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De KNMG is al 75 jaar de moeder-
organisatie van de opleidings- en 
registratiefunctie van specialisten. 
Dit vervult mij als voorzitter met 
trots. Met specialisten bedoel ik 
alle artsen die een erkende vervolg-
opleiding na het artsexamen heb-
ben gevolgd en voltooid, dus niet 
alleen medisch specialisten, maar 
ook huisartsen, verpleeghuisartsen, 
artsen voor verstandelijk gehandi-
capten en sociaal-geneeskundigen. 
Voor mij is een kenmerk van profes-
sionaliteit dat een beroepsgroep zijn 
eigen opleidingen regelt. In mijn 
eigen loopbaan als gynaecoloog en 
later als ziekenhuisdirecteur heb ik 
altijd bemoeienis met opleidingen 
gehad, vooral ook in de periode dat 
ik als representant van de zieken-
huizen lid was van het Centraal Col-
lege Medische Specialismen. 

In de afgelopen 75 jaar is de kwaliteit van 
de specialistische opleidingen enorm 
toegenomen. Nu zitten wij opnieuw in 
een periode van verdere ontwikkeling 
van alle specialistische opleidingen met 
het project Modernisering specialistenop-
leidingen volgens het CanMEDS model. 
Het gaat daarbij niet alleen om het aan-
leren van medisch inhoudelijke compe-
tenties, maar ook om competenties op 
de gebieden communicatie, samenwer-
ken, kennis en wetenschap, maatschap-
pelijk handelen, organiseren en profes-
sionaliteit. Ik vind het heel belangrijk 
dat in de opleidingen dat soort aspecten 
systematisch aan de orde komen en dat 
artsen in opleiding (aios) zich daardoor 
meer bewust worden welke kwaliteiten 
ze hebben en verder kunnen ontwikke-
len. In het project gaat ook veel aandacht 
uit naar het invoeren van een meer sys-
tematische beoordeling van de voort-
gang van artsen in opleiding. Dus niet 
alleen aios, maar ook opleiders worden 
opgeleid.

Binnen de KNMG wordt sinds enige 
tijd gesproken over de vorm van de op-
leidings- en registratiefunctie in de toe-
komst. De vraag daarbij is of de huidige 
structuur met drie colleges en drie regis-
tratiecommissies, met onderscheid tus-
sen verschillende soorten specialismen, 

Voorwoord

moet blijven bestaan. De overheid heeft 
een voorkeur aangegeven voor één aan-
spreekpunt. De colleges zijn al op weg 
naar de vorming van één college. Ik ver-
wacht dat ook de registratiecommissies 
in deze ontwikkeling zullen meegaan. 
De omvang van de commissies staat 
daarbij ter discussie. Van belang is in elk 
geval, dat de deskundige inbreng vanuit 
de beroepsgroep voldoende gewaarborgd 
is.   

Terugkijkend zie ik een functie die 75 
jaar geleden is ontstaan uit de behoefte 
aan regulering, die de beroepsgroep zelf 
voelde. Een essentiële functie om de me-
disch inhoudelijke kwaliteit van de be-
roepsuitoefening te reguleren. De laatste 
tijd wordt nadrukkelijk ook aandacht be-
steed aan maatschappelijke, communi-
catieve en professionele aspecten van de 
beroepsuitoefening. Ik vind het belang-
rijk dat wij als KNMG - met de moder-
nisering van de specialistenopleidingen 

- daar het voortouw in nemen. De KNMG 
blijft de opleiding en beroepsuitoefe-
ning van specialisten regelen, gebaseerd 
op de deskundige inbreng vanuit de be-
roepsgroep, maar ook met oog voor bre-
dere belangen en ontwikkelingen. Want 
dat zijn wij als professionele organisatie, 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
artsen, aan de samenleving verplicht.

P.C.H.M. Holland
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Daar vonden artsen dat je toch mini-
maal negentig uur moest draaien, wilde 
je uiteindelijk een goede dokter worden. 
Dat was ingegeven door de mening dat 
artsen de behandelingen zeker zoveel 
keer gedaan moesten hebben, wilden ze 
het goed in de vingers krijgen.’ Hoorn-
tje: ‘Dat was natuurlijk valse romantiek, 
want mensen die negentig uur werken, 
functioneren helemaal niet meer naar 
behoren.’

Modernisering
John Roord vervult met groot genoe-

gen het voorzitterschap van het CCMS, 
vertelt hij. ‘Dat heeft te maken met het 
feit dat ik al heel lang bezig ben met op-
leiden en onderwijs. Ik vind dat boeiend. 
Zelf ben ik ook opleider geweest. Ik vind 
het leuk dat de modernisering waaraan 
wij nu werken door zoveel wetenschap-
pelijke verenigingen wordt omarmd. 
Soms zie ik dat zelfs al in de praktijk. Zo 
kwam kort geleden een assistent in op-
leiding met zijn eigen portfolio binnen, 
terwijl dat nog helemaal niet verplicht 
is. Dan zie je dat de nieuwe opzet door-
dringt. Dat doet goed.’

Ook Jan Hoorntje werkt met veel ge-
noegen aan zijn vice-voorzitterstaak. ‘Je 
neemt plaats in zo’n college om de zaken 
die je graag veranderd ziet niet lijdend te 
ondervinden, maar er mee aan de slag te 
gaan’, zegt hij. ‘En dan merk je hoe lastig 
het is om al die veranderingen vorm te 
geven en daadwerkelijk door te zetten. 
We staan voor een enorme verandering 
van cultuur. Een waanzinnig grote uit-
daging om dat vorm te geven. Tot voor 
kort werden artsen met een basisartsdi-
ploma die al jaren in een kliniek werkten 

zonder al te veel specifi eke eisen uitein-
delijk specialist. De ontwikkeling van 
de laatste jaren is een aangescherpt en 
inhoudelijker eisenpakket. Het ligt ons 
tweeën na aan het hart om dit veran-
deringsproces actief op te pakken’, zegt 
Hoorntje.

Competentiegericht
De grootste verandering is de intro-

ductie van het competentiegericht op-
leiden van medisch specialisten volgens 
de zogeheten CanMEDS 2000 methode. 
Het vak van medisch specialist bestaat 
niet louter en alleen uit medisch inhou-
delijke componenten. De professionele 
kwaliteit van een specialist wordt ten-
slotte bepaald door een samenspel van 
het medisch inhoudelijk handelen, de 
attitude van de medisch specialist ener-
zijds en de organisatie waarbinnen hij of 
zij functioneert anderzijds. 

In het Kaderbesluit van het Centraal 
College Medische Specialismen worden 
de eisen aan de arts in opleiding tot me-
disch specialist nauwkeurig omschreven 
in zeven competentiegebieden, met ie-
der vier bijbehorende kerncompetenties. 
Deze zijn ontleend aan het Canadese 
systeem, Canadian Medical Education Di-
rections for Specialists (CanMEDS 2000) 
en aangevuld en aangepast aan de Ne-
derlandse situatie. Het gaat om de vol-
gende competenties: medisch handelen, 
communicatie, samenwerken, kennis en 
wetenschap, maatschappelijk handelen, 
organisatie en professionaliteit.

John Roord omschrijft de arts van 
straks: ‘Dat is iemand die veel kwaliteit 
heeft op zijn vakgebied, zowel gespecia-
liseerd als gediff erentieerd. Iemand die 

Je opleider 

was als een 

strenge vader

Het Centraal College Medisch Spe-
cialismen maakt op dit moment een 
dynamische tijd door. De afgelopen 
jaren is hard gewerkt aan de voor-
bereiding van de modernisering 
van de vervolgopleidingen voor me-
disch specialisten. De bouwstenen 
zijn gelegd voor een nieuwe com-
petentiegerichte opleiding voor de 
arts van de toekomst. En de eerste 
resultaten gloren aan de horizon. 
Als alles gaat zoals gepland, wordt 
in 2008 met het nieuwe curriculum 
gewerkt. Een gesprek met de artsen 
Roord en Hoorntje, het presidium 
van het CCMS, over de arts en de 
aios van toen en nu. 

In de tijd dat beide heren zelf de oplei-
ding tot kinderarts en cardioloog volg-
den, zo’n veertig jaar geleden, heerste 
een heel andere opleidingscultuur dan 
tegenwoordig. John Roord: ‘Wij zijn 
ongeveer van dezelfde generatie en heb-
ben onze opleidingen begin jaren zeven-
tig genoten. In die tijd liep je maar zo’n 
beetje met je opleider mee en keek je 
goed hoe hij het deed. Meer de meester-
gezel relatie. Zoals hij het deed, moest jij 
het ook doen.’ 

In die tijd bestonden de opleidings-
groepen uit zo’n tien assistenten in op-
leiding, je kende elkaar door en door. ‘Je 

opleider wist dus ook heel veel van je. Hij 
kende je thuissituatie, hij was echt een 
beetje een strenge vader voor je. Af en 
toe gaf hij je een schouderklopje, maar 
hij kon je ook streng maar rechtvaardig 
corrigeren. De groepsgrootte is inmid-
dels immens veranderd. Zelf heb ik vijf-
endertig artsen in opleiding. Maar inter-
nisten hebben er wel tachtig. Dat is een 
belangrijk verschil.’

‘Ja’, vertelt Hoorntje, ‘in die tijd was er 
bijvoorbeeld helemaal geen goed curri-
culum waarin alle opleidingseisen goed 
beschreven stonden. Met als gevolg dat 
er dus ook minder eenheid was in de di-
verse opleidingsziekenhuizen. Een jaar 
of tien geleden ontstond de behoefte 
om alles wat artsen doen te beschrij-
ven.’ Langzaam maar zeker werden za-
ken vastgelegd, die daarvoor meer bij 
de cultuur van artsen hoorden. Het was 
bijvoorbeeld heel gewoon dat aios werk-
weken maakten van gemiddeld tachtig 
uur. Dat is nu veranderd. Hoorntje: ‘Nu 
hoeft een artsassistent niet meer zeven-
tig of tachtig uur per week in een kliniek 
te lopen. De beroemde arbeidstijdenwet, 
die met grote tegenzin door artsen werd 
geaccepteerd, is voor die jonge mensen 
een zegen.’ 

Roord vult aan: ‘Ik kan mij nog herin-
neren dat er in die tijd een heftige dis-
cussie is geweest in de Verenigde Staten. 

Het huidige presidium van 
het CCMS, het Centraal 
College Medische Specialis-
men, bestaat uit prof. dr. J.J. 
Roord en dr. J.C.A. Hoorntje. 
John Roord leidt de afdeling 
kindergeneeskunde van het 
VU Medisch Centrum in 
Amsterdam en is hoogleraar 
Kindergeneeskunde aan de 
Vrije Universiteit van Amster-
dam. Jan Hoorntje is cardio-
loog en opleider in de Isala 
Klinieken in Zwolle. Hoorntje 
was enkele jaren voorzitter 
van het CCMS, tot hij in 2006 
het stokje doorgaf aan Roord 
en zelf vice-voorzitter werd. 

 Prof. dr. J.J. Roord & dr. J.C.A. Hoorntje

 CCMS

De modernisering is geland, 
maar de vlag kan nog niet uit
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Dr. J.C.A. Hoorntje (links) 
en prof. dr. J.J. Roord (rechts)

in de maatschappij staat en daar onder-
deel van is; geen stoffi  ge fi guur, maar 
een goed communicator die zijn professi-
onele mening kan overdragen aan zowel 
de patiënt als aan zijn collegae. Iemand 
die zichzelf vragen stelt en toegang heeft 
tot de literatuur; die evidence based han-
delt. Hij of zij is geen solist en kan goed 
in teamverband werken.’ 

Gesloten wereld
Zo komen we te spreken over verande-

ringen in de tijdgeest, in de maatschap-
pij en dus ook in de wereld waarin de 
arts opereert. Hoorntje: ‘Patiënten ne-
men tegenwoordig geen genoegen meer 
met een consult van vijf minuten waar-
in de arts heel belangrijke facetten van 
diens gezondheid aan de orde stelt. In 
zo’n kort gesprek kun je geen ingewik-
kelde behandeling uiteenzetten. Als je 
dat doet, ga je er als arts nog steeds van-
uit dat patiënten hun dokter blindelings 
volgen en dat is niet meer van deze tijd. 
Ik realiseer me tegelijkertijd dat artsen 
heel lang zelf hebben gemeend dat ze zelf-
standig moesten besluiten wat de functie 
van arts inhield en wat ze dan vervolgens 
aan de samenleving aanboden. Het was 
heel erg lang een gesloten wereld. De 
dokter wist wat goed voor je was.’ 

‘In een onderzoek in Canada’, vult Roord 
aan, ‘hebben ze aan de patiënten zelf ge-
vraagd wat ze van een arts verwachten. 
Daar is vervolgens echt patiëntgericht 
denken toegepast en veel meer gekeken 
vanuit de vraag en minder vanuit het 
aanbod. Een ontwikkeling die niet meer 
te keren is. Ook onder artsen zelf groeit 
dat besef… langzaam maar zeker.’ 

Van de assistenten in opleiding wordt 

een actieve en alerte houding verwacht. 
John Roord is daar positief over. ‘De stu-
dent van nu is anders dan die van vroe-
ger, die leert al heel jong hoe hij zichzelf 
moet presenteren. Studenten en scho-
lieren zijn in het algemeen veel beter in 
staat te communiceren en ergens over 
na te denken. Ik merk dat aan mijn eigen 
studenten. We hebben net een nieuw 
opleidingsschema gepresenteerd, een 
nieuw curriculum. En daarbij zien we 
eerstejaars studenten die een voortref-
felijk medisch onderzoek presenteren. 
Eerstejaars!!?? Ik kon dat aan het einde 
van mijn zesjarige specialistenopleiding 
nog niet eens.’ 

Een grote verandering is de wijze 
waarop aios worden getoetst en beoor-
deeld. In de nieuwe opleiding wordt tus-
sentijds getoetst en de beoordeling is 
niet langer aan één persoon gekoppeld. 
Jan Hoorntje: ‘Als iemand aardig is, ben 
je veel sneller geneigd om de minder 
goede kanten van zo iemand een beetje 
te verdoezelen. Terwijl je iemand die je 
helemaal niet aardig vindt, misschien 
heel kritisch volgt. Er waren dus in het 
verleden verschillen in beoordelingen en 
toetsen. Het is belangrijk dat je als oplei-
der niet alleen de onderdelen toetst waar 
je zelf belangstelling voor hebt, maar alle 
onderdelen en criteria langs een meetlat 
houdt. Neem het onderdeel zeldzame 
ziektebeelden. Dat komt weinig voor in 
de opleiding. Daar moet je dan bepaalde 
vormen voor bedenken om die kennis 
toch aan je artsen in opleiding door te 
geven. Daar wordt nu heel erg over na-
gedacht.’

‘En wat te denken van de kennisover-
dracht, Jan?’, oppert Roord. ‘Toen wij 

Prof. dr. J.J. Roord & dr. J.C.A. Hoorntje

De arts van straks is geen stoffige figuur



10 11

nen het CCMS veel nadruk gelegd op de 
detaillering. Bijvoorbeeld aan de eisen 
die je aan een chirurg stelt bij een blinde-
darmoperatie. En nu wil ik me voorzich-
tig uitdrukken, want wij vinden details 
nog steeds heel belangrijk. Maar hechten 
óók aan het toetsen van de achtergron-
den en ideeën. Je moet breed toetsen en 
verschillende onderdelen bekijken. Het 
is namelijk ook heel belangrijk om te 
werken aan zelfrefl ectie, vinden wij.’

Koudwatervrees
Het onderdeel zelfrefl ectie is dan ook 

van groot belang in de opleiding, volgens 
de heren. Studenten en aios van vandaag 
moeten goed weten waarom ze bepaalde 
handelingen verrichten en wat hun ei-
gen opinie daarover is. Roord: ‘Ik heb dat 
zelf nooit gehad. Ik kan me niet herin-
neren dat iemand aan mij vroeg wat ik 
er zelf van vond, of hoe ik vond dat het 
was gegaan. Jij wel dan, Jan?’ Zijn col-
lega antwoordt: ‘Nee, zeker niet. Daarom 
hechten wij er ook belang aan dit ge-
structureerd in te vullen. Dat geeft soms 
koudwatervrees. Het onderwerp zelfre-
fl ectie was jarenlang een hete aardappel 
waar heel veel discussie over gevoerd is. 
Het werd en wordt nog steeds gezien als 
iets softs, iets voor sociologen en psy-
chologen. Het is zweverig. Uiteraard is 
zelfrefl ectie niet hard en wetenschappe-
lijk te bewijzen, niet des dokters, maar je 
kunt mensen best stevig beoordelen op 
hun houding.’ 

Het moderniseringsproces is nu in vol-
le gang. Roord: ‘Momenteel lopen er wat 
experimenten op onderwijsgebied. Er is 
een aantal vakgebieden dat voorop loopt, 
bijvoorbeeld kindergeneeskunde, chirur-

gie, huisartsengeneeskunde, gynaeco-
logie en verloskunde. Zij proberen hun 
ervaringen in dat experimentele traject 
over te brengen op de andere groepen. 
Iedereen moet wel samen fi nishen.’

‘De deadlines die we gesteld hebben 
aan de wetenschappelijke verenigingen’ 
zegt Hoorntje, ‘zijn behoorlijk hard. Wij 
willen niet graag dat mensen die lijnen 
overschrijden. We houden heel stevig 
vast aan de gestelde doelen. We zijn dan 
ook heel trots dat zestig tot zeventig pro-
cent van de wetenschappelijke vereni-
gingen hun zaakjes al goed op orde heeft. 
Dan spreek je over negentig procent van 
alle artsen in opleiding. Als alles binnen 
is, kijkt het Centraal College er nog een 
keer naar.’

Om de cultuurverandering te doen 
slagen, is gekozen om het moderni-
seringsproces van onderop te laten 
plaatsvinden. ‘Als we voor een topdown 
structuur hadden gekozen, was het één 
grote puinhoop geworden’, zegt Hoorn-
tje. John Roord, tot slot: ‘Het positieve 
is dan ook dat de modernisering is om-
armd en geland. Alle wetenschappelijke 
verenigingen hebben met overtuiging ‘ ja’ 
gezegd. Dat is uitermate belangrijk. De 
een vindt het alleen wat moeilijker dan 
de ander, maar die helpen we dan ook. 
Nu de implementatie nog. We hebben de 
eerste slag binnen, maar de vlag kan nog 
niet uit.’ 

 

 Je bent geen 

wandelende 

encyclopedie

begonnen, kreeg je de kennis van een 
professor of opleider die het je vertelde. 
Die waarheid werd je meegedeeld en die 
stopte je in je hoofd of die schreef je op 
in je aantekeningen. De hoeveelheid ken-
nis is zo exponentieel gegroeid dat nu de 
nadruk meer ligt op hoe je de informa-
tie kunt vinden. Je moet natuurlijk nog 
steeds veel basiskennis paraat hebben, 
maar je kunt ook veel opzoeken.’

‘Je moet artsen niet onnodig belasten’, 
vindt de vice-voorzitter. ‘Bij het nieuwe 
onderwijs wordt ervan uitgegaan dat je 
niet alles kunt weten. Ik ben ook geen 
wandelende encyclopedie voor cardiolo-
gie. Het is belangrijk te weten hoe je lite-
ratuur raadpleegt. Bied mensen dan ook 
een duidelijke cursus aan waarin je goed 
leert Pubmedden.’ Roord: ‘Dat geldt net 
zo goed voor de opleiders die de moder-
nisering omarmd hebben. Hen moeten 
we ook scholen en bijscholen. Professio-
naliseren van je opleiders, heet dat. Het 
teaching the teacher programma. Denk 
bijvoorbeeld aan een jaarlijkse bijscho-
ling over het geven van feedback.’ ‘Dat is 
heel belangrijk dat je dat zegt’, reageert 
Hoorntje. ‘Wij willen namelijk als CCMS 
niet dat opleiders automatisch opleider 
worden omdat ze boven de vijftig zijn, 
grijze haren hebben en zoveel jaar in 
een ziekenhuis hebben gewerkt. Nee, wij 
willen duidelijke eisen kunnen stellen 
aan hun opleiding en kwaliteiten. Het 
leerproces is een continu proces: educa-
tion permanente. Dat is een attitude die 
je aanleert.’

‘Nu we er zo over zitten te praten’, zegt 
Hoorntje, ‘zou bijna de indruk ontstaan 
dat de opleidingen in bijvoorbeeld de 
jaren tachtig slechter waren. Op onder-

delen zal dat best zo geweest zijn, maar 
uiteindelijk denk ik dat er al die jaren 
goede dokters zijn opgeleid. We probe-
ren de zaken die er altijd al waren alleen 
beter te structureren. De aandacht goed 
te verdelen en ervoor te zorgen dat de 
opleidingen in de verschillende regio’s 
niet erg van elkaar verschillen. Je maakt 
het nu wat explicieter.’

Voorgangers
De artsen Roord en Hoorntje zijn daar-

om ook bijzonder trots op hun voorgan-
gers, die de basis legden voor de huidige 
modernisering. ‘Zonder hen kunnen we 
dit werk niet doen. Dat geldt ook voor de 
steun van het voortreff elijk ondersteu-
nend bureau, onder leiding van algemeen 
secretaris Vivienne Schelfhout. Zonder 
enthousiasme van je medewerkers be-
reik je niets. Zij zijn een belangrijke fac-
tor in de realisering van ons doel’, wil 
Hoorntje wel even gezegd hebben.

Behalve de modernisering van de spe-
cialistenopleiding, hebben de heren ook 
binnen het CCMS wijzigingen doorge-
voerd. John Roord: ‘Toen ik lid werd van 
het Centraal College had het presidium 
een bepaalde mening en visie. Het was 
de bedoeling dat die werd overgedragen 
aan de rest van het college. Eén van de 
dingen die wij heel erg sterk veranderd 
hebben, is dat we de mening van de 
mensen van het college willen horen. Die 
cultuuromslag hebben we onder andere 
bewerkstelligd door mensen bij elkaar te 
zetten en hen te vragen om bepaalde za-
ken te ontwikkelen. De inbreng van het 
college is nu vele malen groter op beslis-
singen.’

Jan Hoorntje: ‘In het verleden is bin-

Prof. dr. J.J. Roord & dr. J.C.A. Hoorntje

Wat doet het Centraal College 
Medische Specialismen?

