ver met een
voorlopig vastgesteld visiedocument (KOERS: Kwaliteitsvisie Opleidingen En Raamplan
Sociale geneeskunde) en een Kwaliteitskader. Beide documenten worden komend najaar in

een pilot uitgeprobeerd en vervolgens definitief gemaakt. Het vroegere Handboek voor de
opleidingen sociale geneeskunde komt hiermee te vervallen. KOERS en Kwaliteitskader zijn
te vinden op de website van de KNMG: http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-enherregistratie/Project-MMV-Home/Over-MMV/Kwaliteit-Opleidingen-Soc.Gnk..htm .
Leuk om te vermelden is dat tijdens het laatste MMV-congres (10 december 2014) lovende
woorden werden gesproken over KSG. Zo werd voorgesteld dat het KSG-idee om alumni
(niet al te lang geleden afgestudeerde aios) een rol te geven in de kwaliteitsbeoordeling van
de opleidingen, overgenomen zou kunnen worden door de andere opleidingen.
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