v an d e ve re n ig in g e n

Regelgeving accreditatie overige
deskundigheidsbevordering (ODB)
In het vorige nummer maakte ik melding van de nieuwe
regeling ODB. Hierna volgt nog een korte toelichting over
de procedurele gang van zaken zoals die gevolgd zal gaan
worden bij de invoering van de nieuwe regeling.
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NVVG, KAMG en RGS hebben afgelopen jaar samengewerkt aan de inpassing van de huidige ODB-tabel voor
sociaal geneeskundigen in het nieuwe herregistratiebesluit
specialisten. De omzetting en vertaling van de tabel in
GAIA is nu gereed om gedurende een pilotperiode te
testen. Het doel is om alle opgaven van geaccrediteerde
deskundigheidsbevordering via GAIA te laten lopen.
De pilot gaat in op 1 april 2017 en duurt zes maanden.
Vanaf 1 april 2017 moet men de overige deskundigheidsbevorderende activiteiten zelf bijschrijven in GAIA. In
september 2017 wordt de pilot geëvalueerd. Afhankelijk
van de evaluatie van de pilot kan de nieuwe regelgeving
desgewenst nog iets worden aangepast. Bij een positieve
evaluatie wordt deze pilotregelgeving per 1 januari 2018
omgezet in regulier beleid. Met deze nieuwe regelgeving
harmoniseren de NVVG en de KAMG met de overige
geneeskundige specialismen: de huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en de medisch specialisten. De nieuwe accreditatieregelgeving voor ‘overige deskundigheidsbevordering’
voor verzekeringsartsen kunt u – via een link – lezen op
de site van de vereniging.
Nieuwe accreditatieregeling ‘lijstverbindingen’
voor sociaal geneeskundigen
De NVAB, KAMG en NVVG hebben in overleg met de
RGS besloten om ‘lijstverbindingen’ aan te gaan. Dit
houdt in dat bij- en nascholing, gevolgd in een ander
sociaal-geneeskundig specialisme, per definitie relevant
worden geacht voor alle sociaal geneeskundigen en dus
voor het eigen specialisme meetelt.
Accreditatie-uren toegekend door het Accreditatie Bureau
Algemene Nascholing (ABAN) tellen ook mee als nascholing binnen het eigen vakgebied, omdat de algemene
competenties (zoals communicatie, samenwerking en
maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere
geneeskundig specialist en profielarts behoren.
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Evaluatie Individueel Functioneren (EIF)
Een ander onderwerp dat van belang is voor herregistratie
is de evaluatie van het individueel functioneren. Door
een werk- en stuurgroep wordt er hard aan gewerkt
om het handen en voeten te geven. Zo gauw dit meer
concreet wordt, zal ik het in deze rubriek opnemen.
Voor de volledigheid geef ik nogmaals aan dat totdat de
nieuwe regeling er is, het als voorheen mogelijk is om
uren intercollegiale toetsing (ICT) bij uw herregistratie op
te voeren als deskundigheidsbevorderende activiteit. Het
is overigens, ook in afwachting van EIF, nog niet mogelijk
om ICT-groepen te laten registreren. Als het zover is zal
dit op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt (site,
nieuwsbrief, TBV).
Landelijk Opleidingsplan (LOP)
In eerdere nummers heb ik u op de hoogte gebracht van
de ontwikkelingen met betrekking tot het LOP. Ik kan u
thans mededelen dat het is goedgekeurd door het College
Geneeskundige Specialismen (CGS).
Bestuur KNMG
Bij de KNMG zal binnenkort een dagelijks bestuur
‘nieuwe stijl’ gevormd worden. In het nieuwe dagelijks
bestuur zal van elk cluster een vertegenwoordiger opgenomen worden. Cluster 1 wordt gevormd door de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor
verstandelijk gehandicapten, cluster 2 door de medisch
specialisten en cluster 3 door de sociaal geneeskundigen.
Voor cluster 3 gaat het dan om de bedrijfsartsen verenigd
in de NVAB, de verzekeringsartsen verenigd in de NVVG
en de overige sociaal geneeskundigen die verenigd zijn
in de KAMG. In het dagelijks bestuur zal de sociaalgeneeskundige stem dus even zwaar gaan wegen als die
van de huisartsen of medisch specialisten. Als u dit leest,
zal naar verwachting al officieel bekend gemaakt zijn wie
de vertegenwoordiger van cluster 3 zal zijn. Het huidige
federatiebestuur gaat de nieuwe Algemene Vergadering
(AV) vormen. Daarnaast wordt een ledenraad ingesteld
met vertegenwoordiging vanuit de achterban van alle drie
clusters.
Hans de Brouwer, secretaris NVVG
Agenda
10 oktober

Najaarsledenvergadering

8-10 november

Verzekeringsgeneeskundige dagen

197