• Vaststellen van het toetsings-
kader op grond waarvan deel-
gebieden van de geneeskunde 
als specialisme kunnen worden 
aangewezen; 

• Aanwijzen van deelgebieden 
van de geneeskunde als specia-
lisme en het vaststellen van de 
titel die een beoefenaar van dat 
specialisme mag voeren; 

• Vaststellen van de algemene en 
bijzondere eisen waaraan een 
onder het CCMS ressorterende 
opleiding moet voldoen; 

• Vaststellen van de eisen voor de 
erkenning van opleiders, oplei-
dingsinrichtingen en opleidings-
instituten, en de voorwaarden 
die aan erkenning kunnen wor-
den verbonden; 

• Vaststellen van de eisen voor 
inschrijving in het betreffende 
register van specialisten en van 
de eisen voor herregistratie. 



Artsen van de toekomst 
zullen niets anders (moeten) 

doen dan de artsen van 
vroeger en nu: zorgen voor 

zieken, gezondheid bevorderen 
en lijden verlichten. Dit 
dient te gebeuren in een 

aan verandering onderhevig 
kader gevormd door een 
veelvoud aan wettelijke 

regelingen, afspraken met 
verzekeraars, toenemende 
verantwoordingsplicht en 

bijbehorende bureaucratie. 
Naast up-to-date kennis moet 

de medische professional 
dan ook steeds meer in het 
bezit zijn van uitstekende 

communicatieve en 
management vaardigheden.

‘

’
Ronne Mairuhu

Aios interne geneeskunde

Slotervaartziekenhuis,
Amsterdam 

CCMS
vice-voorzitter van de LVAG
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ter Niek Klazinga, hoogleraar sociale 
geneeskunde bij het AMC en de Uni-
versiteit van Amsterdam. Klazinga, die 
ook verbonden is aan het Netherlands 
Institute for Health Sciences (NIHES) 
en de Netherlands School of Public & 
Occupational Health (NSPOH), legt uit 
waarom in zijn ogen eenheid binnen de 
sociale geneeskunde van belang is. ‘We 
willen in Nederland een sterk ontwik-
kelde sociale geneeskunde creëren, met 
goed geschoolde professionals, die de 
taken die bij hun sociaal-geneeskundi-
ge praktijk horen, op een goede manier 
uitoefenen. De huidige verscheidenheid 
is veroorzaakt door het feit dat er in de 
loop der jaren allemaal zijtakken zijn 
ontstaan. Ernst gaf net al aan dat dat bij 
de bedrijfsgezondheidszorg en de verze-
keringsgeneeskunde het geval is. Maar 
onder de noemer arts Maatschappij & 
Gezondheid vallen veel meer verschil-
lende stromingen. Arts infectieziekten, 
arts forensische geneeskunde, jeugdarts, 
milieuarts, noem maar op.’

Maatschappelijk belang
Klazinga merkte bij zijn aantreden 

als voorzitter in 2005 dat twee hoofd-
stromen voor al die verschillende artsen 
een te strakke ordening was. Toen heeft 
het CSG gekozen voor een zogenaamde 
profi elregistratie. Klazinga: ‘Bij die pro-
fi elregistraties maken we het mogelijk 
om in een gemoderniseerde opzet van 
de opleiding mensen binnen een be-
paald deelgebied van de sociale genees-
kunde het beroep te leren. Ik denk dan 
aan een jeugdarts of een arts forensische 
geneeskunde, die na twee jaar aan de 
betreff ende opleidingseisen te hebben 

voldaan, zijn of haar profi elregistratie 
krijgt. Mensen die zich willen verbreden 
naar bijvoorbeeld meer management- en 
beleidstaken, kunnen zich daarin verder 
specialiseren.’ 

Met de profi elregistratie is ook een 
maatschappelijk belang gemoeid. Klazin-
ga: ‘Als je niet zorgt voor een deugdelijke 
profi elregistratie, ontstaat de situatie 
dat een heleboel artsen op consultatie-
bureaus of in de schoolgezondheidszorg 
werkzaam zijn, zonder dat ze de specia-
lisatie sociale geneeskunde hebben. Dat 
zijn vaak basisartsen met wat aanvullen-
de cursussen. Dat is zo gegroeid doordat 
aan de ene kant de werkgever er minder 
belang aan hecht, terwijl aan de andere 
kant ook de arbeidsmarktomstandighe-
den een rol spelen. Die combinatie van 
factoren maakt dat de sociale genees-
kunde kwetsbaarder is voor dat soort 
ontwikkelingen en meer haar best moet 
doen om zich goed te profi leren.’

Calimero
Sociaal-geneeskundigen hebben een 

heel ander contact met hun patiënten-
groep dan bijvoorbeeld een medisch spe-
cialist of een huisarts. Het gevolg is dan 
ook dat het publiek anders aankijkt te-
gen een bedrijfsarts dan tegen een cardi-
oloog of huisarts. Een beroepsgroep met 
minder aanzien? Niek Klazinga ziet dat 
niet zo. ‘Ik verzet mij tegen dat Calime-
ro-eff ect, van ik is klein en zij zijn groot. 
Deze beroepsgroep is een volwaardige 
groep die van groot maatschappelijk be-
lang is.’ Daar is zijn gesprekspartner het 
inhoudelijk absoluut mee eens, ‘Maar’, 
voegt hij daar aan toe: ‘Ik kom die hou-
ding van Calimero in de beroepsgroep 

Sociaal-

geneeskundige 

is loonslaaf

In de jaren negentig speelde het al. 
De vorming van eenheid in de so-
ciale geneeskunde. Nog altijd is het 
een actueel thema. In de jaren ne-
gentig toen Ernst Roscam Abbing, 
hoogleraar Sociale Geneeskunde in 
Nijmegen en hoofdinspecteur en 
adviseur van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg, voorzitter was 
van het College voor Sociale Genees-
kunde, werd er veel over gesproken. 

‘We moesten zorgen dat er weer wat 
meer eenheid in de sociale genees-
kunde kwam. Want het was wel erg 
versnipperd door allerlei deeldisci-
plines’, herinnert hij zich.

‘We hebben een hoofdstromenbesluit tot 
stand gebracht waarin twee hoofdstro-
men werden onderscheiden’, blikt Ros-
cam Abbing terug. ‘Eén voor Maatschap-
pij & Gezondheid en één voor Arbeid & 
Gezondheid. Maar het in gang zetten 
van een opleidingstraject zoals voor bij-
voorbeeld een medisch specialist, die 
verschillende stations aandoet en daar 
een tijdje wat leert om vervolgens weer 
door te gaan, is niet goed verlopen. Hoe-
wel we spreken over twee soorten sociaal- 
geneeskundigen, is er nog veel verschei-
denheid binnen die groepen. Dat komt 
doordat wij erg afhankelijk zijn van de 
werkgevers. Niet zozeer van de patiënt 

die gewoon een knappe dermatoloog of 
gastro-enteroloog wil, maar van GGD’en, 
arbeids- en bedrijfsgeneeskundige dien-
sten en uitvoeringsorganisaties van de 
sociale verzekeringswetten. Wij zijn dus 
wat meer loonslaaf dan een specialist of 
een huisarts. Met als gevolg dat het ver-
mogen om als groep samen op te trek-
ken niet groot is. Dat is jammer.’

Op één hoop vegen
Werkgevers zagen ook het belang er 

niet van in om meer eenheid in soci-
ale geneeskunde te bereiken, vertelt de 
oud-voorzitter. ‘Bij de werkgevers was er 
geen bereidheid om dat te realiseren. In 
de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en 
de verzekeringsgeneeskunde lukte het 
niet om die twee disciplines samen te 
krijgen. Ze wilden niet op één hoop ge-
veegd worden. Men vond de bedrijfsarts 
toch iets anders dan een verzekerings-
geneeskundige. Dat ís ook iets anders, 
maar ze konden toch wel samen met één 
accolade er omheen geaffi  cheerd worden. 
Dat vond men niet zo geweldig. Uitein-
delijk is het deels gelukt. Beide groepen 
heten nu arts voor Arbeid & Gezondheid 
met daarachter het woord bedrijfsarts of 
verzekeringsarts. Maar dat was wel een 
beetje contrecoeur.’

De kwestie speelt eigenlijk nog 
steeds, vertelt de huidig CSG-voorzit-

 Prof. drs. E.W. Roscam Abbing & prof. dr. N.S. Klazinga

 CSG

Zorgen voor meer eenheid 
in de sociale geneeskunde

In de verscheidenheid van 
het vak sociale geneeskunde 
eenheid creëren. Dat is een 
van de doelen van de huidige 
voorzitter van het College voor 
Sociale Geneeskunde (CSG), 
prof. dr. Niek Klazinga. Dat 
gold ook al voor prof. drs. 
Ernst W. Roscam Abbing, 
collegevoorzitter van 1995 tot 
2001. Een gesprek met beide 
heren over de verscheidenheid 
van de artsen Maatschappij 
& Gezondheid en Arbeid & 
Gezondheid. En over de 
eenheid binnen en buiten 
het college.
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Prof. drs. E.W. Roscam Abbing (links) 
en prof. dr. N.S. Klazinga (rechts)

wel eens tegen. En daar is ook wel een re-
den voor, want men weet zich toch vaak 
door de rest van de medische professie 
niet voldoende gewaardeerd. Terwijl de 
sociaal geneeskundigen toch iets eigens 
inbrengen, namelijk het verband met de 
samenleving. Zij zien wat er in de samen-
leving gebeurt. Als je alleen van piskij-
ken verstand hebt, of van een ingewand 
zoals een gastro-enteroloog, dan weet 
je niet direct hoe de samenleving werkt. 
Hoe het is om werkloos te zijn of met al-
lerhande problemen om te gaan. Je kunt 
ook zeggen: sociaal-geneeskundigen zijn 
tenminste geen asociaal-geneeskundi-
gen, zoals je die bij de curatieve sector 
nog wel eens tegenkomt. Dus ik vind het 
een professie die echt wat te bieden heeft 
en die zich op die manier dan ook moet 
profi leren.’ Klazinga sluit zich daar van 
harte bij aan. 

In het contact tussen de drie bestaan-
de colleges speelt het Calimero-eff ect he-
lemaal geen rol, aldus de huidige en de 
voormalige voorzitter. Daarin heeft het 
College voor Sociale Geneeskunde een 
volwaardige plek. Klazinga hierover: ‘Ik 
heb een heel goede samenwerking met 
mijn collega-voorzitters van de twee 
andere colleges. Ook omdat we op dit 
moment in een proces van fusie zitten. 
Dat gaat in goede harmonie. We hebben 
het laatste jaar ook gezamenlijke verga-
deringen ingesteld van de drie colleges. 
Daar zijn er nu een paar van geweest en 
tot mijn genoegen moet ik constateren 
dat de sociaal-geneeskundigen daar elke 
keer goed vertegenwoordigd waren. Op 
de achtergrond speelt zeker iets mee in-
zake domeinen en prestige, maar daar 
merk ik in de zakelijke verhoudingen 

binnen de colleges weinig van.’
Uit deze woorden lijkt het alsof de fu-

sie al in kannen en kruiken is, maar is 
dat wel zo? Niek Klazinga: ‘In essentie 
wel. Het probleem zit hem in de uitwer-
king van de besluitvorming. Iedereen is 
het er over eens dat regelmatig vergade-
ren met hele brede colleges niet de meest 
effi  ciënte manier is om besluiten over 
de inrichting van je beroepsstructuur 
te nemen. Dus daar zijn we over aan het 
nadenken, maar dat betekent wel enig 
duwen en trekken.’

Klazinga legt verder uit hoe dat pro-
ces zich voltrekt: ‘Als het gaat over de 
algemeen bestuurlijke afbakening van 
kaderbesluiten en de inrichting daarvan, 
kun je wel degelijk een kleiner bestuur-
lijk college hebben. En waneer er een be-
sluit over een bepaald specialisme moet 
worden genomen, dan dient er advies te 
komen van dat specialisme. Op hoofdlij-
nen hebben we een duidelijk beeld van 
welke kant we op willen. Vooruitlopend 
daarop hebben we het aantal vergaderin-
gen per college teruggebracht en hebben 
we daarnaast gezamenlijke vergaderin-
gen geïntroduceerd waarin we generieke 
thema’s aanpakken. Zoals de verdere 
fl exibilisering van de beroepenstructuur, 
bijvoorbeeld. Die discussie kun je alleen 
maar voeren als je met elkaar in één col-
lege zit.’

Sterren en strepen
Een belangrijk punt voor beide heren 

is dat meer sociaal geneeskundigen zich 
zouden moeten registreren. Nu komt dat 
er niet altijd van. Omdat er geen wette-
lijke eis is, omdat werkgevers er niet al-
tijd het belang van inzien en omdat er 

Prof. drs. E.W. Roscam Abbing & prof. dr. N.S. Klazinga

Wij zijn geen asociaal-genees-
kundigen
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Er hoeft maar 

één epidemie

uit te breken

‘Het werk van Ernst realiseren, waar het 
gaat om het creëren van eenheid in de 
verscheidenheid’, noemt de voorzitter 
als eerste. ‘Mijn andere drijfveer is om 
de scheidslijnen tussen klinische speci-
alisten, huisartsen en de sociale genees-
kundigen wat meer te laten verdwijnen. 
Want ik denk dat de manier waarop we 
de zorg nu organiseren, niet langer houd-
baar is. De oude lijnen en taken lopen nu 
heel anders. Als ik kijk naar de zorg van 
chronisch zieken, maar ook de eerste 
hulp zorg, of de samenwerking tussen 
sociaal-geneeskundigen en huisartsen 
bij ongevallen en rampen, dan loopt dat 
meer en meer door elkaar. Dus als je die 
dingen echt goed wilt regelen, is het van 
belang dat je die zaken bij elkaar zet.‘

Roscam Abbing spreekt nog een wens 
uit voor de toekomst: ‘Mijn thema is dat 
de sociaal-geneeskundige best wat trot-
ser mag zijn op zijn generale benadering. 
Hij of zij is geen vakidioot die alleen een 
paar medische kunstjes kent, maar pro-
beert de samenleving een beetje te vol-
gen, inclusief alle ontwikkelingen op het 
terrein van wetgeving, arbeidsverhou-
dingen, jeugdbeleid et cetera. Deze arts 
kijkt echt in de breedte en hanteert niet 
alleen maar de stethoscoop. Dat is iets 
om trots op te zijn.’

Wat doet het College voor 
Sociale Geneeskunde?

• Vaststellen van het toetsings-
kader op grond waarvan deel-
gebieden van de geneeskunde 
als specialisme kunnen wor-
den aangewezen; 

•  Aanwijzen van deelgebieden 
van de geneeskunde als speci-
alisme en het vaststellen van 
de titel die een beoefenaar van 
dat specialisme mag voeren; 

•  Vaststellen van de algemene 
en bijzondere eisen waaraan 
een onder het CSG ressorte-
rende opleiding moet voldoen; 

• Vaststellen van de eisen voor 
de erkenning van opleiders, 
opleidingsinrichtingen en op-
leidingsinstituten, en de voor-
waarden die aan erkenning 
kunnen worden verbonden; 

•  Vaststellen van de eisen voor 
inschrijving in het betreffende 
register van specialisten en 
van de eisen voor herregis  -
tratie. 

geen verzekeraar is die de registratie ver-
langt, zoals bij de klinische specialisten 
of huisartsen wel het geval is. Roscam 
Abbing: ‘Het bevorderen van het volgen 
van de opleiding en het registreren is 
van groot belang. Maar dat wordt door 
de overheid niet vergemakkelijkt omdat 
het aantal situaties, waarin je die regis-
tratie als eis zou kunnen stellen, eerder 
afneemt dan toeneemt. Men is in Den 
Haag niet gediend van nog meer specia-
lismen en zéker niet van het stellen van 
nog meer regeltjes. Terwijl daar inhoude-
lijk misschien best redenen voor zijn.’

De IGZ-hoofdinspecteur vervolgt: ‘In 
het curatieve bedrijf wordt de specialist 
alleen uitbetaald door de ziektekosten-
verzekering wanneer hij of zij voorzien 
is van de nodige sterren en strepen. Dat 
zou in de sociale geneeskunde ook meer 
moeten. Maar dan treft ook mijn eigen 
organisatie, de inspectie, wel een beetje 
blaam, want wij hebben ook geen zin 
om daar erg achterheen te zitten en te 
controleren of de Arbo-dienst wel gere-
gistreerde bedrijfsartsen in dienst heeft. 
Wij hebben andere prioriteiten. Wij vin-
den dat er te veel doden in de zieken-
huizen zijn en dergelijke.’ Niek Klazinga 
reageert: ‘Maar het is uiteindelijk ook 
belangrijk als er volksgezondheidspro-
blemen zijn. Er hoeft maar een epidemie 
uit te breken…’ ‘Inderdaad’, verzucht 
Roscam Abbing. ‘Dan hebben we alle 
aandacht.’ 

Openbaar register
Toch zijn beide heren ervan overtuigd 

dat de organisatie van de opleidingen en 
de controle en registratie zoals die nu 
door de beroepsgroep zelf wordt georga-

niseerd, de juiste weg is. Klazinga: Ik con-
stateer op dit moment dat we goed bezig 
zijn. En over die registratie? Het zou zo 
moeten zijn dat je je daar als burger niet 
druk over hoeft te maken. Je zou er ge-
woon van uit mogen gaan dat degene die 
een titel voert en dat beroep uitoefent 
ook weet van de hoed en de rand. En dat 
je daarop mag vertrouwen.’

Roscam Abbing suggereert: ‘Mis-
schien moet er een register komen dat 
openbaar toegankelijk is. Dat je het ge-
woon even kunt opzoeken op internet of 
iemand echt dat profi el heeft. Ik zit nog 
wat te piekeren over de deregulering bij 
overheidsinstanties, waardoor beroeps-
groepen dan maar zelf profi elen opstel-
len. Dat is natuurlijk prima, maar dat 
onderscheidt zich misschien niet van 
een groep alternatieve artsen die ook 
een eigen registertje heeft gemaakt voor 
homeopathie of weet ik veel wat. Ja, dat 
is toch een beetje jammer, want de pre-
tenties van de sociaal-geneeskundigen 
zouden verder moeten gaan.’ 

Eenheid creëren
Klazinga heeft meer vertrouwen in 

het onderscheidend vermogen van de 
Nederlandse burger, waar het gaat over 
het type registers, zegt hij. ‘Op een ge-
geven moment heeft die burger echt wel 
door of het een register is van een of an-
der clubje of dat het een register is van 
een vereniging, waarbij duidelijk wordt 
gemaakt dat het valt onder de colleges 
met de beroepenstructuur van de medi-
sche beroepsgroep.’ 

Voor de komende jaren hebben Klazin-
ga en de CSG nog wel wat plannen voor 
de sociaal geneeskundige beroepsgroep: 

Prof. drs. E.W. Roscam Abbing & prof. dr. N.S. Klazinga

Scheidslijnen tussen artsen moeten verdwijnen



Sinds kort geef ik les aan 
aanstaande artsen over de 
Sociale geneeskunde, ik sta 

op de foto dan ook in de 
Burumazaal van het LUMC. 

Als arts Maatschappij & 
Gezondheid met het profi el 

beleid en advies werk ik op het 
snijvlak van curatie, preventie 

en gezondheidsbeleid. Een 
belangrijk aspect van mijn 

werk is het vertalen van wat 
professionals uit de praktijk 
meemaken naar een taal die 

beleidsmakers verstaan. 
In de opleiding tot specialist 
wordt hieraan steeds meer 
aandacht besteed. Met het 

competentiegericht opleiden, 
is zichtbaar gemaakt dat 
aspecten van ons werk 

nog te weinig worden belicht 
in de opleiding. 

Mijn verwachting voor de 
toekomst is dat de verdere 

ontwikkeling van deze 
competenties het werk van 

toekomstige artsen nog 
veelzijdiger maakt 

dan het al is.

‘

’Yvonne van Pareren, 
Aios arts maatschappij 

& gezondheid

Academische werkplaats 
Public Health Den Haag

LUMC Leiden
CSG / LOSGIO
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aan doorontwikkeld. Ik was geloof ik de 
eerste voorzitter van het voorzittersover-
leg. Ik moet zeggen dat we wel een beetje 
last hadden van die dominantie van het 
Centraal College. Van de medisch speci-
alisten dus. Het kwam er kort gezegd op 
neer dat wij terug moesten naar de te-
kentafel, terwijl wij eigenlijk al een fl ink 
eind onderweg waren.’

Transparantie
Volgens Van Essen leverde dat geen 

substantiële vertraging op. ‘De vorming 
van het curriculum op basis van de ge-
formuleerde competenties is natuurlijk 
gewoon doorgegaan’, zegt de huidige 
voorzitter. Daar is Bottema het niet he-
lemaal mee eens. ‘Het heeft wel vertra-
ging opgeleverd, maar er is ook winst 
behaald’, zegt hij. ‘Er is veel meer een 
cultuur gekomen waarin transparantie 
bestaat over wat iemand moet kunnen 
en waar iemand op wordt aangespro-
ken en ook op wordt afgerekend. Die 
beweging is begonnen door de formule-
ring van de eindtermen en die is in de 
competenties verder doorvertaald. Nu 
is alleen de vraag hoe je mensen op al 
die competenties gaat aanspreken? De 
wezenlijke moderniseringsslag zit ‘m in 
de vertaling van de competenties en de 
eindtermen naar een toetscultuur.’

Van Essen: ‘Wij hebben een wat in-
gewikkelde slag moeten maken doordat 
alles door elkaar gelopen is. Dan krijg je 
een beetje rommelige ombouw van de 
oude situatie naar de nieuwe. Terwijl de 
andere colleges dat veel gestructureerder 
konden aanpakken. Zoals je nu ziet bij 
de verpleeghuisartsen.’ Bottema: ‘Dat 
bedoel ik met die remmende voorsprong, 

waar ik het net over had. Maar ik denk 
dat de huisartsen wel het verste zijn met 
het vaststellen van het nieuwe curricu-
lum. Toch? Ik heb bij de medisch speci-
alisten nog niet gehoord dat zij al zo ver 
zijn met de implementatie.’ Volgens Van 
Essen zijn ‘de gynaecologen en kinder-
artsen ook een heel eind. Er zijn nu een 
stuk of vijf, zes wetenschappelijke ver-
enigingen klaar met het formuleren van 
de competenties.’

