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Allereerst wil ik u namens het bestuur een voorspoedig 

2018 wensen. Zonder twijfel opnieuw een jaar waarin 

veel op ons af zal komen. Dat vraagt ‘veel handen aan 

het bed’ en ik ben benieuwd of een actieve inzet voor 

de vereniging misschien één van uw goede voornemens 

is. In dat geval, schroom niet en maak uw belangstelling 

kenbaar. 

Samenwerking NVAB-NVVG

In het najaar hebben de besturen van beide verenigingen 

een aantal keren informatief met elkaar gesproken om 

de mogelijkheden van samenwerken te onderzoeken. 

Daarbij is vastgesteld dat er bij beide verenigingen een 

wens tot samenwerking is. Er zijn voldoende raakvlakken 

en overlappen om profijt van elkaar en elkaars kennis te 

hebben. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan oplei-

ding, richtlijnontwikkeling en aan wat bij de bedrijfsartsen 

visitatie heet en bij ons met evaluatie individueel functi-

oneren wordt aangeduid. Nog wat verder vooruitkijkend 

zou gedacht kunnen worden aan een gezamenlijk bureau. 

Een projectgroep bestaande uit twee leden van elke 

vereniging zal de mogelijkheden en behoeften verder in 

kaart brengen. 

Evaluatie individueel functioneren

Een behoorlijk aantal onderlingetoetsinggroepen heeft 

zich aangemeld voor de pilotfase die begin 2018 van start 

gaat. Er zullen zes groepen starten. Het gaat om groepen 

uit elk van de deelnemende verenigingen (KAMG, GAV 

en NVVG). Voor zover mogelijk zal ik u de komende 

periode op de hoogte houden van de ontwikkelingen van 

de pilotfase. Naar verwachting ergens in het voorjaar zal 

er een werving voor visitatoren starten. De opleiding van 

deze visitatoren is dan later in het jaar voorzien. 

Mediprudentie

Graag wil ik u, mede namens de mediprudentiecommis-

sie, oproepen om mee te werken aan de gestaag groeiende 

database. U helpt er uw collega’s mee en het betreft een 

geaccrediteerde activiteit. Een ieder die de database wel-

eens raadpleegt, zal het opvallen dat de toegankelijkheid 

niet optimaal is. Hieraan wordt gewerkt en in de loop 

van het jaar zal de database in een andere, gemakkelijker 

toegankelijke omgeving worden geplaatst. Hebt u een 

casus of een vraag over het aanleveren daarvan, dan kunt 

u via het secretariaat contact opnemen met de medipru-

dentiecommissie. 

Herregistratie-eisen

Hierover blijkt nog altijd enige onduidelijkheid te zijn en 

dan in het bijzonder over de status van de ICT zoals die 

thans (pre-EIF dus) bestaat. Sinds 1 januari 2016 geldt 

het nieuwe besluit herregistratie-eisen voor specialisten 

en profielartsen van het College Geneeskundig Specialis-

men. Behalve de werkervaringseis wordt daarin vermeld 

dat 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering 

 gevolgd moet worden in een periode van vijf jaar. Dit 

laatste wordt in het besluit niet nader uitgewerkt. NVAB, 

KAMG en NVVG hebben daarover in 2016 een aantal 

besluiten genomen die ik hier voor de duidelijkheid nog 

een keer vermeld:

 ■ Handhaven bestaande ICT-systematiek, in ieder geval 

tot aan de nieuwe eisen per 1 januari 2020 over evalu-

atie individueel functioneren en evaluatie functioneren 

in een groep.

 ■ Handhaven en omzetten van de bekende ODB-tabel 

in GAIA. De tabel wordt daarmee geautomatiseerd en 

menugestuurd. ODB staat voor Overige Deskundig-

heidsbevordering. 

 ■ Maximaal 25% (dus max 50 uur) geaccrediteerde 

 scholing mag buiten het eigen specialisme gevolgd 

worden. 

 ■ De drie verenigingen (NVAB, KAMG en NVVG) 

hebben een sociaal geneeskundige lijstverbinding 

aangegaan.
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