Profielcommissie Beleid en Advies
De NVAG is betrokken bij de opleidingen tot arts M&G en profielarts B&A en Dico
Baalbergen, arts M&G, zit voor de NVAG in de onderwijscommissie (profielcommissie)
sociaal medische indicatiestelling en advisering en beleid en advies (1e fase M&G) van de
NSPOH.
Waarom bestaat deze commissie en wat is de taak van de commissie?
Opleiding vindt plaats bij door de RGS erkende opleidingsinstituten en opleidingsinrichtingen.
Als opleidingsinstituut is alleen de NSPOH erkend. Opleidingsinrichtingen zijn als regel ook
de werkgevers van artsen in opleiding tot specialist en zijn erkend voor de praktijkopleiding
van deze artsen. Eisen voor erkenning als opleidingsinstituut zijn beschreven in het
kaderbesluit KBS CSG Art. C.12. Daarin is onder meer bepaald dat het instituut een
onderwijscommissie heeft. Deze onderwijscommissie is samengesteld uit voor het
betreffende specialisme relevante deskundigen uit de kringen van opleiders, (koepels van)
werkgevers waartoe de opleidingsinrichtingen behoren, sociaal geneeskundige
wetenschappelijke verenigingen en de representatieve organisatie van artsen in opleiding.
Deze commissie wordt betrokken bij de opstelling, organisatie en evaluatie van het
opleidingsplan.
De NSPOH kent drie onderwijscommissies voor de medische vervolgopleidingen
verzekeringsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde en maatschappij & gezondheid en per
profiel M&G een profielcommissie.
De taak van een profielcommissie is het adviseren over de behoeften van het beroepsveld
en over de aansluiting van de eindkwalificaties van het profielonderwijs bij de eisen die door
(buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan de profielopleiding en
het adviseren over het niveau van de profielopleiding met name ten aanzien van het gebruik
van (wetenschappelijke) standaarden en/of richtlijnen bij de totstandkoming van het
onderwijs.
In de profielcommissie opleiding sociaal medische indicatiestelling en advisering en
Opleiding beleid en advies(1e fase M&G) hebben zitting:
 M.J.A. van Eijndhoven, arts M&G, Voorzitter
 M.G.A. de Krosse, sociaal geriater (CIZ)
 S. van der Merwe, arts M&G, opleider (VIA)
 A.M. Brunet de Rochebrune, arts M&G, opleider (VAGZ)
 A.G. Kleinhout, arts (Ministerie van Defensie, DGOTC)
 D.N. Baalbergen, arts M&G, opleider (NVAG)
 A. Welkamp, arts (Ministerie van Defensie, NVAMA)
 F.A. Alwon, arts M&G, opleider (Ministerie van Defensie, DGOTC)
 dr. A.P.C.C. Hopperus Buma, arts M&G, opleider/adviseur (NSPOH)
 C.E.C. de Ruiter, arts M&G, senior opleider/adviseur (NSPOH)
 G.G.H. Coumans, arts M&G, opleider (NSPOH) Secretaris
De voorzitter is onafhankelijk en op voordracht van de drie participerende wetenschappelijke
verenigingen binnen deze profielcommissie, NVAG, VAGZ en VIA. De commissie komt twee
maal per jaar bij elkaar.
Actuele dilemma’s en uitdagingen voor de profielcommissie zijn:
 Invoer van de individualisering van de opleidingsduur
 BIG registratie van profielartsen/ artsen in opleiding tot een profiel
 Modernisering medische vervolgopleidingen, zoals ‘Kwaliteitsborging van opleidingen
tot sociaal-geneeskundige’. KOERS: Kwaliteitsvisie Opleidingen En Raamplan
Sociale Geneeskunde. (http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/ProjectMMV-Home.htm)
 Toekomst van de beide profielen en de scholing