Vies woord
Wat is nu eigenlijk het voordeel van 

die hele modernisering? Van Essen ant-
woordt: ‘Dat is de kernvraag en die is ver-
domd moeilijk te beantwoorden. Want 
de huisartsopleiding is op zich altijd 
tamelijk competentiegericht geweest. Er 
is in de opleiding altijd al buitengewoon 
veel aandacht geweest voor communica-
tievaardigheden. Daarnaast speelt maat-
schappelijk handelen een belangrijke rol.’ 
‘Maar er was betrekkelijk weinig aan-
dacht voor evidence based practice’, vult 
Bottema aan. ‘En dat is de laatste jaren 
gelukkig een stuk beter geworden. En 
de medische inhoud? Nou... daar mocht 
ook best aan gepoetst worden. En dat ge-
beurt nu ook in toenemende mate.’ ‘Ge-
lukkig wel’, reageert Van Essen. ‘Er komt 
meer balans in het verhaal. Er is nu ook 
meer aandacht voor de kwaliteit en daar 
draait het toch in wezen om. Kwaliteit 
is geen vies woord meer: het mag weer 
over de medische inhoud gaan en je mag 
mensen weer aanspreken op hun medi-
sche kwaliteiten. Dat is toch wel een cul-
tuuromslag.’

Bottema verduidelijkt: ‘Een aantal ja-
ren geleden was de algemene gedachte 

Set eindtermen 

lag al klaar

Over de huisartsopleiding is zowel 
binnen als buiten het College voor 
Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuis- 
geneeskunde en medische zorg voor 
verstandelijk gehandicapten (CHVG) 
heel wat uren gesproken. Ook bij de 
andere colleges is de modernisering 
een actueel thema. Het is alleen niet 
altijd even duidelijk wie dé grond-
legger is van de modernisering. Ben 
Bottema, hoofd huisartsopleiding 
van het UMC St. Radboud Nijme-
gen over de huisartsopleiding. ‘Suc-
ces heeft vele vaders, roep ik altijd. 
Maar als ik er twee mag noemen, 
dan zijn dat toch Frans Huijgen en 
Jan van Es geweest, de oprichters 
van het Nederlands Huisartsen Ge-
nootschap, het NHG. Dan heb ik het 
over de jaren vijftig. Zij hebben de 
basis gelegd voor een huisartsop-
leiding die zijn tijd ver vooruit was, 
maar het heeft wel een hele tijd ge-
duurd voordat het helemaal gerijpt 
was.’ 

Ook de twee sprekers zelf hebben hun 
steentje bijgedragen aan de totstand-
koming van de nieuwe opleiding voor 
huisartsen. Tijdens het voorzitterschap 
van Ben Bottema (1995-2000) heeft het 
College bijvoorbeeld gewerkt aan het op-
stellen van de eindtermen voor het huis-

artsenonderwijs. Dit speelde eind jaren 
negentig. Op het moment dat er eigen-
lijk al een hele set eindtermen klaar lag, 
voerden de andere colleges – met name 
het CCMS – de alom bekende Canmeds 
2000 aan als basis voor de modernisatie 
van de opleidingen. ‘Volgens hen zou het 
in de vervolgopleiding niet moeten gaan 
om eindtermen, maar om zeven compe-
tenties’, legt Bottema uit. ‘Het was wel 
de bedoeling dat ook de huisartsen, ver-
pleeghuisartsen en artsen voor verstan-
delijk gehandicapten daarin mee zouden 
gaan.’ Een situatie die de heren voor de 
huisartsen omschrijven als ‘omgaan met 
een remmende voorsprong’. 

De Amersfoortse huisarts en huidig 
voorzitter Ted van Essen verduidelijkt: 
‘In eerste instantie hadden wij een enor-
me voorsprong, maar toen moest er nog 
een slag overheen om de eindtermen in 
competenties te vertalen.’ Zijn gespreks-
partner vult aan: ’Wij zijn destijds een 
beetje overruled. Er ontstond een bewe-
ging van gelijke monniken, gelijke kap-
pen voor alle colleges. Dus moest er een 
kaderbesluit komen en moest alles gelijk 
ingericht worden’, vertelt Bottema. ‘Door 
die ontwikkeling was het ook noodzake-
lijk dat de voorzitters van de drie colleges 
de koppen eens bij elkaar zouden steken: 
een novum. Dat ontstond zo’n beetje in 
mijn tijd en heeft zich daarna geleidelijk 

 Dr. G.A. van Essen & dr. B.J.A.M. Bottema
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Huisartsopleiding was altijd 
al competentiegericht

In het College voor Huisarts-
geneeskunde, Verpleeghuisge-
neeskunde en medische zorg 
voor verstandelijk gehandi-
capten is de laatste jaren hard 
gewerkt aan diverse vernieu-
wingen voor de doelgroep. 
Een terugblik, maar zeker ook 
een blik vooruit met twee 
CHVG-voorzitters. Aan het 
woord zijn Ben Bottema, van 
1995 tot 2000 voorzitter van 
de CHVG, en de huidige voor-
zitter, Ted van Essen. Beide 
heren zijn huisarts, hoewel 
Bottema sinds kort geen prak-
tijk meer heeft, maar hoofd is 
van de huisartsopleiding UMC 
St. Radboud Nijmegen.
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Dr. G.A. van Essen (rechts) 
en dr. B.J.A.M. Bottema (links)

- ook vanuit de publieke opinie - dat dok-
ters niet goed communiceerden met pa-
tiënten. Daardoor kwam alle nadruk op 
communicatie met patiënten te liggen en 
dat is een beetje doorgeslagen. In die ont-
wikkeling werd het vakinhoudelijke een 
beetje vergeten. Het Nederlands Huis-
artsen Genootschap, waar ik ook bij be-
trokken ben geweest, heeft dat opgepakt 
door de standaarden, een soort richtlij-
nen, neer te zetten. Met als gevolg dat de 
communicatie goed geregeld is, maar dat 
ook de medisch inhoudelijke kant weer 
een brede basis heeft gekregen.’ 

Toekomstmuziek
Bottema verwacht dat de invoering 

van het werken met competenties zal lei-
den tot een grotere fl exibiliteit in de car-
rières van huisartsen en andere specialis-
ten. ‘Op dit moment word je huisarts en 
dat blijf je dan je hele leven. Maar je ziet 
dat de aios van tegenwoordig veel meer 
fl exibiliteit wensen. Zo willen zij vaak 
een paar jaar opleiding volgen en dan 
even een tijdje niets doen. Bij vrouwen is 
dat vaak de periode dat ze kinderen krij-
gen. Wanneer je competenties benoemt 
en daar ook modules aan koppelt, kun 
je de opleiding in theorie gemakkelijker 
fl exibiliseren. Dat zou zelfs kunnen be-
tekenen dat je van de ene opleiding naar 
de andere kunt overstappen, omdat je 
dan je competentie die je reeds behaald 
hebt bij de ene opleiding, zou kunnen 
meenemen naar de andere opleiding.’

Van Essen ziet die ontwikkeling echt 
als toekomstmuziek. Bottema nuan-
ceert: ‘Natuurlijk, praktisch gezien is het 
nog toekomstmuziek. Maar in theoreti-
sche zin kan het. Weet je wat ik interes-

sant vind? Op het ogenblik zie ik wel mo-
gelijkheden om gezamenlijk onderwijs te 
geven. Veel specialismen omvatten voor 
een deel dezelfde competenties als huis-
artsen, dus zou het best mogelijk zijn om 
aios gezamenlijk te trainen. Bij verpleeg-
huisartsen en bedrijfsartsen gebeurt dat 
al langer. Wij gaan in het najaar bij de 
huisartsopleiding in Nijmegen samen 
met de gynaecologenopleiding onder-
wijs geven over menstruatiestoornissen 
en menopauzeproblematiek. Ik ben heel 
benieuwd hoe dat gaat uitpakken.’

Van Essen reageert: ‘Mmmm, interes-
sant. Die fl exibiliteit bestaat nu nog niet, 
maar ik zie wel mogelijkheden. Voor de 
huisartsen is een Kaderopleiding ge-
maakt, waarbij huisartsen in een bepaald 
gebied meer deskundigheid kunnen ont-
wikkelen. Daarbij kunnen ze competen-
ties verwerven die ze misschien bij een 
ander specialisme ook kunnen gebrui-
ken. In de ontwikkeling van specialis-
men zou dat best eens handig kunnen 
zijn. Je ziet ook dat medische specialisa-
ties vakinhoudelijk veranderen. Radiolo-
gie is bijvoorbeeld meer interventie-radi-
ologie geworden, dat vraagt aanpassin-
gen aan de opleiding. Boeiend, maar of 
het werkelijk haalbaar is? Daar gaat nog 
wel een hele tijd overheen, vermoed ik.’

Bottema twijfelt niet aan de haalbaar-
heid, maar ziet ook dat er nog een lange 
weg te gaan is. ‘Want dat betekent dat je 
die opleidingen op elkaar moet afstem-
men’, realiseert hij zich. ‘En het is al zo 
moeilijk om de acht huisartsopleidingen 
binnen Nederland goed op elkaar af te 
stemmen. Als je dan ook nog een keer de 
complexiteit krijgt van én de radiologen 
én de internisten én de chirurgen dan 

Dr. G.A. van Essen & dr. B.J.A.M. Bottema

Kwaliteit 
is geen vies 

woord meer
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er een duidelijk beeld komt naar voren 
komt: een chirurg is iemand die een mes 
in zijn hand heeft en je blindedarm eruit 
kan halen. En als ik naar een chirurg ga, 
dan weet ik dat hij dat kan. En als ik naar 
een huisarts ga, dan weet ik dat hij dát 
vak goed kan. En het is aan de beroeps-
groep om te zorgen dat er een duidelijk 
beeld bestaat van de kwaliteitseisen 
en de competenties van die betreff ende 
beroepsbeoefenaar. Dat is in wezen waar 
de colleges voor zijn’, besluit Ted van 
Essen.

Wat doet het College voor 
Huisartsgeneeskunde, Ver-
pleeghuisgeneeskunde en 
medische zorg voor ver-
standelijk gehandicapten?

• Vaststellen van het toetsings-
kader op grond waarvan deel-
gebieden van de geneeskunde 
als specialisme kunnen wor-
den aangewezen; 

• Aanwijzen van deelgebieden 
van de geneeskunde als speci-
alisme en het vaststellen van 
de titel die een beoefenaar van 
dat specialisme mag voeren; 

• Vaststellen van de algemene 
en bijzondere eisen waaraan 
een onder het CHVG ressorte-
rende opleiding moet voldoen; 

• Vaststellen van de eisen voor 
de erkenning van opleiders, 
opleidingsinrichtingen en op-
leidingsinstituten, en de voor-
waarden die aan erkenning 
kunnen worden verbonden; 

• Vaststellen van de eisen voor 
inschrijving in het betreffende 
register van specialisten en 
van de eisen voor herregis-
tratie. 

 

wordt het wel heel ingewikkeld.’ Van Es-
sen: ‘Als je de opleiding binnen één insti-
tuut regelt, waar huisartsen en medisch 
specialisten onderwijs krijgen, dan wordt 
het al makkelijker.’ Bottema: ‘Ja, dat lijkt 
me in principe wel haalbaar. Je kunt ge-
zamenlijk onderwijsmodules met andere 
specialismen doen, maar dan moet je die 
competenties ook kunnen inzetten bin-
nen een andere opleiding.’

Achterhaalde scheiding
Is het geen logische eerste stap om de 

drie verschillende colleges te laten fuse-
ren? Moet die structuur niet eens goed 
tegen het licht gehouden worden? 

De huidige CHVG-voorzitter Van Es-
sen: ‘Men moet zich wel gaan realise-
ren dat de traditionele scheiding tussen 
de drie colleges eigenlijk niet meer van 
deze tijd is. Je ziet bijvoorbeeld bij GGZ-
instellingen dat bepaalde functies door 
AVG-artsen worden gedaan en andere 
taken door psychiaters. Die twee doen 
dus eigenlijk heel dicht bij elkaar hetzelf-
de soort werk, terwijl ze in twee verschil-
lende colleges georganiseerd zijn.’

Bottema noemt ook de spoedeisende 
hulp artsen die op het scheidsvlak van 
diverse colleges opereren. ‘De autonome 
start van een SEH-artsen-opleiding is 
een mooi voorbeeld van een ontwikke-
ling die in mijn ogen ongewenst is. Daar-
mee ontwikkelt zich een discipline die 
zich tegen andere vakgebieden begint af 
te zetten. Het moet zogenaamd allemaal 
gepositioneerd worden, terwijl je ook 

gewoon huisartsen een extra emergency-
training kunt geven na hun opleiding. 
Laat die mensen als basis drie jaar huis-
artsopleiding doen, voor mijn part geef 
je een gemodifi ceerd opleidingstraject 
samen met de traumatologen, en dan 
heb je een prima SEH-arts.’ 

Samenwerking college’s
Blijft staan de kwestie van het samen-

gaan van de colleges. Volgens de huidige 
CHVG-voorzitter gaat dat gewoon gebeu-
ren. De planning is om dat in de loop van 
dit jaar te regelen. Volgens Bottema kun-
nen de colleges dan meer proactief wer-
ken. ‘De colleges moeten in regelgeving 
vastleggen wat zich in de maatschappij 
ontwikkelt. Wanneer er signalen uit de 
beroepsgroep, de wetenschappelijke ver-
eniging of de maatschappij komen, dan 
bedenkt het college er wetgeving om-
heen. Of het nu gaat om de SEH- artsen, 
het aantal avond-, nacht- en weekend-
diensten of om iets anders; de colleges 
behoren voldoende proactief om te gaan 
met signalen uit de samenleving en van 
buiten de beroepsgroep.

Volgens Van Essen blijven er altijd 
gevoelige zaken bestaan, zoals bijvoor-
beeld de positie van de colleges ten op-
zichte van het onlangs opgerichte CBOG, 
het College voor beroepen en opleidin-
gen in de gezondheidszorg. ‘Het is be-
langrijk dat de beroepsgroep zich bezig-
houdt met de inhoud van zijn eigen vak. 
Chirurgen zouden bijvoorbeeld moeten 
omschrijven wat een chirurg doet, zodat 

Dr. G.A. van Essen & dr. B.J.A.M. Bottema

Gevoelige zaken blijven altijd 
bestaan
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Nog een paar weken en dan 
ben ik een “echte dokter” in 

de ogen van een van mijn 
patiënten vandaag. Ik heb bij 

deze 6-jarige maar nagelaten te 
vragen wat deze dokter dan nu 

is. Toch heeft de kleine wijsneus 
wel een beetje gelijk. Na enig 

rondzwerven in het ziekenhuis, 
twee jaar huisartsartsenpraktij
ken, psychiatrische instellingen 

en het verpleeghuis moet ik 
voldoende geleerd hebben om 
zelfstandig een van de mooiste 
vakken binnen de geneeskunde 

te kunnen uitvoeren. Ik ben 
dokter geworden. 

Ik ben gespecialiseerd in de 
huisartsgeneeskunde. 

Een eindstation is bereikt. 
Een échte dokter. 

Wat mij vormde de afgelopen 
jaren zijn mijn patiënten, 

mede-aios, opleiders, medisch 
specialisten, andere collega’s 

en het huisartseninstituut. 
Opleiden en opgeleid worden 

is mensenwerk. Mijn wens 
voor de toekomst is dat u 

allen - aios, opleider, collega-
arts of op welke wijze dan ook 
betrokken bij een opleiding - 
blijft samenwerken aan de 

“echte dokters” van morgen.

Froukelien van der Mooren
Aios 

huisartsgeneeskunde

LUMC Leiden
HVRC/CHVG

LOVAH
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stuursfuncties, zoals het HVRC-voorzit-
terschap, vervuld worden door artsen uit 
de praktijk. ‘Het is heel belangrijk dat je 
als bestuurder zelf in dat veld werkt. Uit 
je leden haal je de expertise, zowel bij 
het maken van de regels, wat de colleges 
doen, als bij het toetsen en handhaven 
van regels. Ik denk dat wij daarin een 
soort thermometer vormen binnen de 
beroepsgroep. Bij de huisartsen draait 
de discussie om huisartsen die stoppen 
met hun reguliere werk en hun praktijk 
neerleggen. Omdat ze zo rond de zestig 
jaar oud zijn, willen ze nog een beetje 
blijven werken. Die artsen hebben wij 
ook hard nodig, maar zij moeten zich 
ervan bewust zijn dat ze aan de herre-
gistratie-eisen moeten voldoen en dus 
ook ANW-diensten moeten draaien. Of 
je hebt artsen die alléén nog maar nacht-, 
avond- en weekenddiensten willen draai-
en, omdat ze dat hartstikke leuk vinden. 
Dan moeten we als commissie dus zeg-
gen: “Dan ben je niet meer als volwaar-
dig huisarts te registreren, omdat je niet 
aan de gestelde eisen voldoet”.’

Minimale eisen
De 65-jarige Willem Bogtstra, die 

kortgeleden met pensioen ging, reageert: 
‘Je doet het of je doet het niet, zo simpel 
is het voor mij. Ik vind de gestelde eisen 
minimaal. Je moet tien diensten doen 
van vijf uur in een jaar tijd, die hoef je 
niet eens ‘s nachts te doen, dat mag ook 
een dienst zijn van 17.00 uur tot 22.00 
uur of overdag in het weekend. Als ie-
mand dat niet meer kan, moet hij ook 
geen huisarts meer zijn. De spoedgeval-
len die je daar ziet, zijn echt anders dan 
in je dagelijkse praktijk. Dat moet je aan-

kunnen. Ik heb altijd gezegd: “Je moet 
het vak in zijn volle omvang bedrijven”, 
en dat heb ik ook tot de laatste dag ge-
daan in mijn praktijk.’ 

In diezelfde discussie wordt wel ge-
sproken over het diff erentiëren van ver-
schillende soorten huisartsen. Bogtstra 
staat niet te springen van enthousiasme 
bij dat toekomstbeeld. ‘In mijn tijd als 
voorzitter werd er al over gesproken 
en het zal in de toekomst ongetwijfeld 
een heet hangijzer blijven. Dan krijg je 
huisartsen die alleen maar waarnemen 
of huisartsen die alleen maar diensten 
doen of huisartsen die helemaal geen 
diensten willen doen. Misschien moet je 
er wel naar toe, maar daar zal men zich 
nog lang tegen verzetten. Mijn voorgan-
ger zei altijd: “Een huisarts is een huis-
arts is een huisarts.”’ 

Bergen reageert: ‘Je ziet op dit mo-
ment twee ontwikkelingen. De LHV 
en het NHG hebben het College voor 
Huisartsen met Bijzondere Bekwaam-
heden (CHBB) opgericht. Na een oplei-
ding kunnen huisartsen in een register 
worden ingeschreven met een bijzon-
dere bekwaamheid op het gebied van bij-
voorbeeld verloskunde, oogheelkunde, 
supervisor, astma, geestelijke gezond-
heidszorg of palliatieve zorg. Een goede 
ontwikkeling voor de verdieping van 
ons vak, maar nadrukkelijk een initia-
tief van de beroepsgroep en niet, zoals 
de Colleges en RC’s, uitvoeringsorganen 
krachtens de wet BIG.’

‘Daarnaast stellen LHV en NHG wij-
zigingen van de herregistratie-eisen 
voor aan hun achterban. De belangrijk-
ste twee onderdelen zijn, een verplichte 
praktijkvisitatie eenmaal per vijf jaar, en 

65-jarigen 

moeten ANW-

diensten doen

In de laatste jaren is in de huisarts-
praktijk behoorlijk wat veranderd 
aan praktijkondersteuning, nacht-, 
avond-, en weekenddiensten en de 
huisartsenposten. Hoe gaat een 
registratiecommissie als de HVRC 
daarmee om? Een gesprek over oude 
en nieuwe ontwikkelingen met de 
Friese huisarts Willem Bogtstra, 
voorzitter van 1998 tot 2004 en de 
Zeeuwse huisarts Jan Bergen, sinds 
2004 voorzitter. 

Vorig jaar stonden zo’n twaalfduizend 
huisartsen, verpleeghuisartsen en art-
sen voor verstandelijk gehandicapten ge-
registreerd bij de HVRC. Een aanzienlijk 
aantal. Zeker als men bedenkt dat het tot 
1973 duurde voordat de huisartsen een 
eigen registratiecommissie kregen. Hui-
dig voorzitter Jan Bergen vertelt over die 
ontwikkeling. ‘Ook al ben ik er zelf niet 
bij betrokken geweest, weet ik wel dat 
deze stap heel speciaal was. Vroeger kon 
je je gewoon als huisarts vestigen als je 
geslaagd was voor het artsexamen. Maar 
daar kwam met de academisering van 
het vak zoetjesaan verandering in. Het 
begon met één jaar huisartsopleiding en 
ongeveer ieder decennium kwam er een 
jaar bij. Op dit moment duurt de huis-
artsopleiding drie jaar. In de beroepsuit-
oefening verdiepen medisch specialisten 

meer, wij huisartsen verbreden meer. Bij 
ons is het generalisme eigenlijk het spe-
cialisme’, aldus Bergen.

Bij die twaalfduizend artsen hoort een 
commissie die de (her)registratie en de 
erkenning van de opleidingen uitvoert. 
Volgens huisarts Bogtstra een bijzonder 
nuttige taak. ‘Sommige artsen zien ons 
een beetje als een soort politie, maar 
het is heel eenvoudig. Toen er nog geen 
sprake was van nascholingseisen had je 
altijd zo’n vijftien tot twintig procent dat 
die nascholing niet nodig achtte. Tachtig 
procent van de huisartsen voldeed allang 
aan die veertig uur nascholing, maar de 
rest vond dat maar onzin. Die zeiden 

“ach, die nascholing, dat weten wij zo ook 
wel”. Nu kunnen ze er niet meer onder-
uit. Het belangrijkste doel van de HVRC 
is om te zorgen dat de totale huisartsen-
groep op een bepaald niveau blijft. En dat 
er niemand is die nog één middagje per 
week werkt, zich niet naschoolt en geen 
medische vakbladen leest. Zo is het vak 
gewoonweg niet meer.’ Huidig voorzitter 
Bergen vult aan: ‘Het is heel belangrijk 
dat de burger ervan uit kan gaan bij het 
zien van een bordje “Jan Jansen, huis-
arts”, dat daar een huisarts zit die aan 
alle voorwaarden en regels voldoet die 
de wet aan een arts stelt. En daar zorgen 
wij voor, samen met het College.’

