College Geneeskundige Specialismen (CGS)
Namens de drie sociaal geneeskundige beroepsverenigingen zit ik samen met Jac van der
Klink in het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en heb daar de functie van
vicevoorzitter.
Marc Soethout
Het CGS bestaat uit 13 leden met naast de twee eerder genoemde
sociaalgeneeskundigen, ook drie medisch specialisten, twee huisartsen,
een specialist ouderengeneeskunde en vier vertegenwoordigers van
NVZ/NFU, GGZ en Actiz en natuurlijk een AIOS. Het CGS is in 2010
ontstaan uit het Centraal College Medische Specialismen (CCMS), het
College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en
medische zorg voor verstandelijk gehandicapten (CHVG) en het College
voor Sociale Geneeskunde (CSG).
Het CGS heeft maandelijkse vergaderingen met daarnaast een aantal commissies ter
voorbereiding van de besluitvorming.
De taken van het CGS zijn met name:
 het instellen en opheffen van specialismen en profielen en de daarbij behorende
registers.
 het vaststellen van eisen voor registratie en herregistratie als specialist en profielarts,
 het vaststellen van eisen voor de medische vervolgopleiding in Nederland.
De uitvoering van de vastgestelde regels van het CGS gebeurd door de
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), waarin ook sociaal
geneeskundigen zijn vertegenwoordigd.
Wat doet het CGS nu zoal? Het merendeel van de werkzaamheden van het CGS bevindt
zich op het terrein van de medisch specialist, maar er zijn ook belangrijke sociaal
geneeskundige wapenfeiten te noemen. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van een
zelfstandig specialisme Sportgeneeskunde, dat voorheen onderdeel was van de sociale
geneeskunde, maar inhoudelijk steeds meer vanuit een klinische invalshoek is gaan
functioneren. Ook de instelling van het profiel Donorgeneeskunde kan niet onbesproken
blijven, dat thans het achtste profiel is binnen het specialisme arts Maatschappij en
Gezondheid.
Het afgelopen jaar is veel energie gaan zitten in een herziening van de eisen voor
herregistratie. Deze herziening is onlangs officieel door de minister vastgesteld en zal ook
voor sociaal geneeskundige specialismen en profielen gaan gelden. Het CGS heeft hierbij
een raamwerk vastgesteld, waarbij met name een regelmatige evaluatie van het eigen- en
team-functioneren van belang is. Het zal de komende jaren door de wetenschappelijke
verenigingen verder uitgewerkt moeten worden, alvorens per 1 januari 2020 officieel
ingevoerd te gaan worden.
Ook is vanuit het CGS meegewerkt aan de herziening van het handboek Sociale
Geneeskunde. In de komende periode zal onder meer gewerkt worden aan een verdere
kwaliteitsverbetering van de erkenning en toezicht van de opleidingen en een verdere
integratie van de drie kaderbesluiten.
Meer informatie over de werkzaamheden van het CGS is te vinden op de website van de
KNMG: http://www.knmg.nl/Opleiding-en-herregistratie/CGS/Over-CGS.htm