Bergen vindt het essentieel dat be-

 J.F.M. Bergen & W.L. Bogtstra
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Verschillende huisartsen met 
dezelfde titel niet wenselijk

Met de start van de huisarts-
opleiding in 1973 stelde de 
KNMG in datzelfde jaar de 
Huisartsen Registratie Com-
missie (HRC) in. Deze com-
missie werd in 1989 uitgebreid 
met verpleeghuisartsen en in 
2000 met artsen voor verstan-
delijk gehandicapten. 
De naam HVRC staat nu voor 
‘Huisarts, Verpleeghuisarts 
en arts voor verstandelijk 
gehandicapten Registratie 
Commissie’. Een gesprek met 
oud-voorzitter Willem Bogt-
stra en de huidige voorzitter 
Jan Bergen, beiden huisarts. 
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huisartsen die wel dezelfde titel dragen, 
en dat is niet wenselijk’, stelt Bergen.

Een essentieel onderdeel van de 
HVRC is de visitatie van de opleidingen 
voor de verschillende soorten artsen. De 
heren kunnen zich de navrante discus-
sie over de opleiding in Groningen nog 
goed herinneren. Dat speelde onder het 
voorzitterschap van Willem Bogtstra in 
de jaren negentig. Bogtstra: ‘De locatie 
in het toenmalige AZG deugde niet, het 
was te klein en te oud en er waren onvol-
doende ruimtes. Dat deugde gewoon niet 
meer. Dat was door mijn voorganger al 
aangekaart, maar bij de tweede visitatie 
was het nog niet op orde. En toen heb-
ben wij gezegd “je hebt nu nog één jaar 
en anders sluiten wij de opleiding”. Toen 
was het snel geregeld. Binnen vier maan-
den hadden ze een mooie locatie en was 
alles voor elkaar. Dus wat dat betreft 
heb je wel invloed.’

Jan Bergen over de huidige ontwikke-
lingen bij de drie beroepsgroepen: ‘Bij de 
artsen voor verstandelijk gehandicapten 
is hard aan gewerkt om de opleiding tot 
stand te brengen. Bij de verpleeghuisart-
sen is nog een slag te slaan in de samen-
werking tussen de drie opleidingsinstitu-
ten. Bij de huisartsen zijn de opleidings-
instituten allemaal gerelateerd aan de 
universitaire centra. Een belangrijk punt 
is de inbedding van de afdeling huisarts-
geneeskunde en dan met name de rol die 
het hoofd daarin speelt. Hoe überhaupt 
de relaties zijn met andere specialismen 
in het universitair medisch centrum’, al-
dus Bergen. 

Er bestaat een toenemende behoefte 
aan ketenzorg, aan chronische zorg in de 
eerstelijn, aan snelle terugverwijzing uit 

de tweede lijn, aan steeds kortere duur 
van ziekenhuisopnamen. ‘Dat betekent 
dat de medisch specialisten en huisart-
sen  elkaar moeten vinden rond de zorg 
voor de patiënt. Dat vergt onderlinge be-
kendheid en vertrouwen in elkaars com-
petenties. Dat gaat niet vanzelf. Jong 
geleerd is oud gedaan. Daarom is de in-
bedding van de opleidingsinstituten in 
de UMC’s heel belangrijk.’ 

Zienswijzegesprek
Naast de visitaties is de herregistratie 

van artsen een onderdeel waar de HVRC 
druk doende mee is. Willem Bogtstra: 
‘Er waren altijd mensen die vonden dat 
zij huisartsenwerk deden wat in werke-
lijkheid geen huisartsenwerk was. Bij-
voorbeeld een arts, die een jaar of drie 
huisarts was geweest en daarna alterna-
tieve geneeskunde beoefende in het bui-
tenland. Hij zei “dat hij als een huisarts 
met zijn patiënten omging” en was het 
niet eens met onze afwijzing voor her-
registratie.’

‘Zo’n arts nodigden wij dan uit voor 
een zogenaamd ‘zienswijzegesprek’, een 
prachtige term. En dan kwam zo iemand 
binnen om ons wel eens even te vertel-
len waarom wij het bij het verkeerde 
eind hadden. Maar dan bleek in zo’n 
gesprek dat de nascholing in Argentinië 
was geweest. Dat waren altijd prachtige 
gesprekken. Na zo’n uitgebreid verhaal 
zei ik: “U hebt ongetwijfeld nageschoold, 
maar de regelgeving zegt nu eenmaal, 
dat nascholing geaccrediteerd moet zijn 
en dus kunnen wij u niet herregistreren.” 
En dan was het klaar.’ 

Al met al is het belang en de invloed 
van de registratiecommissie de afgelopen 

Huisartsen 

differentiëren 

niet wenselijk

het voorstel om huisartsen die twintig 
jaar in het Register zijn ingeschreven te 
ontslaan van de verplichting tot het ver-
richten van ANW-diensten. De visitatie 
is mijns inziens een belangrijke stap 
voorwaarts in de kwaliteitsborging van 

de huisartspraktijk. Ik denk dat over de 
voorgestelde wijziging betreft de ANW-
diensten nog wel een hartig woordje zal 
worden gewisseld. Met Willem Bogtstra 
ben ik daar vooralsnog geen voorstan-
der van. Je krijgt dan echt verschillende 

J.F.M. Bergen & W.L. Bogtstra

KNMG moet 
zich stevig opstellen bij VWS

J.F.M. Bergen 
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achtergrond van de diverse commissies 
te maken. Het is doel is om zaken die je 
allemaal hetzelfde doet gemakkelijker 
te laten verlopen en het andere doel is 
om de inhoudelijke inbreng van de be-
roepsgroep te waarborgen. Ik sta positief 
in die samenwerking, maar het is niet 
een gemakkelijk proces. Ik denk dat de 
HVRC, mede door de jonge geschiedenis, 
de blik naar voren heeft gericht. Voor de 
MSRC is dat wellicht anders.’

De huisarts uit Sneek is niet onver-
deeld gelukkig met de huidige ontwikke-
lingen. ‘Gaat het hier niet een beetje om 
veranderen om het veranderen? Ik vraag 
me af of dat enige verbetering geeft ten 
opzichte van nu. Er zullen vast voorde-
len aan zitten, maar niet altijd. Door de 
kleinschaligheid hadden wij ook een heel 
goed zicht op wat er binnen huisartsen-
land gebeurde. Dat zal straks toch een 
beetje verwateren, denk ik. Het wordt 
minder persoonlijk en dat past niet bij 
mij, laat ik het dan zo zeggen.’

Een wens voor de toekomst heeft Bo-
gtstra wel. ‘Gezamenlijke nascholingen 
voor huisartsen en specialisten, bijvoor-
beeld compagnonscursussen, zijn wel ge-
accrediteerd voor huisartsen en niet voor 
specialisten. Ik zou graag zien dat spe-
cialisten, al was het maar voor een deel, 
hiervoor ook punten krijgen. Dat geeft 
het belang van de samenwerking weer 
en bevordert de komst van specialisten 
naar dergelijke cursussen.’ En voor de 
huidige voorzitter is de uitdaging om de 
lopende zaken goed te behartigen, met 
de blik gericht op de toekomst. Bergen 
somt op: ‘Dat werken aan doelen gaat 
altijd zo werkende weg. De  arbeidsvoor-
waarden van de aios zijn goed en stevig 

geregeld. De fi nanciële en andere rand-
voorwaarden voor de huisartsopleiders 
zijn ook geregeld, maar ook daar geldt 
weer noblesse oblige. Ik denk dat de pro-
fessionalisering van de huisartsoplei-
ders een groeiproces is, wat nu duidelijk 
in gang is, maar nog niet aan zijn eind. 
De huisartsopleidingsinstituten staan 
sterk in het veld van medisch- specialis-
tische vervolgopleidingen. Verder moe-
ten we goed bewaken hoeveel mensen 
we ieder jaar (kunnen) opleiden. En dan 
is er natuurlijk een hele ontwikkeling 
over delegeren en diff erentiëren in de 
huisartspraktijk. Tot slot vind ik het heel 
belangrijk dat de verantwoordelijkheid 
voor de inrichting en het werk van de 
Colleges en Registratiecommissies bij de 
KNMG blijft. Dat moet de KNMG heel 
sterk bewaken door de commissies goed 
in te richten. Als ik de huidige discussie 
rond de wijzigingen van de artikelen 14 
tot en met 17 van de wet BIG zie, zal de 
KNMG zich stevig moeten opstellen ten 
opzichte van de minister van Volksge-
zondheid.’

Beide heren hebben veel plezier gehad 
en hebben dat nog steeds in het HVCR-
voorzitterschap. ‘Ik kan niet anders’, zegt 
Bergen, ‘bij mij zit het besturen in de ge-
nen.’ En Bogtstra omschrijft het voorzit-
terschap bij de registratiecommissie als 
‘schitterend’. ‘Ik vond het een prachtige 
functie. Vooral het contact met Lourens 
Kooij was bijzonder, op zo’n man kan je 
als voorzitter echt bouwen. Het was een 
hele leuke club om voorzitter van te zijn 
en zo terugkijkend vond ik het eigenlijk 
mijn leukste voorzitterschap.’ 

Dan hielden we ’n zienswijze-
gesprek

decennia voldoende bewezen. En die 
invloed moet blijven, vinden beide he-
ren. Ook in de toekomst, wanneer de 
registratiecommissies meer gezamenlijk 
zullen opereren. Jan Bergen: ‘Vanuit de 
overheid is het verzoek om met één par-

tij te overleggen en daarom is er nu het 
Orgaan Geneeskundige Specialismen 
(OGS) en daarachter komen de commis-
sies en colleges. En dat gaat bij de regis-
tratiecommissies een beetje met horten 
en stoten, maar dat heeft vooral met de 

J.F.M. Bergen & W.L. Bogtstra

Wat doet de Huisarts, 
Verpleeghuisarts en arts voor 
verstandelijk gehandicapten 
Registratie Commissie?

• Het instellen en opheffen van 
registers van specialisten, 
welke registers tot doel hebben 
het bevorderen en bewaken van 
de kwaliteit van de beroepsuit-
oefening van specialisten (i.e. 
huisartsen, verpleeghuisartsen 
en artsen voor verstandelijk 
gehandicapten). 

• Het inschrijven van personen 
in een register, het herregistre-
ren van personen in een regis-
ter en het opnieuw inschrijven 
van herintreders in een regis-
ter. 

• Het erkennen van opleiders, 
opleidingsinrichtingen en op-
leidingsinstituten, alsmede het 
schorsen of intrekken van de 
erkenning. 

• Het houden van toezicht op de 
naleving van besluiten van een 
college (i.c. het CHVG) door 
opleiders, opleidingsinrichtin-
gen en opleidingsinstituten. 

• Een registratiecommissie heeft 
voorts tot taak het vaststellen 
van tarieven die voor de behan-
deling van verzoeken tot regis-
tratie, voor de behandeling van 
het verzoek tot herregistratie 
of voor een andere activiteit 
van een registratiecommissie 
(i.e. de HVRC) moeten worden 
betaald.

W.L. Bogtstra
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De mix van wetenschap 
en praktijk bevalt goed. Ik 
doe promotieonderzoek 

naar vroege herkenning van 
pathologie van het cerebrale 
visuele systeem bij kinderen 

met hersenschade door 
middel van eye-tracking en 

volg de opleiding tot arts voor 
verstandelijk gehandicapten. 

Deze combinatie zorgt er 
wel voor dat je zo af en toe 
het gevoel hebt met twee 
benen in een totaal ander 

universum te staan. De kunst 
en uitdaging blijft op dergelijke 
momenten om beide gebieden 

te verbinden. Dergelijke 
bruggen zorgen voor de meest 

waardevolle momenten 
in mijn werk. Door deze 

bruggetjes is wetenschap 
niet alleen verslavend, maar 

ook fascinerend omdat het je 
inzichten en vergezichten kan 

geven. Ik heb het gevoel dat de 
wetenschapper in mij helpt om 

een betere dokter te zijn en 
dat de dokter in mij helpt om 
een betere wetenschapper te 

zijn. Ik hoop van harte dat 
ik in de toekomst wetenschap 

en praktijk kan en mag 
blijven combineren.

Michiel Vermaak
Aios arts voor verstandelijk 

gehandicapten en promovendus
ASVZ Zuidwest 

Erasmus MC Rotterdam
HVRC

VAAVG
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specialisme heeft het recht iemand voor 
te dragen als lid van de registratiecom-
missie. De leden zitten zonder last of 
ruggespraak en vertegenwoordigen dus 
niet hun eigen wetenschappelijke ver-
eniging, maar staan voor de kwaliteit 
van de opleiding tot medisch specialist. 
En daarmee voor de kwaliteit van het 
specialistendom in Nederland. Dat is 
een collectieve verantwoordelijkheid, 
waaraan elk lid bijdraagt vanuit zijn ei-
gen specifi eke deskundigheid. Daarom 
worden de zaken beslist binnen de ple-
naire vergadering, waar al die deskun-
digheid bij elkaar komt. Uiteraard weegt 
het advies van een visitatiecommissie en 
van het betreff ende lid heel zwaar, maar 
de plenovergadering van de MSRC heeft 
tot taak een eindbeslissing te nemen die 
past binnen de totaalvisie van de MSRC 
op opleidingskwaliteit. 

Maar kunnen specialisten wel zorgvuldig 
over een andere beroepsgroep oordelen?

‘Wanneer een beslissing genomen 
moet worden over een bepaalde oplei-
ding dan nemen we daarin de visitatie-
commissie en het MSRC-lid, dat staat 
voor dat specifi eke specialisme, heel 
serieus. Dat lid spreekt zich als eerste 
uit over het advies van de visitatiecom-
missie, waarna hij of zij nader bevraagd 
kan worden door andere leden. Je wordt 
als lid dus steeds met vragen van andere 
specialisten geconfronteerd, soms hele 
down to earth vragen waar je zelf nooit 
bij stil hebt gestaan. Vaak gaat de dis-
cussie niet zozeer over de vraag of, maar 
eerder over de vraag in welke mate aan 
een bepaalde opleidingseis moet worden 
voldaan.’

Het is nogal een verantwoordelijkheid om 
zo’n commissie te leiden.

‘Jazeker, een hele verantwoordelijk-
heid die grote zorgvuldigheid vraagt. De 
MSRC gaat over honderden opleidin-
gen van een groot aantal ziekenhuizen, 
waaronder alle academische ziekenhui-
zen, en over de (her)registratie van alle 
medisch specialisten. Eigenlijk ga je 
dus over iedereen: de aios, de opleiders, 
de opleidingsinrichtingen en de specia-
listen zelf. Daarom zijn we ook blij dat 
onze administratieve processen inmid-
dels verregaand gedigitaliseerd zijn. Dat 
scheelt niet alleen werk, het komt ook 
de betrouwbaarheid van de informa-
tie en de zorgvuldigheid van de daarop 
gebaseerde beslissingen ten goede. We 
hebben immers de status van Zelfstan-
dig Bestuurs Orgaan, dat de overheids-
taak uitvoert van handhaving van de 
opleidingsregels. We zijn verplicht dat 
behoorlijk te doen. 

Dus toch een beetje een club van de regel-
tjes?

‘Buitenstaanders denken misschien 
dat we een stoffi  ge club zijn, die met de 
regels in de hand probeert opleidingen 
af te schieten. Niets is minder waar. De 
MSRC is een betrokken groep specialis-
ten die zijn best doet opleidingen juist 
in de lucht houden. Het gaat ons erom 
de arts-assistenten een zo goed moge-
lijk opleidingsklimaat te bieden. Het 
systeem van kwaliteitsborging, dat we 
daarvoor in de loop van de tijd hebben 
ontwikkeld, is uniek in Europa.’

Psychiater 

tussen snijdende 

specialisten

Tussen alle andere medische specia-
listen is het psychiater Paul Hodia-
mont die de scepter zwaait in de Me-
disch Specialisten Registratie Com-
missie (MSRC). In het begin was dat 
even wennen, maar al snel kwam de 
opleider psychiatrie erachter dat de 
leden van de MSRC er niet voor hun 
eigen achterban zitten, maar voor 
het hogere doel van de registratie-
commissie. ‘En zo is het gelukkig 
nog steeds’, vertelt Paul Hodiamont 
in zijn kantoor van GGZ Midden 
Brabant in Tilburg.

Hoe bent u bij de MSRC terechtgekomen?
‘Ik ben mijn carrière begonnen met een 
dubbelbaan bij de afdeling Psychiatrie 
van het St. Radboud ziekenhuis en de 
RIAGG in Nijmegen. Na mijn promotie 
op een sociaal-psychiatrisch onderwerp 
heb ik bij de RIAGG een stageopleiding 
sociale psychiatrie opgezet. Daarop werd 
ik in 1989 gevraagd lid te worden van de 
visitatiecommissie psychiatrie. In 1993 
heb ik de overstap gemaakt naar Tilburg 
om daar de A-opleiding psychiatrie te 
gaan trekken. En in 1996 ben ik op voor-
dracht van de NVvP benoemd tot lid van 
de registratiecommissie en later als lid 
van de Commissie van Uitvoering.’

U als psychiater tussen de snijdende spe-
cialisten?

‘Ja, in het begin voelde ik me wat on-
wennig, maar al snel bleek dat onder-
scheid tussen die specialismen helemaal 
niet relevant. Het overleg verloopt na-
melijk opvallend constructief en gaat ei-
genlijk maar over één ding: de kwaliteit 
van de opleidingen. 

Hoe kijkt u daar nu als voorzitter tegen-
aan?

‘Vanwege de collegiale opstelling van 
de leden vind ik het leiden van de ple-
naire vergadering, of de plenovergade-
ring zoals wij die noemen, niet alleen het 
leukste, maar ook het gemakkelijkste as-
pect van mijn voorzitterschap. De MSRC 
bestaat uit 33 leden, waarvan 27 speci-
alistleden voorgedragen worden vanuit 
de wetenschappelijke verenigingen. In 
feite is het zo dat elk lid een plenaire 
visitatiecommissie aanstuurt van het 
betreff ende specialisme, waar hij of zij 
uit voortkomt. Die visitatiecommissies 
vallen niet onder de wetenschappelijke 
verenigingen, maar zijn de verlengde ar-
men van de MSRC.’ 

Hoe werkt dat in de praktijk?
‘De kerngedachte die we als MSRC 

overeind willen houden, is die van de 
een-op-een vertegenwoordiging. Elk 

 Prof. dr. P.P.G. Hodiamont

 MSRC

Een-op-een vertegenwoordiging 
in MSRC is essentieel

De voorzittershamer van de 
Medisch Specialisten Regis-
tratie Commissie (MSRC) is 
sinds 2006 in handen van pro-
fessor dr. P.P.G. Hodiamont. 
Hij is als opleider psychiatrie 
verbonden aan GGZ Midden 
Brabant, tegenwoordig on-
derdeel van de GGZ Breburg-
groep. Daarnaast is hij hoog-
leraar psychiatrie en bijzonder 
hoogleraar sociale psychiatrie 
aan de Universiteit van Til-
burg. Het takenpakket van de 
MSRC bevat de registratie en 
herregistratie van medisch 
specialisten, de erkenning van 
de opleidingsinrichtingen en 
opleiders en het houden van 
toezicht op de uitvoering van 
de besluiten van het Centraal 
College Medisch Specialismen 
(CCMS).
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Op wat voor manier is dat systeem  
uniek? 

‘Wij hebben een uitgebreid systeem 
voor regelgeving en controle op de na-
leving van de regels voor de medische 
vervolgopleiding, dat onder eindverant-
woordelijkheid van de minister is ont-
wikkeld door de beroepsgroep zelf. In 
Europa varieert de mate van regelgeving 
en controle daarop van land tot land. Je 
hoort wel eens verhalen over specialisten 
in het buitenland die na verloop van tijd 
een bewijs van goed gedrag krijgen van 
hun opleider, zonder dat daar eisen voor 
zijn opgesteld. Geen enkel ander land 
beschikt over een accreditatiesysteem 
zoals wij dat de afgelopen 75 jaar heb-
ben opgebouwd met doordachte regels 
en regelmatige visitaties waarin gekeken 
wordt of aan die regels wordt voldaan.’  

Wat vindt u van de modernisering van de 
vervolgopleidingen? 

‘Er is de laatste 25 jaar op allerlei ge-
bied veel veranderd in de maatschap-
pij: schaalvergroting, toename van de 
juridisering, de technocratisering, de 
mondigheid van de patiënt, de schaarste 
aan middelen. Met de medisch socioloog 
Friedson ben ik van mening dat de arts 
van tegenwoordig in een spanningsveld 
zit tussen drie overlappende ideologieën, 
namelijk de markt en alles wat daaraan 
vastzit, de hele regelgeving en bureaucra-
tie en tot slot de eigen professionaliteit. 
Het idee van die zeven gebieden, waarop 
een arts competent moet zijn, lijkt me 
dan ook heel zinvol, want het laat zien 
dat de geneeskunde probeert de com-
petenties te ontwikkelen die nodig zijn 
om met dat spanningsveld om te gaan. 

Per saldo zouden we dan artsen moeten 
krijgen die goed kunnen communiceren, 
maatschappelijk verantwoord hande-
len en die bovendien - en daar staat de 
MSRC voor - goede medische professio-
nals zijn.’

Hoe is de samenwerking in dit modernise-
ringsproces met het Centraal College? 

‘Uitstekend. De MSRC moet met de 
regels van het CCMS kunnen werken en 
toetst die dus op uitvoerbaarheid. Een 
onderwerp waarover wij bijvoorbeeld 
nu discussiëren is het generaal dagelijks 
rapport. Dat staat voor een heleboel za-
ken, die we belangrijk vinden voor een 
opleiding: de overdracht van de dienst, 
de consistentie van het beleid en het 
dagelijkse contact tussen de opleiders 
en de assistenten. Als een specialisme 
meldt dat bijvoorbeeld dienstoverdracht 
niet aan de orde is, proberen we in sa-
menspraak met het Centraal College een 
en ander zo te herformuleren dat recht 
gedaan wordt aan de kernbedoeling van 
het dagelijks rapport.’

Zijn jullie dan heel formalistisch?
‘We zijn het er in de commissie over 

eens dat de letter van de regel de geest 
moet volgen. Maar die regel moet wel 
uitvoerbaar zijn en controleerbaar voor 
de MSRC. We ontkomen dus niet aan dat 
spanningsveld tussen letter en geest. 

U bent pas een jaar voorzitter, maar al veel 
langer lid. Herinnert u zich nog boeiende 
zaken van de afgelopen tien jaar?

‘In het verleden zijn potentiële oplei-
ders wel eens afgewezen op grond van 
het feit dat zij niet tachtig procent van 

Prof. dr. P.P.G. Hodiamont

Elke tijd 
krijgt de arts die zij verdient
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Kunt u dat wel volhouden wanneer de drie 
registratiecommissies samengaan in één 
commissie?

‘Zeker, als het een-op-een systeem 
maar overeind blijft. Wanneer je niet 
langer vasthoudt aan het principe van 
een plenaire vergadering die is samen-
gesteld uit leden van alle specialismen, 
kun je de ongewenste situatie krijgen dat 
de visitatiecommissie psychiatrie wordt 
aangestuurd door een chirurg of omge-
keerd. Ik hecht zo aan het een-op-een sy-
steem omdat het de inbreng waarborgt 
van elk specialisme in het gremium waar 
de beslissing valt. Dat is de beste garan-
tie voor een genuanceerde oordeels- en 
besluitvorming over de kwaliteit van de 
medisch specialistische opleidingen.’

Chirurg kan niet 

een psychiater 

visiteren
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hun tijd beschikbaar waren voor de op-
leiding. Dat is jarenlang een heet hang-
ijzer geweest. U kunt zich voorstellen 
dat die regel problemen veroorzaakte, 
bijvoorbeeld voor hoogleraren die naast 
hun andere universitaire verplichtingen 
tenminste tachtig procent beschikbaar 
moesten zijn voor de opleiding. Voor die 
kwestie is uiteindelijk een goede oplos-
sing gevonden.’

Welke oplossing is hiervoor bedacht?
‘Vroeger was de opleider binnen het 

meester-gezel systeem zaligmakend. In 
het kaderbesluit deelt de opleider nu de 
verantwoordelijkheid met de opleidings-
groep. Dat betekent dat we de tachtig 
procent beschikbaarheidregel voor de 
persoon van de opleider hebben vervan-
gen door de regel dat er altijd tenminste 
één lid van de opleidingsgroep beschik-
baar is.’ 

En het punt van wetenschappelijk actief 
zijn?

‘Dat is ook zo’n discussiepunt. De me-
dische vervolgopleiding is een praktijk-
opleiding die door wetenschap wordt 
gestuurd. Van een opleider wordt dan 
ook geëist dat hij wetenschappelijk actief 
is. De vraag is hoe je wetenschappelijke 
activiteit moet operationaliseren. We 
hebben de specialistische verenigingen 
gevraagd om een soort meetlat te con-
strueren, waaraan de wetenschappelijke 
activiteiten van hun leden kunnen wor-
den afgemeten. Daar zijn ze nu mee be-
zig. Overigens gaat het uiteindelijk niet 
om de ‘wetenschappelijkheid’ van de op-
leider, maar om het vermogen van de op-
leidersgroep om een klimaat te creëren 

waarin de assistent wordt opgeleid tot 
een echte scientist-practitioner.’

Werken er straks betere medische specia-
listen door die nieuwe opleiding?

‘Elke tijd krijgt de geneeskundige die 
zij verdient. We proberen zo goed moge-
lijk in te spelen op de ontwikkelingen die 
gaande zijn. Als dat medisch specialisten 
oplevert die een antwoord hebben op de 
noden en wensen van de patiënt van 
morgen, dan ben ik tevreden. Ik denk 
soms wel eens dat de oudere medisch 
specialisten die met al deze veranderin-
gen geconfronteerd worden er best last 
van hebben. Iemand zei ooit tegen mij: 

“Je leert van je opleider, je leert meer van 
je medeleerlingen en je leert het meest 
als je het zelf moet uitleggen”. Die visie 
deel ik van harte.’ 

Waar gaat u zich de komende jaren voor 
inzetten binnen de MSRC?

‘Waar ik mij voor wil blijven hardma-
ken is de een-op-een relatie: elk speci-
alisme heeft één lid in de plenoverga-
dering. Dat spectrum aan specialisten 
voorkomt dat je blijft hangen binnen het 
straatje van je eigen specialisme. Wat ik 
coûte que coûte wil voorkomen, is dat 
een aantal mensen op afstand van het 
inhoudelijke proces besluiten neemt. De 
geest van een opleidingsregel is nooit he-
lemaal in woorden te vatten. De toets of 
aan de regel wordt voldaan, kun je dus 
ook niet aan bureaucraten overlaten. Ik 
kies ervoor om dat proces in handen te 
laten van inhoudelijke experts.’

Prof. dr. P.P.G. Hodiamont

Wat doet de Medisch Specia-
listen Registratie Commissie?

• Het instellen en opheffen van 
registers van medisch spe-
cialisten, welke registers tot 
doel hebben het bevorderen 
en bewaken van de kwaliteit 
van de beroepsuitoefening van 
medisch specialisten.

• Het inschrijven van personen 
in een register, het herregis-
treren van personen in een 
register en het opnieuw in-
schrijven van herintreders 
in een register.

• Het erkennen van opleidings-
inrichtingen en opleiders, als-
mede het schorsen of intrek-
ken van de erkenning.

• Het houden van toezicht op 
de naleving van Besluiten van 
het CCMS door opleidings-
inrichtingen en opleiders die 
zijn erkend.

• De MSRC heeft voorts tot 
taak het vaststellen van ta-
rieven die moeten worden 
betaald voor de behandeling 
van verzoeken tot registratie 
of herregistratie van medisch 
specialisten, dan wel voor een 
andere activiteit van de MSRC.

Buitenstaanders vinden ons 
stoffige club
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 In de toekomst is de 
modernisering van de 

medische vervolgopleiding 
in de gynaecologie volledig 

geïmplementeerd. Aios 
worden competentiegericht 
opgeleid. We zijn nog steeds 

het merendeel van onze tijd op 
de werkplek, waar we de fi jne 
kneepjes van het vak van onze 

opleiders leren. We werken 
evidence-based, maar intuïtie 
wordt niet uitgeschakeld. De 

kosten worden in ogenschouw 
genomen, maar zijn nooit 
de belangrijkste drijfveer 

geworden. De verzakelijking is 
ingetreden, maar dit heeft niet 

geleid tot een race tegen de 
klok. Integendeel: we hebben 

nog steeds tijd voor onze 
patiënten en oog voor hun 

emotie. En vooral dit laatste 
maakt ons vak zo mooi.

‘

’
Jeroen van Bavel

Aios gynaecologie

Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis Amsterdam

MSRC
LVAG
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principe dat je een patiënt voor én na 
de ingreep moest zien. Ik vind dat niet 
meer dan normaal en ik geloof dat een 
dergelijke zorg nog altijd zeer op prijs 
wordt gesteld door de patiënten.’ 

Herregistratie 
Een belangrijke taak van de MSRC is de 

behandeling van (her)registratiezaken. 
De heren memoreren de complexe mate-
rie rond medisch specialisten die elders 
in Europa hun diploma behaalden en in 
Nederland geregistreerd wilden worden. 
Eijsman: ‘In mijn ambtsperiode is dat 
een belangrijk punt geweest. Dat heeft 
veel energie, aandacht en ook wel ver-
drietjes gekost, want we hebben vaak met 
keiharde juridische procedures apert on-
gewenste situaties moeten tegenhouden. 
Het ging om medisch specialisten die in 
een ander Europees land geregistreerd 
waren en graag de Nederlandse specia-
listenregistratie wilden. Brussel besliste 
dat Europese artsen met eenzelfde op-
leiding ook in Nederland konden wor-
dengeregistreerd en daar hadden wij ons 
aan te houden. We hebben daar veel over 
gediscussieerd, omdat wij niet overtuigd 
waren dat al die landen wel gelijkvormi-
ge en gelijkwaardige opleidingen hadden. 
Wij konden dat niet controleren.’

Omdat de MSRC verplicht was deze 
medisch specialisten te registreren, be-
dacht Eijsman een tussenoplossing. ‘Het 
punt was dat wij maar één registratie-
formulier kenden. Ik heb mij daar toen 
actief in verdiept en de tekst van dat 
registratieformulier aangepast. Er staat 
nu expliciet in dat iemand in een ander 
land is opgeleid en dat hij op grond van 
de Europese regelgeving in Nederland 

geregistreerd is. Dan kan ieder zieken-
huis of iedere organisatie die zo’n me-
disch specialist aanstelt, zelf bepalen of 
dit voldoende is.’ 

Koomen vult aan: ‘We hebben nog wel 
geprobeerd om de opleidingen en speci-
alismen te uniformeren. Ik heb in een 
medische commissie van de Raad van 
Europa gezeten waarin we probeerden 
om gelijke specialismen met een gelijke 
opleidingsduur te krijgen. Dat is maar 
deels gelukt. Want als het rapport in 
het Engels was geschreven, wilden de 
Fransen het niet bespreken totdat het 
was vertaald. En zo ging dat maar door. 
Op een gegeven moment is de commis-
sie opgeheven, omdat er geen geld meer 
was.’ 

Nieuwe regels
Naast de registratie van buitenlandse 

artsen speelden uiteraard ook herregis-
tratiezaken rond Nederlandse medisch 
specialisten een rol. Eijsman: ‘Om te be-
ginnen - daar moeten we eerlijk in zijn 

- moesten we allemaal wennen aan de 
nieuwe systematiek en regelgeving rond 
herregistraties. Als specialist moest je 
zelf gaan bijhouden hoeveel uur patiënt-
gebonden werk en hoeveel scholing, na-
scholing of congresbezoek je had gedaan. 
De jongere medisch specialisten pakten 
dat vrij gemakkelijk op, maar de mensen 
die al dertig jaar praktiseerden, waren 
daar wat minder op ingespeeld. Soms 
gingen de stukken dan een paar keer re-
tour, maar over het algemeen was er van 
beide kanten begrip.’

In de loop der jaren verzakelijkte het 
takenpakket van de MSRC: de eisen en 
regels werden talrijker. Volgens Koomen 

Bij elkaar zijn de heren Eijsman 
en Koomen twee decennia lang lid, 
respectievelijk voorzitter geweest 
van de Medisch Specialisten Regis-
tratie Commissie (MSRC). Prof. dr. 
Leon Eijsman, hartlong-chirurg en 
opleider in het VU Medisch Cen-
trum, OLVG en AMC, was van 2000 
tot 2006 voorzitter. De inmiddels 
gepensioneerde chirurg en oplei-
der Abel Koomen uit het Kennemer 
Gasthuis in Haarlem was voorzit-
ter van 1992 tot 2000. Het gesprek 
bestrijkt een periode waarin veel 
veranderingen in de maatschappij 
plaatsvonden, maar zeker ook in 
het zorgveld. 

Abel Koomen omschrijft de sfeer binnen 
de MSRC. ‘Het was een behoorlijk grote 
groep met dertig medisch specialisten, 
een secretaris, deskundige vertegenwoor-
digers van ziekenhuizen en aios en de se-
cretaris van het Centraal College. De sfeer 
was buitengewoon goed en uitermate 
vriendelijk.’ Zijn collega Eijsman vult aan: 
‘Inderdaad een uiterst collegiale en oprech-
te sfeer. Waar absoluut geen sprake was 
van enig superioriteitsgevoel, maar eerder 
van bescheidenheid en relativering.’ 

De periode waarin de twee heren lid 
waren van de MSRC kenmerkt zich door 
een behoorlijke dynamiek. Vanuit de sa-
menleving en de beroepsgroep kwamen 
wensen waarop de registratiecommissie 
moest anticiperen. Eijsman: ‘Het part-
time werken is bijvoorbeeld onderwerp 
van gesprek geweest. Persoonlijk zag ik 
daarin meer nadelen dan maatschap-
pelijke voordelen, maar ik heb die me-
ning uiteraard opzij geschoven, zoals 
dat hoort bij een voorzitter. Als opleider 
en ook als chirurg heb ik altijd gezegd, 
dat parttime werken slecht combineer-
baar is met ons vak. Maar men heeft dat 
toch ingevoerd. Achteraf waarschijnlijk 
terecht voor het individu, maar of het 
bedrijfsmatig ook in het voordeel werkt? 
Ik ben bezorgd over bepaalde eff ecten, 
zoals de toename van het aantal over-
drachtsmomenten met parttimers.’ 

Hoe kijkt oud-chirurg Abel Koomen 
tegen die moderne ontwikkelingen aan? 
‘Het eff ect van parttime artsassistenten 
is, dat wanneer je als opleider een mooie 
casus hebt voor een assistent, je die 
soms niet kunt laten zien. Wanneer je 
assistent bijvoorbeeld nachtdienst heeft 
gedraaid, dan is hij of zij er de volgende 
ochtend niet altijd. Ikzelf had altijd het 
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 MSRC

Nieuwe generatie 
medisch specialisten wordt 
beter dan wijzelf

Vergadering 

wordt soort 

Poolse landdag

De oorsprong van de MSRC 
gaat terug naar de dertiger 
jaren van de vorige eeuw toen 
de Specialisten Registratie 
Commissie werd opgericht. 
Op 10 februari 1932 werden 
in Den Haag de eerste leden 
van de Specialisten Registra-
tie Commissie geïnstalleerd. 
Een van de discussiepunten 
die in die tijd aan de orde 
kwam, was “den duur van 
het assistentschap voor de 
verschillende specialismen, 
teneinde recht te verkrijgen tot 
inschrijving in het Specialisten 
Register”. Dat was de eerste, 
maar zeker niet de laatste keer 
in het 75-jarige bestaan van de 
registratiecommissie dat over 
dit thema zou worden gespro-
ken. Aan het woord komen de 
twee voorlaatste voorzitters 
van de huidige MSRC, prof. dr. 
L. Eijsman en dr. A.R Koomen. 
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Prof. dr. L. Eijsman (links)
en dr. A.R Koomen (rechts)

een goede zaak. ‘Als je het maar niet gaat 
overdrijven en over-reguleren, zodat het 
belemmerend werkt. Je dient de belang-
rijkste zaken eruit te halen en die goed 
te regelen. Je moet oppassen dat niet de 
ene helft van Nederland de andere helft 
aan het visiteren is. Waar het nu wel 
eens op lijkt.’

Fusiegolf
Een ander teken van deze tijd is de fu-

siegolf die over ons land gaat. Tot in de 
artsenorganisatie KNMG aan toe, waar 
sinds een jaar hard gewerkt wordt aan 
het samengaan van de drie colleges en 
de drie registratiecommissies, die tot nu 
toe nog als zes zelfstandige bestuurs-
organen functioneren. Dit gebeurt op 
verzoek van het ministerie van Volksge-
zondheid, dat niet langer wil overleggen 
met zes aparte organisaties. Met de op-
richting van het Orgaan Geneeskundige 
Specialismen in 2006 is de eerste fusie-
stap gezet. Een doorn in het oog van de 
twee heren. 

Allereerst Abel Koomen: ‘Dit is niet de 
eerste keer dat er gesproken wordt over 
samengaan. Dat speelde ook al in 1990 
en in 1997. Ik kan wel enig begrip tonen 
voor de wens van het ministerie, maar 
ik heb wel begrepen dat de MSRC bin-
nen dat nieuwe Orgaan Geneeskundige 
Specialismen haar autonomie behoudt. 
Dus die OGS wordt het aanspreekpunt 
en de MSRC houdt de autonomie over de 
erkenning van medisch specialisten en 
opleidingsinstituten. Misschien komt er 
ooit wel een grote vergadering, maar die 
gaat niet over de erkenningen. De erken-
ningen blijven bij de MSRC.’ 

Leon Eijsman reageert: ‘Ik ben daar 

niet gerust op. Ik ben daar helemaal niet 
gerust op. Ik heb nooit inhoudelijke ar-
gumenten gehoord waarom die commis-
sies samengevoegd zouden moeten wor-
den. Bovendien hanteert men een totaal 
andere systematiek bij de huisartsen, so-
ciaal-geneeskundigen en klinische speci-
alisten. Ik denk dat het argument dat de 
minister één aanspreekpunt wil hebben 
zich makkelijk laat oplossen door een 
voorzittersoverleg. Ik zie niet in waarom 
de zaak bij elkaar gevoegd moet worden 
en ik verwacht dat zo’n fusie leidt tot 
een fors aantal onmogelijkheden en na-
delen.’ 

Eijsman expliciteert: ‘De systematiek 
van de huisartsenopleiding is dat een 
aantal eenheden zich daar decentraal 
mee bezighoudt. Dat betekent dat de 
taak van de secretaris en de voorzitter 
van de HVRC heel anders is dan die van 
de MSRC met een centrale, landelijke 
benadering van specialismen en speci-
alistische opleidingseisen. Beide organi-
saties werken dan ook met heel andere 
spelregels. Dat laat zich niet zo maar sa-
menvoegen. Het is niet aangetoond dat 
er enige noodzaak toe is. De MSRC zo-
als ik die tot vorig jaar nog meemaakte, 
functioneert uitstekend. De commis-
sie is toegewijd, zorgvuldig, plezierig, 
dienstbaar en wordt gedragen door het 
hele veld.’

Vrijuit spreken
Een belangrijk onderdeel van het suc-

ces van de MSRC is, volgens Eijsman, de 
een-op-een vertegenwoordiging. ‘Je zit 
in de MSRC à titre personnel zonder last 
of ruggespraak. Je kunt dus vrijuit spre-
ken. De registratiecommissie beschikt 

Prof. dr. L. Eijsman & dr. A.R Koomen

Parttime werken meer nadelen dan voordelen
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en de erkenningen op onacceptabele wij-
ze worden veranderd. Dat hoort gewoon 
bij de MSRC.’ 

Jonge specialisten
We besluiten het gesprek met de ge-

neratie jonge medisch specialisten. Heb-
ben de chirurgen nog een advies voor 
hen? Koomen: ‘Natuurlijk kan ik een 
heleboel dingen noemen die belangrijk 
zijn, maar voor klinisch specialisten 
blijft het een heel belangrijk punt om 
zorg en aandacht te hebben voor de pa-
tiënt. Dat is bijna punt nummer één. En 
voldoende medisch inhoudelijke ken-
nis uiteraard.’ Eijsman tot slot: ‘Ik hoor 
vaak terug van de jongelui die medisch 
specialist zijn geworden, dat ze geïnspi-
reerd zijn door bijvoorbeeld een opleider 
of specialist tijdens hun co-schappen. Ik 
zou tegen de volgende generatie willen 
zeggen: “Zorg nou dat je over een aantal 
jaar zelf de inspiratiebron bent voor de 
volgende generatie”. Dat is ook de reden 
waarom we in de MSRC met zijn allen al 
die jaren aan het werk zijn geweest. We 
hebben erin geloofd, en dat doen we nog 
steeds, dat het van het grootste belang 
is dat de volgende generatie beter wordt 
dan wijzelf.’ 

Pleidooi voor ver-

zelfstandiging 

MSRC

continue over actuele deskundigheid, 
doordat die is toegerust met 28 inhouds-
deskundigen die voeling hebben met het 
veld. Ik ben bang dat alle pogingen tot 
verhoogde effi  ciency of samenvoeging 
die deskundigheid en kwaliteit mogelijk 
zullen benadelen’, aldus Eijsman. 

Koomen reageert: ‘Ik vrees dat het 
dan toch een soort Poolse landdag wordt. 
Kijk, die huisartsenvertegenwoordiger 
houdt zijn mond niet. Dus die begint te 
praten over iets waar hij geen verstand 
van heeft en die sociaal-geneeskundige 
wil vanuit zijn visie ook nog een steentje 
bijdragen en vice versa. En dat gaat zo 
maar door. Waarom zou je iets verande-
ren als het goed loopt?’

Het antwoord op die vraag zoeken de 
heren vooral binnen de KNMG. Koomen: 
‘Dat samenwerkingsplan is echt iets van 
de mensen van de KNMG, denk ik. Maar 
ik vraag me wel eens af of zij wel weten 
wat er bij zo’n MSRC speelt. Zo kan ik 
mij nog goed herinneren dat bij het af-
scheid van mijn voorganger de toen-
malige KNMG-voorzitter zou komen 
spreken. We zaten in de zaal te wach-
ten en hij kwam maar niet. Hij kon het 
namelijk niet vinden. Toen hij eindelijk 
binnenkwam, zei hij verbaasd en tegelij-
kertijd eerlijk: “Veertig mensen? Dat had 
ik niet verwacht.” Het hoofdbestuur van 
de KNMG wist wel dat er een MSRC was, 
maar die bemoeide zich niet met ons. 
Dat liep gewoon en daar hoorde je geen 
klachten over.’ 

Leon Eijsman herinnert zich een an-

dere anekdote met dezelfde strekking. 
‘Toen de discussie wederom oplaaide 
over het samengaan van de registratie-
commissies, heb ik de voorzitter van de 
KNMG uitgenodigd om een middag in 
de plenovergadering te komen kijken als 
toehoorder. Ik zei: “Kom er nou eens bij 
zitten en oordeel zelf over die grote ver-
gadering die zo fantastisch goed loopt 
en waarin zoveel mensen zo actief en 
dienstbaar zijn. Dan heb je een idee wat 
de MSRC doet.” Hij is niet gekomen.’ 

Verzelfstandiging MSRC
‘Heel kort gezegd’, zegt Koomen, ‘is de 

enige taak van de KNMG ten opzichte 
van de afdeling Opleiding en Registratie 
van facilitaire aard. Net als directeuren 
in een ziekenhuis ook ondersteunend 
werken. Die moeten het mogelijk maken 
dat specialisten hun werk kunnen doen.’ 
Eijsman: ‘De huidige federatiestructuur 
van de KNMG vind ik een onmogelijke 
structuur om in redelijkheid beleid mee 
te maken. De MSRC heeft een heel ander 
doel en een heel andere maatschappelij-
ke taak. Als die inhoudelijke zelfstandig-
heid van de MSRC op enig moment in 
het gedrang zou komen, pleit ik er toch 
krachtig voor dat die MSRC óf verzelf-
standigt óf wordt ondergebracht bij een 
neutralere facilitaire organisatie. Dat 
heb ik in mijn laatste voorzittersjaar ook 
nadrukkelijk overwogen.’ Zijn gespreks-
partner zegt er het volgende over: ‘Ik zou 
dat alleen overwegen, wanneer de huidi-
ge werkwijze of tenminste de autonomie 

Prof. dr. L. Eijsman & dr. A.R Koomen

Artsen moesten wennen aan
nieuwe regels

Wat doet de Medisch Specia-
listen Registratie Commissie?

• Het instellen en opheffen van 
registers van medisch specia-
listen, welke registers tot doel 
hebben het bevorderen en 
bewaken van de kwaliteit van 
de beroepsuitoefening 
van medisch specialisten.

• Het inschrijven van personen 
in een register, het herregis-
treren van personen in een 
register en het opnieuw in-
schrijven van herintreders 
in een register.

• Het erkennen van opleidings-
inrichtingen en opleiders, als-
mede het schorsen of intrek-
ken van de erkenning.

• Het houden van toezicht op 
de naleving van Besluiten van 
het CCMS door opleidings-
inrichtingen en opleiders die 
zijn erkend.

• De MSRC heeft voorts tot 
taak het vaststellen van ta-
rieven die moeten worden 
betaald voor de behandeling 
van verzoeken tot registratie 
of herregistratie van medisch 
specialisten, dan wel voor een 
andere activiteit van de MSRC.



De breedte van het vak 
medische microbiologie, 

het vele contact met andere 
specialisten en het dynamische 

aspect van infectieziekten 
spreken mij erg aan. De 
medische microbiologie 

fascineert me vanwege het 
samenspel tussen mens en 

micro-organismen. 
We kunnen niet zonder. 

Micro-organismen kunnen ons 
ook ziek maken. Dat maakt 
het verhaal zo interessant. 
De moderne maatschappij 
leent zich uitstekend voor 
het ontstaan van nieuwe 

infectiezieken. 
Met het gebruik van 

antibiotica hebben we in 
vijftig jaar tijd een eeuwenoud 

evenwicht verstoord. 
Mede door extreem hoge 

selectiedruk en door massaal 
gebruik van antibiotica in de 
gastheerpopulatie, zorgt de 

toenemende resistentie ervoor 
dat we zeer alert moeten zijn 
en bewust van het al dan niet 
gebruiken van antibiotica. De 

arts-microbioloog speelt hierin 
een zeer belangrijke rol.

‘

’Babette van Hees
Aios medische microbiologie

St. Antonius Ziekenhuis 
Nieuwegein 

UMC Utrecht
MSRC
LVAG
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tig en negentig - kenmerkt de SGRC zich 
als een actief orgaan waar stevige debat-
ten worden gevoerd. Iwema Bakker: ‘Na 
de reguliere registratie kwam daar het 
hele traject van de vijfj aarlijkse herregis-
tratie bij. Dat gaf stof tot veel discussie 
omdat sociaal-geneeskundigen overal 
in de maatschappij actief waren, vari-
erend van het departement, bedrijven, 
het UWV, GGD’en, scholen en consul-
tatiebureaus. Je kunt dus niet echt een 
eenvormige herregistratie opstellen 
voor alle sociaal-geneeskundigen, omdat 
je de verschillende soorten sociaal-ge-
neeskundigen niet goed met elkaar kunt 
vergelijken. Het ging er dan ook om de 
overeenkomsten van het vak op een rij 
te krijgen. Dat speelde toen en volgens 
mij is dat debat nog steeds niet geëin-
digd, toch?’

Henk Kruisselbrink knikt. ‘Dat klopt. 
Die discussie speelt nog steeds. Op het 
moment dat je als sociaal-geneeskundi-
ge geen patiënten meer ziet en je wilt wel 
lid blijven van je beroepsgroep, dan zijn 
daar regels voor. Het heeft nu eenmaal 
een bepaalde emotionele waarde, je hoort 
bij een bepaalde club, dus je past ook in 
het sociaal-geneeskundig profi el en dat 
leidt tot discussie. De specialistenregis-
tratie is enerzijds geënt op de wet BIG, 
maar moet ook aan allerlei andere eisen 
voldoen. Die sociaal-geneeskundige be-
roepsgroep is niet homogeen.’

Nauwelijks noodzaak
Voor de huidige voorzitter is het de 

uitdaging, en soms ook de frustratie, dat 
wanneer een bepaald aspect geregeld 
is, er zich op hetzelfde moment alweer 
een uitzondering aandient. ‘Dan moet je 

dáár weer naar kijken’, verzucht Kruis-
selbrink. ‘Wat mij opvalt, is dat we bijna 
het punt van de verregaande regeldicht-
heid hebben bereikt, er kunnen nage-
noeg geen regeltjes meer bij. We maken 
langzaam maar zeker de stap naar het 
meten van de beroepskwaliteit op een 
andere manier. Niet zozeer door een 
commissie die op afstand staat, maar 
via assessments en visitaties door de we-
tenschappelijke verenigingen zelf. Maar 
dan kijk ik wel ver in de toekomst en ik 
ben wellicht al dood en begraven voor-
dat dit gerealiseerd is. Want wat mij wel 
opvalt, is dat het allemaal zo vreselijk 
langzaam gaat.’ 

Volgens zijn voorganger komt dat ook 
omdat de urgentie van herregistratie 
door de sociaal-geneeskundigen niet zo 
sterk wordt ervaren. ‘Dat ligt niet al-
leen aan de artsen zelf, maar ook aan 
de werkgevers. Sociaal-geneeskundigen 
zijn vaak in dienst van de overheid, een 
bedrijf, het UWV of de Arbo-dienst. En 
die werkgevers vinden het niet altijd no-
dig om al die bijscholingen te regelen en 
te betalen, want het gaat uiteraard ook 
om geld. Je ziet vaak dat werkgevers 
één geregistreerd sociaal-geneeskundige 
arts in dienst hebben en die aanvullen 
met artsen die vrijwel hetzelfde werk 
doen, maar niet geregistreerd staan.’ 
‘Daar komt nog bij dat sociaal genees-
kundig artsen gewoon hun werk kun-
nen blijven doen, of ze nu wel of niet 
geregistreerd staan’, vult Kruisselbrink 
aan. ‘De daadwerkelijke noodzaak tot 
(her)registratie is minder. De arts heeft 
er weinig voordeel van als hij of zij spe-
ciaal geregistreerd staat. Dat werkt bij 
een huisarts of een medisch specialist 

Je bent een 

speelbal van 

de politiek

De Sociaal-Geneeskundigen Regis-
tratie Commissie bestaat eigenlijk 
nog niet zo lang. Na het opzetten 
van de Specialisten Registratie 
Commissie (SRC) in 1932 duurde 
het tot 1960 voordat de sociaal-ge-
neeskundigen een eigen registratie-
commissie kregen. ‘Maar’, zo ver-
telt gepensioneerd arts E. Iwema 
Bakker, ‘dat het zo lang op zich liet 
wachten, had er ook mee te maken 
dat pas halverwege de vorige eeuw 
de verschillende soorten sociaal-
geneeskundigen zich meer en meer 
ontwikkelden’.

We stappen even terug in de tijd in het 
gesprek met oud-voorzitter Bert Iwema 
Bakker en huidig voorzitter Henk Kruis-
selbrink. ‘De eerste sociaal-geneeskun-
digen waren artsen die werkten onder 
de oude ongevallenwet van 1901. Zeg 
maar de voorloper van onder andere de 
WAO’, verhaalt Iwema Bakker. ‘Zij waren 
de eerste verplicht opgeleide artsen die 
deze mensen beoordeelden. Zij vormden 
een van de eerste groepen in de sociale 
geneeskunde. Later werden dat de be-
drijfsartsen. Grote bedrijven als Philips, 

Nederlandse Spoorwegen en Hoogovens 
hadden in de vooroorlogse jaren als 
eerste een bedrijfsarts in dienst.’ Henk 
Kruisselbrink vult aan: ‘Je had in die ja-
ren uiteraard ook al de schoolartsen. In 
de jaren vijftig kwamen daar de consul-
tatiebureauartsen bij. Want tot die tijd 
werden baby’s en peuters door de huis-
arts gecontroleerd.’

In 1960 werd de SGRC opgericht. In 
die tijd was Iwema Bakker huisarts in 
Amsterdam. Hij kan zich nog goed her-
inneren dat hij het jaar daarop een brief 
ontving van professor dr. Piet Munten-
dam, één van de grondleggers van de so-
ciale geneeskunde in ons land. ‘In janua-
ri van 1961 kreeg ik van Muntendam het 
diploma A3. Ik heb direct na mijn artsen-
examen de cursus bedrijfsarts/algemene 
gezondheidszorg doorlopen. Daarna heb 
ik jarenlang als huisarts gewerkt en ben 
pas later alsnog de volledige opleiding 
sociale geneeskunde gaan doen. In 1981 
kreeg ik de registratie toen ik bij de GGD 
in Amsterdam werkte.’ 

Stof tot discussie
In de decennia die daarop volgen - dan 

spreken we intussen over de jaren tach-

 Arts Maatschappij & Gezondheid mr. H. Kruisselbrink 

 SGRC    en gepensioneerd arts E.I. Iwema Bakker 

Registratie 
sociaal-geneeskundigen 
begerenswaardig maken

De Sociaal-Geneeskundigen 
Registratie Commissie staat 
sinds januari 2005 onder 
voorzitterschap van mr. Henk 
Kruisselbrink. Wanneer hij 
zich niet bezighoudt met de 
SGRC-activiteiten is deze arts 
Maatschappij & Gezondheid 
directeur van de GGD Mid-
den-Nederland. In zijn kantoor 
in Zeist vindt de ontmoeting 
plaats met Bert Iwema Bakker, 
inmiddels gepensioneerd arts 
sociale geneeskunde. Hij was 
lid van de SGRC van 1982 tot 
1999, waarvan de laatste vijf 
jaar als voorzitter.
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geschreven als bijvoorbeeld een neu-
rochirurg, maar de maatschappelijke 
relevantie is evident, zeggen beide he-
ren. Iwema Bakker: ‘Je wordt geen soci-
aal-geneeskundige om je ego te strelen.’ 
Kruisselbrink: ‘Mensen die dit vak kie-
zen, doen het nooit in hun eentje. Het is 
echt een vak van teamplayers, niet van 
solisten. Het gaat ze misschien niet di-
rect om de status en het maatschappe-
lijke aanzien, maar als je echt werk zoekt 
dat er toe doet, dan moet je dit vak kie-
zen. De bedrijfsarts die door zijn ingrij-
pen tien bedrijfsongevallen voorkomt, is 
niet minder belangrijk dan de arts op 
de Eerste Hulp die de mensen oplapt. Je 
moet niet tegen elkaar opbieden. Het 
zijn diverse beroepen naast elkaar. Dat 
zie je ook terug in de registratiecommis-
sie: daar zitten bescheiden, intelligente 
en ruimdenkende mensen in’, aldus de 
huidige voorzitter Kruisselbrink.

Praktijkgerichte artsen
Een van de taken van de afgelopen 

jaren was de modernisering van de op-
leiding tot arts Maatschappij & Gezond-
heid. Kruisselbrink: ‘Voorheen sloten 
de opleidingen niet goed aan op de be-
hoefte van gemeentebesturen en an-
dere werkgevers. Die hadden meer aan 
praktijkgerichte artsen en minder aan 
beleidsmatige artsen. Onder regie van 
het college is de hele opleiding onder de 
loep genomen en is er nu een opleiding 
neergezet die meer is toegesneden op de 
dagelijkse praktijk.’ 

Intussen zijn in 2006 de eerste diplo-
ma’s aan de nieuwe artsen Maatschappij 
& Gezondheid uitgereikt. De nieuwe op-
leiding kwam in de plaats van de sociaal-

geneeskundige opleidingen Algemene 
Gezondheidszorg en Jeugdgezondheids-
zorg. De vierjarige postdoctorale oplei-
ding is inhoudelijk breed opgezet, met 
aandacht voor de verschillende netwer-
ken en doelgroepen binnen de gezond-
heidszorg. De koppeling van theorie en 
praktijk is een essentieel uitgangspunt 
van de opleiding. 

Voor de komende jaren is er nog 
genoeg te doen voor de SGRC. Zoals 

Alle specialisten 

moeten door 

één deur

wel anders. Wanneer een KNO-arts niet 
geregistreerd staat, heeft hij de volgende 
dag geen werk meer.’

Andere tijden
Een ander aspect van de dynamiek 

van deze registratiecommissie is de 
steeds veranderende wetgeving rondom 
de sociale geneeskunde. Denk daarbij 
aan wijzigingen in de sociale zekerheid, 
WAO, herkeuringen. Iwema Bakker raakt 
helemaal op dreef als we spreken over 
die vele veranderingen. ‘De regelgeving 
voor medisch specialisten is nauwelijks 
veranderd, maar bij ons volgde de ene 
ontwikkeling de andere op. Vooral in de 
sociale zekerheid, met die herkeuringen. 
En dan de politiek die zich ermee bemoeide. 
In de Tweede Kamer praatten politici 
uitgebreid over de keuringseisen die de 
artsen moesten hanteren om mensen al 
dan niet toe te laten tot de WAO. Denk 
maar niet dat een Tweede-Kamerlid ooit 
zal spreken over hoe een medisch speci-
alist een MRI- of een CT-scan moet ma-
ken bij een herseninfarct. Maar over ons 
vak praten ze wel mee. Je bent gewoon 
speelbal van de politiek op zo’n moment’, 
stelt Iwema Bakker krachtig.

‘Nou, nou, de artsen praten dan toch 
ook wel mee?’, reageert Kruisselbrink. 
‘Ik ben het op dit vlak niet met je eens. 
De Corrie Hermansen en andere artsen 
in het parlement en de artsen uit de be-
roepsgroep praten toch ook mee? Het is 
niet alleen de politiek die dat beïnvloedt.’ 
‘Ja, ja, dat is wel zo’, antwoordt de ge-
pensioneerde arts, ‘maar in de sociale 
zekerheid hebben wel de meeste veran-
deringen plaatsgevonden. Wanneer je 
cursussen maakt, opleidingen vaststelt 

of de herregistratie regelt, dan is het best 
lastig om je continu aan te passen aan 
de wetten die op dat moment gelden. Als 
registratiecommissie heb je wel de taak 
om uit te voeren wat de hoge heren van 
het college bedacht hebben. Dat is onge-
loofl ijk ingewikkeld.’

Ook op dit punt verschillen de heren 
van mening. Of wellicht is de tijd ver-
anderd. ‘Hoge heren van het college? Ik 
zie ze niet als hoge heren’, stelt Kruis-
selbrink. ‘Was dat vroeger wel zo, dan? 
De registratiecommissie heeft wel iets 
bescheidens over zich. Het zijn geen ge-
scheiden circuits, het is meer zo dat ieder 
vanuit zijn eigen optiek naar de sociale 
geneeskunde kijkt. De registratiecom-
missie overlegt goed met het college om 
te kijken of de regels die zij bedenken 
wel allemaal haalbaar zijn. Dan overleg-
gen we of het allemaal lukt en spreken 
we over hoe hoog we de lat leggen bij de 
herregistratie. Of over het investeren in 
het vak en het honoreren van kwaliteit.’

In de tijd van Iwema Bakker was dat 
toch anders. ‘Het waren vroeger echt 
hoge heren, de professoren die het voor 
het zeggen hadden. Vroeger was je als 
professor het hoogste wat er was op het 
gebied van kennis. Dat is tegenwoordig 
niet meer zo; er zijn nu superspecialis-
ten die meer weten dan de professoren. 
Vroeger had je ook maar één professor 
die interne geneeskunde deed en nu heb 
je er wel zeven of acht en ieder met hun 
eigen superspecialisme. Dat geldt ook 
voor de sociale geneeskunde, je hebt nu 
gespecialiseerde hoogleraren binnen de 
sociale geneeskunde.’

Het vak sociale geneeskunde staat 
misschien bij burgers niet zo hoog aan-

Arts Maatschappij & Gezondheid mr. H. Kruisselbrink 

 en gepensioneerd arts E.I. Iwema Bakker 

Het ontbreekt 
ons aan 

zelfbewustzijn

Mr. H. Kruisselbrink 
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alle specialisten zelf door die ene deur 
te krijgen. Daar werken we rustig naar 
toe. Iedereen heeft zijn eigen tempo en 

- dat moeten we ook toegeven - zijn eigen 
gevoeligheden. Op termijn moet dat wel 
voor mekaar komen.’ 

Bert Iwema Bakker schat in dat de 
samenvoeging over twintig jaar wel een 
feit is, maar Kruisselbrink waagt zich 
niet aan een uitspraak daarover. ‘Want’, 
denkt hij, ‘iedere opmerking in die rich-
ting kan het proces weer vertragen.’ Wel 
zegt Kruisselbrink: ‘Het positieve is dat 
we zo geweldig veel van elkaar kunnen 
leren. Juist omdat die opleidingen in 
verschillende contexten plaatsvinden, 
zijn er diverse facetten waar de verschil-
lende colleges en commissies sterk in 
zijn. De sociaal-geneeskundigen hebben 
bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in de in-
tercollegiale toetsing. Als ik nu kijk naar 
de medisch specialisten, die zijn weer 
heel goed in visiteren. Daar kunnen wij 
nog een puntje aan zuigen.’

Deus ex machina
Een andere uitdaging voor de ko-

mende tijd is de sociaal-geneeskundi-
gen te doordringen van de noodzaak 
van erkenning en (her)registratie. Het 
heeft Kruisselbrink verbaasd dat de hele 
structuur van (her)registratie en erken-
ning, die toch behoorlijk sterk geworteld 
is in de beroepsgroep, door diezelfde 
groep niet als een ’eigen’ systeem gezien 
wordt. ‘Alsof wij een soort Deus ex ma-
china zijn, een soort verlengstuk van het 
ministerie van VWS, dat belachelijke re-
gels stelt. Wij maken kennelijk iets wat 
wij niet meer herkennen als zijnde van 
de beroepsgroep.’

‘Waar ik in geloof’, vervolgt Kruissel-
brink, ‘is het zelfbewuste kwaliteitsas-
pect van de beroepsgroep. Dat je tegen 
elkaar uitspreekt wat je goed vindt en 
wat je onder de maat vindt. Ik zou graag 
willen dat sociaal-geneeskundigen in 
hun werk laten zien wat hun meerwaarde 
is doordat ze geregistreerd zijn. Om een 
voorbeeld te geven uit mijn eigen veld, 
de GGD: neem een jeugdarts die keu-
rig alle kinderen nakijkt en controleert. 
Dat is een goede jeugdarts. Maar één 
die geregistreerd staat, kijkt niet alleen 
die kinderen na, maar heeft ook geleerd 
aan zijn werkgever en de samenleving 
te laten zien hoe het met de gezondheid 
van die kinderen gesteld is binnen een 
bepaalde context. Hij of zij kan daar iets 
over vertellen en de grondslagen aandra-
gen voor maatregelen waarvan al deze 
kinderen profi teren. Dat geldt evenzo 
voor bedrijfsartsen en verzekeringsart-
sen.’

De registratie als sociaal-geneeskun-
dige moet weer begerenswaardig worden, 
besluit Henk Kruisselbrink enthousiast. 
‘De kunst is dat je het gedrag en de soci-
aal-geneeskundige competenties koppelt 
aan de sociaal-geneeskundige titel. Dan 
wordt het weer een titel die begerens-
waardig is. Het ontbreekt ons soort art-
sen nog wel eens aan fi er zelfbewustzijn, 
we mogen de kin wel iets meer omhoog 
houden, vind ik. We doen belangrijk 
werk! Show it!’ 

Spreek uit 
wat je onder de maat vindt

bijvoorbeeld het meewerken aan het sa-
menvoegen van de drie bestaande regi-
stratiecommissies tot één gezamenlijke 
commissie. Het ondersteunend bureau 
functioneert al op deze wijze. Beide he-
ren vinden het een goede zaak dat lang-
zaam maar zeker wordt toegewerkt naar 
één regis tratiecommissie. ‘Die ontwik-

keling is al even aan de gang en dat heeft 
ook geleid tot drie kaderbesluiten die 
qua opbouw en structuur sterk op elkaar 
lijken. Ook de ondersteunende bureaus 
zijn in de nieuwe Domus gezamenlijk ge-
huisvest en kunnen elkaars werk doen,’ 
zegt Iwema Bakker.‘Wat ons nu nog rest’, 
vult de huidige voorzitter aan, ‘is om 

SGRC, Sociaal-Geneeskun-
digen Registratie Commissie

• Het instellen van registers 
voor elk erkend specialisme 
(en het opheffen daarvan als 
een specialisme wordt opge-
heven)

• Het erkennen van opleiders 
en opleidingsinrichtingen voor 
de praktijkopleiding en van 
opleidingsinstituten voor het 
cursorisch onderwijs, en het 
houden van toezicht daarop;

• Het registreren als specialist 
van artsen die de opleiding 
met goed gevolg hebben vol-
tooid en het herregistreren 
van specialisten die aan de 
herregistratie-eisen voldoen. 

De registratiecommissies zijn 
openbare bestuursorganen 
binnen de (privaatrechtelijke) 
Federatie KNMG die hen in 
de uitvoering van hun taken 
ondersteunt en daarvoor 
ook de verantwoordelijkheid 
draagt. Voor de dekking van 
de daarmee gemoeide kosten 
dient de SGRC kostendekken-
de tarieven vast te stellen.

Arts Maatschappij & Gezondheid mr. H. Kruisselbrink 
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kerende post terug. Hij had alles doorge-
streept. Donner zei dan vriendelijk tegen 
me: “Het is een goed concept hoor, maar 
ik heb het wel hier en daar veranderd.” 
Terwijl het werkelijk volledig anders was’, 
zegt Mout met een brede lach.

Toch was juist dat zorgvuldig formule-
ren van de beslissingen een vaardigheid 
die Mout in die loop der jaren leerde. ‘Ik 
begon het steeds interessanter te vinden. 
Ik kreeg een enorme oefening in het for-
muleren van beslissingen. Toen ik veel 
later zelf lid was van de Hoge Raad dacht 
ik nog wel terug aan die tijd en dan wist 
ik: “In de Commissie van Beroep heb 
ik het geleerd van de heren Donner en 
Wiarda die als het ware van Olympus af-
daalden om recht te spreken”.’

Wat Mout opviel aan Donner was 
dat hij in de raadkamer wel eens wat 
zat te schrijven. ‘Ach, die man was zo 
verschrikkelijk knap. Ik weet nog dat ik 
hem een keer vroeg: “Wat schrijft u toch 
allemaal op? Ik ben toch uw secretaris, 
dan is dat toch niet nodig?” En Donner 
antwoordde: “Soms kan het wel eens zo 
zijn dat ik tijdens de zitting een beslis-
sing concipieer. Dan maak ik een afwij-
zende en een toewijzende beslissing.” 
Dat is heel bijzonder moet u weten.’

Geruchtmakende zaak
De hoofdtaak van de commissie was 

het beoordelen of de toenmalige Spe-
cialisten Registratie Commissie (SRC) 
terecht een medisch specialist had ge-
weigerd in te schrijven in het register. 
Daarover gingen destijds de meeste za-
ken, aanvankelijk zo’n vier of vijf per 
jaar. Soms ging het over de vraag of een 
specialist opleidingsbevoegdheid kon 

verkrijgen of behouden, of dat een zie-
kenhuis als opleidingsinstituut mocht 
gelden. Mout herinnert zich een zaak 
die voor veel opschudding zorgde. ‘Dat 
was een geruchtmakende zaak over een 
Zwitserse orthopeed en hoogleraar die 
internationaal zeer hoog aangeschreven 
stond. Die man had een nieuwe behan-
delingsmethode en werd hoogleraar aan 
de gemeente-universiteit in Amsterdam. 
Deze orthopeed wilde graag in Nederland 
in het specialistenregister ingeschreven 
worden, maar de SRC wilde hem niet in-
schrijven, aangezien ze het niet eens wa-
ren met zijn methode. Ondanks dat de 
goede man een beroemde professor was. 
Die kwestie heeft zeker een jaar geduurd 
en telkens werd de zaak uitgesteld. Het 
was een hele rare situatie. Betrokken ju-
risten vonden het maar vreemd dat die 
bekende professor maar niet werd inge-
schreven in het register. Deze specialist 
had een hele goede advocaat. Tenslotte 
heeft de Commissie van Beroep de regis-
tratiecommissie ongelijk gegeven en is 
de arts alsnog in het register ingeschre-
ven.’

Gerard Wiarda
Na het voorzitterschap van mr. Jan 

Donner trad eind jaren zeventig mr. Ge-
rard Wiarda (1906-1988) aan. Hij was 
één van de prominente juristen uit de 
twintigste eeuw, oud-president van de 
Hoge Raad, en oud-president van het 
Europese Hof van de Rechten van de 
Mens in Straatsburg. Van beide insti-
tuten was hij meer dan twintig jaar lid 
geweest. Posities waar het voorzitter-
schap van de kleine KNMG-commissie 
wellicht bij verbleekte. Maar Wiarda 

Donner was een 

inspirerende 

autoriteit

De jonge advocaat Peter Mout trad 
in 1966 aan als secretaris van de 
Commissie van Beroep. Zonder 
dat er enig bericht aan vooraf ging, 
kreeg Mout destijds een brief van 
de toenmalige secretaris mr. P.J.W. 
de Brauw. ‘Daarin stond dat ik was 
benoemd tot secretaris van de Com-
missie van Beroep’, blikt de 77-ja-
rige mr. P. Mout terug op dit tijd. 

‘De week erop zou de eerste zitting 
al plaatsvinden. Mij was niets ge-
vraagd.’ 

Mout was al wel betrokken geweest bij 
het medisch tuchtcollege en ook was hij 
eerder secretaris geweest bij andersoor-
tige commissies, maar desondanks was 
de Commissie van Beroep heel andere 
koek. De samenstelling van de commis-
sie was er een van hoog statuur en aan-
zien. Het was in die tijd de gewoonte van 
het KNMG-bestuur om de zojuist gepen-
sioneerde president van de Hoge Raad te 
vragen als voorzitter van de Commissie 
van Beroep. In Mouts tijd was dat Jan 
Donner - de grootvader van Piet Hein 
Donner, de huidige minister van Sociale 
Zekerheid & Werkgelegenheid. De oude 
heer Donner (1891 – 1981) was nog mi-
nister van justitie geweest in het kabinet-
De Geer I, eind jaren twintig van de vo-

rige eeuw. Voor de toen nog jonge Mout 
een inspirerende autoriteit om voor te 
werken. ‘Donner was een heel bijzonde-
re man. Voor mij was hij een soort god, 
iemand met veel aanzien’, vertelt hij. En 
dat aanzien gold voor de hele commis-
sie. 

Neerdalen van Olympus
Die allereerste zitting in 1966 her-

innert Mout zich ruim veertig jaar la-
ter nog als de dag van gisteren. ‘Ik was 
dus benoemd als secretaris, maar wist 
van niets, was volkomen blanco. Ik had 
de huishoudelijke reglementen van de 
KNMG wel gelezen, maar van het in-
houdelijke vak van medisch specialis-
ten wist ik nog niet zo veel. Tijdens de 
beraadslaging na de zitting luisterde je 
heel secuur naar de wijze woorden van 
Donner, die dan vrijwel permanent aan 
het woord was.’ 

Aan het slot vatte de voorzitter de zit-
ting samen en noemde de argumenten, 
waarop de secretaris de beslissing kon 
formuleren. ‘Na die eerste – voor mij 
rampzalige – vergadering, zei Donner: 

“Maak maar een concept en laat dat net-
jes uittikken, dan plaats ik mijn opmer-
kingen daar wel bij.” Vervolgens zat ik 
daar tijden op te zweten en stuurde het 
stuk naar Donner. Ik kreeg het zo per 

 Mr. P. Mout 

 Commissie van Beroep

De commissieleden daalden van 
Olympus af om recht te spreken 

Midden jaren zestig richtte 
de KNMG de Commissie van 
Beroep op. Hét orgaan dat de 
beslissingen van de drie regi-
stratiecommissies toetste aan 
de – toen nog maar schaars 
– opgestelde besluiten en re-
glementen. De inmiddels 77-
jarige jurist mr. P. Mout heeft 
zich bijzonder lang verdienste-
lijk gemaakt voor desbetref-
fende commissie. Van 1966 tot 
1985 was hij secretaris van de 
Commissie van Beroep. Aan-
sluitend was hij een periode 
gewoon lid en later voorzit-
ter, totdat de Commissie van 
Beroep werd opgevolgd door 
de nog steeds functionerende 
Adviescommissie. 
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nam zijn taak bijzonder serieus. Mout 
memoreert: ‘Donners opvolger Wiarda 
was ook een heel bijzondere man, maar 
dan op een andere manier. Die praatte 
juist weer weinig en heel erg langzaam. 
Maar de woorden die hij uitsprak, moest 
ik dan precies zo opschrijven en dan had 
ik de beslissing al grotendeels klaar.’ 

Europees recht
Onder Wiarda speelde een andere ge-

ruchtmakende zaak. Eind jaren zeventig 
gold een numerus clausus voor medi-
sche studenten, met als gevolg dat veel 
Nederlandse studenten uitweken naar 
de faculteit geneeskunde van de Katho-
lieke Universiteit Leuven. Het probleem 
was dat artsen in België na het behalen 
van het artsenexamen direct mochten 
praktiseren als huisarts. Terwijl je daar 
in Nederland nog een vervolgopleiding 
voor moest volgen. 

Mout: ‘De Commissie van Beroep 
werd geconfronteerd met het volgende 
probleem: een Nederlander die in Bel-
gië huisartsbevoegd was, verhuisde naar 
Nederland en wilde ingeschreven wor-
den in het huisartsenregister, zonder de 
Nederlandse opleiding tot huisarts te 
hebben gevolgd. De registratiecommis-
sie weigerde de inschrijving en de arts 
kwam in beroep bij onze commissie.’ 

De beslissing hing af van de uitleg van 
een bepaling van het Europees recht. 
Daarin stond dat het hoogst rechtspre-
kende overheidsorgaan van een lidstaat 
verplicht was uitleg van Europeesrechte-
lijke bepalingen ter beantwoording voor 
te leggen aan het Europese Hof van Jus-
titie in Luxemburg. ‘De vraag was’, ver-
telt Mout, ‘of de Commissie van Beroep 

inderdaad het hoogst rechtsprekende 
overheidsorgaan was in deze materie. 
De Commissie vond van wel, want in het 
Ziekenfondsbesluit stond namelijk dat 
een arts geen contract met een zieken-
fonds kon sluiten wanneer hij niet in het 
register stond en over de inschrijving in 
het register besliste de Commissie van 
Beroep in hoogste instantie.’ Het gevolg 
was dat de arts in Luxemburg gelijk kreeg 
en hij mocht worden ingeschreven. Toen 
de MSRC alsnog weigerde, dreigde de 
arts een kort geding aan te spannen bij 
de gewone rechterlijke macht. ‘Om ver-
dere complicaties te voorkomen, wenste 
de commissie geen inmenging van de 
gewone rechter en belegde binnen een 
week een zitting en beval inschrijving’, 
vertelt Mout. 

Gevoelige kwesties
Naast zaken over individuele artsen 

kwam er ook een enkele keer een zaak 
waar het een opleidingsziekenhuis be-
trof. Gevoelige kwesties. ‘Een zaak die 
mij nog voor de geest staat, is de kwes-
tie rondom de opleidingsbevoegdheid 
van het Centraal Militair Hospitaal in 
Den Haag. Dit ziekenhuis had toen een 
opleiding tot internist, maar de registra-
tiecommissie vond eigenlijk dat het pa-
tiëntenbestand te eenzijdig was voor een 
opleiding tot internist. De patiënten in 
het militaire ziekenhuis waren in hoofd-
zaak jonge mannen en als internist moet 
je toch een doorsnee van de bevolking 
zien. Er kwamen geen vrouwen, geen 
kinderen en ook geen ouderen. Met die 
argumentering is de opleidingsbevoegd-
heid ontzegd en wij hebben dat bevestigd. 
Maar daar ging een hele tijd overheen en 

Mr. P. Mout

Het waren geruchtmakende 
zaken
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in de Hoge Raad lid was geworden van 
de commissie, werd gevraagd of hij die 
laatste jaren het voorzitterschap wilde 
overnemen en de lopende zaken wilde 
behandelen tot de commissie ter ziele 
zou gaan in 1999. Mout kijkt met genoe-
gen terug op al die jaren. ‘Zo’n commis-
sie was van groot belang voor de kwali-
teit van het medische bedrijf. En ik vind 
ook dat we een goede commissie waren. 
Naast de registratiecommissie die gaat 
over de kwaliteitsbewaking, hoort zo’n 
commissie.’ 

Bij het afscheidsdiner van de Com-
missie van Beroep in 2000 werd aan mr. 
Mout de zilveren legpenning uitgereikt 
door de toenmalige KNMG-voorzitter 
Ruud Hagenouw. Mout laat de penning 
vol trots zien. ‘Ik vind het natuurlijk 
prachtig dat ik als jurist deze medische 
onderscheiding heb ontvangen. Als je 
maar lang genoeg blijft zitten, krijg je 
nog wel eens wat’, besluit Mout met een 
lach.

Aantal zaken Commissie 
van Beroep

Gedurende 35 jaar hebben 
de diverse Commissies van 
Beroep recht gesproken in be-
roepen die artsen hadden in-
gesteld tegen beslissingen van 
de registratiecommissies. Het 
betrof erkenning van opleiders 
en registratie en herregistra-
tie van medisch specialisten, 
sociaal geneeskundige artsen 
en huisartsen. Tussen 1964 en 
1999 zijn 140 beroepen inge-
steld die hebben geleid tot 
104 uitspraken inzake beslis-
singen van de MSRC (39), de 
HVRC (54) en de SGRC (11). 
Bij de MSRC gingen de zaken 
merendeels over de erkenning 
van opleiders en opleidings-
klinieken. Bij de beroepen van 
de huisartsen lag de nadruk 
vooral op de herregistratie. 
Vooral de laatste tien jaar van 
de Commissie nam het aantal 
beroepen toe, een verdrievou-
diging ten opzichte van de 
periode daarvoor.

Alles werd 
strakker 

en officiëler

behoorlijk wat besprekingen. Het lastige 
in deze zaak was dat we het besluit moei-
lijk aan een bepaling konden ophangen. 
Nu zijn er allerhande bepalingen, kader-
besluiten en opleidingsprofi elen, maar 
die waren er toen in veel mindere mate.’

De oud-secretaris vervolgt: ‘Naarmate 
er meer bepalingen bijkwamen, werd het 
makkelijker voor ons als Commissie van 
Beroep. In de tijd van Donner hadden 
we soms helemaal niets om een beslis-
sing aan op te hangen. Je had natuurlijk 
een soort grondwet of algemene bepalin-
gen waar opleidingen en opleiders aan 
moesten voldoen. Maar Donner was een 
meester in het vinden van een kapstok 
voor rare problemen.’ In die tijd kon er 
ook nog geen beroep worden aangete-
kend tegen een beslissing. Tegenwoordig 
is dat allemaal veranderd, aangezien de 
Adviescommissie, de opvolger van de 
Commissie van Beroep, onder de Alge-
mene wet bestuursrecht valt. 

Juridisering
In de loop van de jaren werd merkbaar 

dat de Commissie steeds verder verjuri-
diseerde, zoals Mout het uitdrukt. ‘Een 
interessante ontwikkeling. In de eerste 
jaren zag je in de zitting twee partijen, 
die vertegenwoordigd werden door twee 
personen. De arts in kwestie die zich ver-
weerde tegen de beslissing van de SRC. 
Later kwamen daar advocaten bij, en de 
voorzitter en secretaris van de SRC wer-
den soms bijgestaan door mevrouw Van 
Andel, juriste in dienst van de KNMG.’ 

De Commissie van Beroep werd zoetjes-
aan een steeds professioneler rechtspre-
kend college. ‘Bijzonder om dat mee te 
maken’, vertelt de gepensioneerde jurist. 
‘In de laatste jaren vroegen we ook om 
inlichtingen, het ging nog niet zo ver dat 
we werkelijk over getuigen spraken en er 
werd ook geen eed afgelegd, maar we wa-
ren wel vrij om inlichtingen te vragen en 
om mensen te laten komen.’

Mout vond dat een goede ontwikke-
ling: ‘Het werd allemaal wat strakker en 
offi  ciëler. In de beginjaren gebeurde het 
mij nog wel eens dat ik nota bene werd 
opgebeld door de SRC-secretaris dokter 
Vink. Dan begon hij een heel pleidooi 
door de telefoon, over de arts in kwestie, 
dat hij niet deugde et cetera. Maar dat 
kan natuurlijk helemaal niet, tegen de 
griffi  er notabene’, zegt Mout lachend. ‘In 
het begin luisterde ik nog beleefd, maar 
later vertelde ik hem dat hij dat verhaal 
maar op de zitting moest vertellen. Daar 
was die voor bedoeld.’

Adviescommissie
Na de introductie van de Wet op de 

beroepen in de individuele gezondheids-
zorg (BIG) in 1993 vond de bezwaar- en 
beroepsprocedure plaats volgens de Al-
gemene wet Bestuursrecht. Met de in-
werkingtreding van de wettelijke Rege-
ling inzake de opleiding en registratie 
van specialisten ging de Commissie van 
Beroep op in de huidige Adviescommis-
sie. 

Aan mr. Mout, die na zijn benoeming 

Mr. P. Mout



‘

’ Marjolein Vegers
Aios verpleeghuisgeneeskunde

ViVa! Zorggroep Heemskerk
VVIO

Iedere arts moet aandacht 
hebben voor de individuele 
patiënt. Dit geldt voor de 

dagelijkse praktijk van ouderen 
en chronisch zieken waarmee 

de verpleeghuisarts werkt, 
maar ook bij  bijvoorbeeld 
beleid en wetenschappelijk 
onderzoek. Het vak van de 
huidige verpleeghuisarts is 
in ontwikkeling. Het is van 

belang dat de verpleeghuisarts 
bij alle ontwikkelingen 

betrokken blijft en het belang 
van de individuele patiënt 

blijft behartigen. Dit vraagt 
meer van een arts dan alleen 

zijn vakkennis en ervaring: 
het vraagt motivatie. De 

opleiding is voor iedere aios 
verpleeghuisgeneeskunde een 
ideale periode om relevante 
medische kennis op te doen, 
maar kan ook als leerschool 
dienen voor competenties 
op het gebied van beleid, 

onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek. Wanneer het 

tijdens de opleiding duidelijk 
wordt hoe belangrijk èn leuk 
deze onderdelen van het vak 
zijn, zal dit voor de toekomst 
gemotiveerde en volwaardige 

verpleeghuisartsen en 
algemeen geriaters opleveren.
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monniken, gelijke kappen. Dus vond 
men dat een dermatoloog niet minder 
waard moest zijn dan een oogarts en een 
oogarts niet minder waard moest zijn 
dan een chirurg. Dat betekende dat alle 
specialismen het nodig achtten een even 
lange vervolgopleiding te hebben. Het 
is nooit zo uitgesproken, maar dat aan-
zien had er zeker mee te maken’, aldus 
Lagaaij.

Parttime opleiden
De tijd, de samenleving en ook de me-

dische studenten veranderden. Zo waren 
er veel meer vrouwen die het vak gingen 
uitoefenen en wilden mensen meer tijd 
besteden aan hun gezin. Er werd gespro-
ken over parttime werken, maar ook 
over parttime opleiden. Om de eff ecten 
van deze cultuuromslag goed op waarde 
te kunnen schatten, blikken we eerst 
terug op de tijd dat de heren zelf in op-
leiding waren. Otto Bleker als assistent 
verloskunde en gynaecologie en Michiel 
Lagaaij als assistent chirurgie. ‘Dat zijn 
wel verhalen uit de oude doos, hoor’, kon-
digt Lagaaij aan. ‘Wij hadden enorm veel 
werk- en diensttijd. Wij waren van vrij-
dag tot vrijdag in het ziekenhuis. Soms 
mocht je op dinsdagavond een paar uur 
naar huis voor de was. Met andere woor-
den: je werd helemaal in dat vak onder-
gedompeld. Het klinkt vrij banaal uit 
de mond van een oud-opleider, maar ik 
vond het wel fi jn dat ik me volledig kon 
focussen op de patiënten. Ik weet niet of 
ik het wel zo leuk zou vinden om te wer-
ken zoals het tegenwoordig moet.’

Lagaaij legt uit: ‘Er komt bijvoorbeeld 
een patiënt binnen met een ingewik-
kelde buikaandoening. Die wordt onder-

zocht, moet geopereerd worden en dan 
is het vijf uur en moet jij naar huis. Ik 
zou het heel vervelend vinden om niet te 
ondervinden wat er bij die operatie ge-
beurt. Ik zie ook wel in dat het voordelen 
heeft, omdat je je kinderen ziet opgroei-
en, maar op die manier zou ik niet kun-
nen werken.’ Volgens Bleker kun je de 
huidige gang van zaken niet vergelijken 
met hoe het vroeger ging. ‘Wij stapten er 
destijds heel anders in. Ik heb mijn kin-
deren wel eens een week niet gezien. Ik 
ging weg voordat ze wakker werden en 
kwam thuis als ze al in bed lagen. Weet 
je wat wij “thuis” noemden? Het zieken-
huis! Echt waar, dat meen ik.’

Opleidershart
Hoe de twee specialisten er persoon-

lijk ook tegenaan kijken, in de tijd dat zij 
voorzitter van het Centraal College wa-
ren, zagen ze wel degelijk in dat het een 
andere kant op moest met de vervolgop-
leidingen. En daar hebben ze hard aan 
gewerkt. Beiden waren al eerder bestuur-
der geweest in de beroepsverenigingen 
en als opleiders hadden ze het ‘opleiders-
hart’ op de goede plek zitten. Bleker: ‘Een 
aantal progressieven is op een gegeven 
moment die verandering gaan inzetten. 
Zij gingen zich interesseren in de andere 
soort arts die was ontstaan: een arts met 
kinderen. Bij die ontwikkeling hebben 
wij aan de wieg gestaan.’

De taak van het Centraal College laat 
zich samenvatten als: staan voor de kwa-
liteit van de opleiding en er voor zorgen 
dat een specialist aan het eind van zijn 
opleiding het vak zelfstandig kan uitoe-
fenen. Dat betekent dat binnen het Col-
lege veel gedebatteerd werd over de in-

De sjeu is de 

betrokkenheid bij 

de beroepsgroep

In de begintijd van oud-chirurg 
Michiel Lagaaij had het Centraal 
College een wat stoffi  ge uitstraling. 
Lagaaij, al sinds 1986 plaatsvervan-
gend lid van het CCMS,  omschrijft 
de sfeer: ‘Het college hield oeverlo-
ze vergaderingen, waarin driekwart 
van de tijd werd besteed aan het 
doornemen van de vorige notulen. 
Er werd ook veel gefi losofeerd. Ei-
genlijk kun je die bijeenkomst het 
beste omschrijven als een vergade-
ring van een stel wijze heren. Eén 
van mijn voorgangers zei dan ook: 

“Het wordt tijd dat het stof er eens 
wordt uitgeslagen”.’

Lagaaijs oud-collega, professor Otto 
Bleker, bevestigt dit beeld: ‘Het college 
had inderdaad het imago van een stof-
fi g gezelschap oude heren die met elkaar 
aan het praten waren. Er zaten een paar 
mensen in waarvan ik dacht dat ze niet 
eens meer in leven waren. En aangezien 
ze de hele vergadering geen woord zei-
den, bleek het tegendeel ook niet.’ Hoog 
tijd voor een aantal maatregelen, von-
den de heren. De lengte van de vergade-
ring werd drastisch ingekort, het aantal 
vergaderingen teruggebracht en de peri-
ode dat leden in het college zaten, werd 
ingekort. 

Lagaaij: ‘Ik begreep er werkelijk niets 

van dat specialisten lid waren van het 
Centraal College, terwijl zij al jaren gele-
den uit het vak waren gestapt. Die men-
sen maakten af en toe een cynische op-
merking en voor de rest zeiden ze niks. 
Toen heb ik in de vergadering gezegd dat 
leden niet zo lang moesten blijven zit-
ten. Een paar jaar lid zijn is oké, maar als 
je eenmaal uit de praktijk bent, moet je 
plaatsmaken voor jongere mensen.’ 

In de jaren tachtig speelde er een dis-
cussie in het Centraal College over ver-
lenging van de duur van de medische 
vervolgopleidingen. Tegenwoordig is het 
credo van de beroepsgroep juist dat de 
vervolgopleidingen voor bepaalde speci-
alismen eerder zouden kunnen worden 
ingekort. Toen meenden de medisch 
specialisten dat juist het tegenoverge-
stelde beter zou zijn: er klonk een roep 
om langere vervolgopleidingen. Lagaaij: 
‘Ik herinner mij nog een paar vergaderin-
gen over verlenging van de vervolgoplei-
dingen, omdat bepaalde wetenschappe-
lijke verenigingen hun vak zo belangrijk 
vonden. Men was van mening dat het 
vak groeide in de breedte en de diepte en 
men wenste gedurende de opleiding het 
hele vak te onderwijzen.’

Lagaaij vervolgt: ‘Medisch specialis-
ten hebben een bepaald aanzien, ook in 
de maatschappij. Het draaide in die da-
gen nog erg om het principe van gelijke 

In een tijdspanne van tien jaar 
waren het onder anderen de 
heren dr. M.B. Lagaaij en prof. 
dr. O.P. Bleker die de voorzit-
tershamer hanteerden in het 
Centraal College Medische 
Specialismen, kortweg het 
Centraal College. In die jaren, 
van 1995 tot 2006, gebeurde 
er bijzonder veel. Vooral op 
het gebied van de moderni-
sering van de medische ver-
volgopleidingen. Beide heren, 
zowel oud-chirurg Lagaaij als 
hoogleraar verloskunde en 
gynaecologie Bleker, waren 
geestdriftige opleiders. Aan 
gespreksstof dan ook geen 

 Dr. M.B. Lagaaij & prof. dr. O. P. Bleker 

 CCMS

Relatie tussen aios en opleider 
blijft van groot belang



70 71

Dr. M.B. Lagaaij (rechts)
en prof. dr. O. P. Bleker (links)

houd van de opleidingen. In de beginja-
ren van het voorzitterschap van Michiel 
Lagaaij werkte het Centraal College aan 
de zogenoemde ‘eindtermen’. Later wer-
den dat de zeven competenties van Can-
MEDS 2000 waar nu mee gewerkt wordt. 
‘Wij hebben destijds gekeken naar de 
opleidingseisen’, zegt Lagaaij. ‘Wat mij 
daarbij opviel was dat de assistent-arts 
van alles moest doen, maar dat het niet 
duidelijk was waar al die handelingen 
concreet toe moesten leiden. En ik heb 
het niet zelf verzonnen, maar toen kwa-
men de eindtermen tevoorschijn.’ 

Bleker vult aan: ‘Michiel zegt het goed. 
De geneeskundestudie had al een raam-
plan, een soort beschrijving van die eind-
termen. Maar dat bestond gek genoeg 
niet voor de vervolgopleiding. Je had wel 
een aantal eisen wat aios wel en wat niet 
mochten, maar om nu eens te beschrij-
ven wat het vak voorstelt? Dat was een 
absoluut novum. En die opdracht gaven 
we de wetenschappelijke verenigingen 
mee. Dat gaf nogal wat rumoer, maar 
tegelijkertijd ook het nodige enthousi-
asme. Zo was de interne geneeskunde 
heel vlot, maar ook kindergeneeskunde 
en gynaecologie kwamen al snel over de 
brug met een concrete beschrijving van 
de eindtermen.’

Beroepsgroep
De sjeu van het leiden van het CCMS 

was de grote betrokkenheid bij de be-
roepsgroep en het beïnvloeden van de 
ontwikkelingen. Lagaaij: ‘Eén van de 
leukste dingen van het Centraal Col-
lege is dat het van de beroepsgroep zélf 
is. Daar hebben we lang voor gevochten. 
Langzamerhand gaat het er weer een 

beetje uit, maar wij zeiden altijd: “Wij 
maken zelf wel uit wat we doen met ons 
vak”. Dat werd gedragen door de weten-
schappelijke verenigingen. Natuurlijk 
werd er vanuit de verenigingen en de be-
roepsgroep wel eens gemopperd op het 
Centraal College, maar we werden wel 
gevolgd.’ 

Bleker: ‘Ik wil Michiel Lagaaij en Jaap 
de Lange graag prijzen, omdat zij als 
presidium op de proppen kwamen met 
het organiseren van studiedagen. Een 
heel slimme zet. Ik herinner mij de eer-
ste studiedag waar alle verenigingen bij 
betrokken waren nog goed. Dat was in 
1996. Daarna volgden nog enkele dagen. 
Wanneer wij bepaalde veranderingen tot 
stand wilden brengen, organiseerde het 
CCMS discussiedagen met korte voor-
drachten en veel discussies. Dat heeft 
veel draagvlak gecreëerd.’ 

Zoete koek
De individuelere maatschappij drong 

ook door in de spreekkamer waar de pa-
tiënt niet langer alles voor zoete koek 
aannam wat de dokter vertelde. Dat be-
tekende wederom dat hier ook in de op-
leidingen aandacht voor moest komen. 
‘Vroeger waren het de hoge heren die be-
dachten hoe de opleiding ingericht werd’, 
zegt Bleker. ‘In 1998 werd de Stuurgroep 
Structuur Opleiding onder leiding van 
Lagaaij opgericht met als thema’s: hoe 
verandert de wens van de goedgeïnfor-
meerde patiënt? Hoe ziet de zorg eruit 
met meer vrouwen en parttime wer-
kende specialisten, die ook parttime op-
geleid wilden worden. Dat soort dingen 
zagen wij wel aankomen.’

Een van de vernieuwingen was het 

Dr. M.B. Lagaaij & prof. dr. O. P. Bleker 

Meester-gezel 
principe 

blijft overeind
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Centraal College worden geïmplemen-
teerd. En ook al is de term eindtermen 
ingehaald door competenties, er heerst 
alom voldoening bij de heren. 

Bleker: ‘De implementatie is nog volop 
gaande. Ik zie nog vrij frequent dokters 
in het nieuws verschijnen - ik zal geen 
namen noemen – die op belangrijke po-
sities zitten, maar zich beroerd uiten. Pas 
nog, toen de assistenten rapporten had-
den gemaakt over de in hun ogen zware 
werkzaamheden. Dan is er eigenlijk één 
reactie mogelijk en dat is: “Dank u voor 
dit gratis advies en we gaan er iets mee 
doen.” Word dan niet chagrijnig of boos. 
Zie het als een signaal en doe daar iets 
mee!’

Opleidingscontinuüm
Lagaaij heeft nog wel een punt dat hij 

graag de komende jaren uitgevoerd zou 
willen zien. ‘Wat ik bijzonder belangrijk 
vind, en wat langzamerhand ook wel 
gaat gebeuren, is de totstandkoming van 
een echt medisch opleidingscontinuüm. 
Nu begin je eerst met basisarts worden 
en daarna word je specialist. Dat zijn 
nog steeds twee heel verschillende groe-
pen. In de artsenopleiding wordt tegen-
woordig veel tijd besteed aan attitude en 
praten over hoe je met patiënten omgaat. 
Dan zitten die studenten een beetje ja 
te knikken, maar het wordt pas moeilijk 
als je als arts zelf patiënten moet helpen. 
Wanneer je bijvoorbeeld in een spreekuur 
zit en gebeld wordt over een nabloeding, 
terwijl iemand tegenover je gaat zitten 
klagen over pijn aan zijn grote teen. Kijk, 
dan moet je die attitude toepassen. Dat 
aspect moet meer ingepast worden. Die 

twee opleidingstrajecten moeten inhou-
delijk op elkaar worden afgestemd.’ 

Het gesprek eindigt met een posi-
tieve blik in de toekomst. Als de heren 
het over zouden mogen doen, zouden 
ze zeker weer voor het artsenvak kie-
zen. ‘Oh ja, het is een prachtvak. Het is 
dankbaar werk om een betrokken dok-
ter te kunnen zijn’, zegt Michiel Lagaaij.  
Zijn oud-collega denkt er hetzelfde over. 
‘Morgen sta ik er weer, maar dan wel met 
de ervaring van nu’, zegt Otto Bleker. ‘Ik 
vind het heerlijk om tegen een patiënt 
te zeggen dat ik het niet weet, bijvoor-
beeld. Daar moet je iets ouder voor zijn, 
om dat te durven. Ik vind het ook fi jn om 
op verzoek van een assistent of een arts 
uit mijn team met een patiënt te praten 
waar ze al twee maanden ruzie mee heb-
ben. Het is buitengewoon aardig om die 
mensen tevreden de deur uit te krijgen.’ 

Dokters kunnen 

zich zo beroerd 

uiten

afstappen van encyclopedisch medisch 
onderwijs. ‘Er was geen sprake meer van 
het vak in zijn hele omvang kennen en 
kunnen. Dat is volgens mij een hele es-
sentiële stap geweest. We hebben toen 
gezegd: “Iedereen leert de basis van het 
vak en kiest daarnaast een subspecialis-
me.” Ik noemde dat altijd een beetje een 
hobby, anderen noemden het superspe-
cialisme’, vertelt Bleker. 

Lagaaij vult aan: ‘Wat ik vooral heel 
belangrijk vind, is de omslag die we heb-
ben gecreëerd bij de opleiders zelf. Zo 
hebben we gezorgd voor een opleidings-
klimaat waarin álle opleiders ook daad-
werkelijk meedoen. We wilden voorko-
men dat opleiders het onderwijs aan een 
enkeling over zouden laten en dan zelf 
hun ‘eigen’ werk zouden gaan doen. Ik 
ben er blij om dat we daar op gehamerd 
hebben en dat we hebben vastgelegd dat 
alle specialisten in de kliniek moeten bij-
dragen aan de opleiding. Dat dwingt tot 
lokale afspraken.’

Voorbeeldfunctie
Het aloude meester-gezel principe 

zal in het overgrote deel van de relatie 
tussen opleider en aios overeind blijven. 
Toch heeft het Centraal College ook goed 
gekeken naar de houding van de oplei-
ders. Bleker hierover: ‘De voorbeeld-
functie van de opleider, waarmee de aios 
zich identifi ceert, zal blijven bestaan. De 
essentiële verandering zit in de over-
gang van teaching naar learning. Vroeger 
kreeg je als artsassistent tijdens het och-
tendrapport van je opleider te horen hoe 
het wél had gemoeten. Nu leren we als 
opleiders – en dat valt om de donder niet 

mee - om te vragen: ‘Wat voor problemen 
heb je gehad en hoe heb je het opgelost 
en wat vind jij daarvan?”. Die communi-
catieve vaardigheden en refl ectie worden 
ook doorgevoerd in het onderwijs.’ 

Reflectie
Otto Bleker was hoogleraar verloskun-

de en gynaecologie en jarenlang opleider 
in het AMC. In die hoedanigheid volgde 
hij zelf een jaar of zeven geleden de cur-
sus feedback geven. ’Daar leerde je dat als 
je iets kwalijks of negatiefs tegen iemand 
zegt, dat hij of zij daardoor in de stress 
raakt. Vervolgens leerde je ook hoe je 
daar mee om moet gaan. Het eerste uur 
zat ik met zo’n half verwrongen gezicht 
bij die cursus, zo van: “Ik weet alles al. 
Wat doe ik hier?” Maar aan het eind van 
de dag dacht ik: “Potverdorie, dit had ik 
twintig jaar eerder moeten doen.” Dat 
had me een hoop gedonder bespaard!’

Bleker vervolgt gedreven: ‘Wij hebben 
in de geneeskunde last van mensen die 
in hun oude houding van koning, kei-
zer, admiraal blijven hangen. Die nooit 
omkijken of refl ecteren, Terwijl dat mis-
schien wel de belangrijkste eigenschap 
van een arts zou moeten zijn. Er zitten 
nog steeds specialisten in het vak die dat 
nooit doen, wiens nekken zijn vastge-
groeid. Die mensen zijn erg gevaarlijk.’

Al met al zijn de twee gepensioneerde 
opleiders behoorlijk tevreden over het 
resultaat van het traject dat zij destijds 
hebben gestart. De modernisering van 
de opleiding, het trainen van de oplei-
ders, de voortgangstoetsen. Het zijn alle-
maal zaken die zij mede hebben bedacht 
en die nu door hun opvolgers van het 

Dr. M.B. Lagaaij & prof. dr. O. P. Bleker 

De extra C bij het CCMS

Met het Centraal College wordt 
nog altijd het Centraal College 
Medisch Specialisten (CCMS) 
bedoeld. Toen in de jaren zestig 
het aantal colleges werd uitge-
breid van één naar drie, was het 
het CCMS die de extra C voor 
de naam kreeg. Het werd niet 
het college medisch specialisten 
genoemd, maar het Centraal 
College. Een naam waar nog 
steeds sterk aan wordt gehecht. 
De andere twee colleges zijn 
het College voor Huisartsge-
neeskunde, Verpleeghuiskunde 
en medische zorg voor verstan-
delijk gehandicapten (CHVG) 
en het College voor Sociale 
Geneeskunde (CSG). 

 



’

De neurologie ontwikkelt 
zich razendsnel in alle 

richtingen: over de ethiologie 
en (patho)fysiologie van 

neurologische aandoeningen 
wordt steeds meer duidelijk 

en ook de therapeutische 
mogelijkheden worden 

vergroot. Zeker dit laatste 
stemt hoopvol. Neurologie 

wordt nog te vaak gezien als 
een vak van ingewikkelde 

anatomie en gecompliceerde 
diagnosen maar met slechts 
beperkte behandelingsmoge-
lijkheden. Met de vergroting 

van het therapeutisch arsenaal 
krijgt de neuroloog meer 

armslag en hoop ik dat we 
deze vooroordelen van ons 
af kunnen schudden. Een 

goed voorbeeld hiervan is de 
mogelijkheid tot thrombolyse 

bij een herseninfarct en de 
introductie van stroke-units. 
De vele (functionele) neuro-

imaging onderzoeken die 
daarnaast plaatsvinden, geven 
ons meer en meer inzicht in 

het functioneren van het zieke 
maar zeker ook het gezonde 
brein: uitermate interessant! 

De hersenen maken ons 
immers tot de menselijke 

individuen die we zijn.

Bram Jacobs
Aios neurologie 

UMC St. Radboud Nijmegen
CCMS
LVAG

‘
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dat was mijn wetenschappelijke vorming. 
Achteraf gezien leerde deze man mij hoe 
je kennis moest overdragen aan ver-
schillende groepen studenten, maar ook 
aan assistenten en collegae. Jaren later 
betrapte ik mijzelf erop dat ik tijdens het 
college geven dezelfde trucjes en mopjes 
gebruikte als Winkler indertijd maakte. 
Zó zat dat in je. Dat karakteristieke van 
hem. Zo zei hij bijvoorbeeld: “Van Bo-
ven, nu wordt het tijd dat we elkaar gaan 
tutoyeren” en dan wist je dat je moest 
vertrekken. Dat was zijn manier om te 
zeggen: “Je bent hier nu lang genoeg en 
je weet ook zeker meer dan genoeg”. Pas 
aan het einde van de opleiding, op het 
moment dat Winkler dat bepaalde, ont-
dekte je het bestaan van de MSRC. Want 
op dat moment vroeg zijn secretaresse 
je om een verzoek tot inschrijving te on-
dertekenen.’

Gezag
Met een modernere, expliciete en 

wetenschappelijke benadering van me-
disch onderwijs werd van Boven gecon-
fronteerd in Maastricht waar hij in 1975 
aan de medische faculteit werd benoemd 
als hoogleraar medische microbiologie. 
Het lag dan ook in de lijn van zijn be-
langstelling voor onderwijs en opleiding 
dat hij in 1980 door zijn Concilium werd 
gevraagd het specialisme Medische Mi-
crobiologie in de MSRC te vertegenwoor-
digen. In 1986 trad Van Boven toe tot de 
Commissie van Uitvoering.

De opleidingssituatie in die jaren was 
inmiddels een hele andere dan in Van Bo-
vens opleidingstijd. ‘De MSRC had zich 
ontwikkeld tot een belangrijk en gezag-
hebbend orgaan. Status, gezag en uiter-

aard kwaliteit van werken kenmerkten 
de MSRC. In die tijd was het algemeen 
geaccepteerde gezag van de professie en 
de autonomie van opleider en specialis-
me nog niet veranderd. In die zin waren 
de jaren tachtig een hoogtepunt in het 
bestaan van de MSRC. Mede door de re-
cent ontwikkelde en algemeen aanvaar-
de nieuwe opleidingseisen en richtlijnen 
van het Centraal College functioneerde 
de MSRC als een door de maatschappij 
en professie geaccepteerd kwaliteitsor-
gaan avant-la-lettre. Hieraan ontleende 
de MSRC binnen de KNMG een sterke 
positie, wel eens aangegeven als het vi-
sitekaartje.’

Autonoom
Volgens Van Boven ontleenden de 

leden van de MSRC hieraan het gevoel 
gezamenlijk een belangrijke taak te ver-
richten en daarmee een bijdrage te le-
veren aan de kwaliteit van de opleiding 
van medische specialisten in Nederland. 
‘Je zat in de SRC als vertegenwoordiger 
van je specialisme zonder last of rugge-
spraak, dus vrij autonoom. Met elkaar 
controleerden we de opleidingen van de 
medisch specialisten en problemen rond 
(her)registratie. De sfeer en werkwijze 
was één van collegiaal overleg, wel met 
een volledig respecteren van een ieders 
deskundigheid per specialisme. U kunt 
zich wel voorstellen dat zo’n intercolle-
giaal overleg wel eens een tijdje kon du-
ren.’ 

Die open en positieve sfeer werd nog 
eens versterkt door de gemeenschappe-
lijke maaltijd, die vooraf ging aan iedere 
vergadering. Van Boven: ‘Fantastisch. 
We hadden een SRC-tafel in de kantine, 

Niets op papier, 

geen formele 

beoordelingen

Om een vergelijking te maken 
met de studenten geneeskunde van 
nu en de studenten van toen blikt 
emeritus prof. dr. C.P.A. van Boven 
terug op zijn studententijd in de 
jaren vijftig aan de Rijksuniversi-
teit van Leiden. ‘Nu, terugkijkend 
op die tijd zijn inhoud, examens 
en organisatie van zowel de studie 
geneeskunde als de specialistische 
vervolgopleidingen sterk veranderd. 
Als ik mij goed herinner stond de 
hele studie met een duur van zeven 
jaar beschreven op één klein velle-
tje papier, een beschrijving van het 
curriculum in de vorm van tijd en 
plaats waar je moest zijn. Over de 
inhoud stond niets beschreven. Dat 
ontdekte je pas op college of op de 
mondeling afgenomen examens’, 
vertelt de 75-jarige emeritus hoog-
leraar medische microbiologie. 

Het voordeel was in die tijd dat je juist 
veel mogelijkheden en ruimte kreeg om 
je eigen curriculum te volgen. ‘Velen, 
inclusief ikzelf, vonden zeven jaar dan 
ook aan de korte kant en deden er wat 
langer over. De enige die daar wat onge-
rust over werd, was het thuisfront.’ Na 

het behalen van het artsdiploma in 1961 
en aansluitend het vervullen van de mi-
litaire dienstplicht, volgde Van Boven 
de opleiding voor het toenmalige speci-
alisme laboratoriumonderzoek, met als 
hoofdvak bacteriologie. In die vervolgop-
leiding was de vorming via het meester-
gezel-model nog in volle gang. Van Bo-
vens meester was de befaamde microbi-
oloog professor dr. K.C. Winkler van het 
Laboratorium voor Microbiologie van de 
Rijksuniversiteit Utrecht.

Van Boven: ‘Over de inhoud van de 
driejarige opleiding werd je bij aanvang 
verteld dat die bestond uit één jaar di-
agnostisch laboratoriumonderzoek en 
twee jaar wetenschappelijk onderzoek. 
Verder vertelde Winkler dat hij het op 
prijs stelde als je bijdroeg aan het onder-
wijs aan studenten. Daarnaast moest je 
af en toe een afspraak maken om te ver-
tellen wat je deed en wat je van plan was. 
Dat was het. Niets op papier en geen for-
mele beoordelingen.’

Van Boven vertelt smakelijk over zijn 
tijd bij Winkler: ‘Dat soort mensen heeft 
zo’n vormende invloed op je. Winkler was 
een groot geleerde, een eminent spreker 
en bevlogen docent, een echte leermees-
ter. Daar ben ik eigenlijk groot geworden, 

In iedere commissie of college 
zit wel een lid dat zich bijzon-
der langdurig verdienstelijk 
maakt. Bij de Medische Speci-
alisten Registratie Commissie 
is dat emeritus hoogleraar 
medische microbiologie Cees 
van Boven. Vele jaren had hij 
vanuit de medische microbio-
logie zitting in de MSRC. Eerst 
als gewoon lid en later als lid 
van de Commissie van Uitvoe-
ring. In die hoedanigheid heeft 
hij heel wat veranderingen 
en ontwikkelingen binnen de 
MSRC meegemaakt.  

 Em. prof. dr. C.P.A. van Boven

 MSRC

‘De MSRC 
was het visitekaartje
van de KNMG’
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Em. prof. dr. C.P.A. van Boven

een Commissie van Uitvoering-tafel en  
dan was er nog de tafel met huisartsen. 
Zo zat iedereen bij elkaar en dat gaf een 
zekere gemoedelijkheid.’

Enige spanning 
Een belangrijke taak van de MSRC was 

het toekennen van de registratie aan de 
medische vervolgopleidingen. Cees van 
Boven: ‘Enige spanning tussen werkelijk-
heid en regelgeving is er altijd. De eisen 
van het Centraal College bestonden na-
tuurlijk om het ideaal te bereiken, maar 
soms waren dat zoveel regels, dan vol-
doet haast geen enkele opleiding meer. 
Dat kwam in toenemende mate voor. Zo 
werd het steeds bureaucratischer.’

Van Boven vervolgt: ‘De commissie 
moest beslissen of een opleiding die 
eigenlijk zestig bedden moest hebben 

- maar er slechts veertig had - toch als 
goed opleidingsziekenhuis kon worden 
geregistreerd. Dan zei iedereen dat het 
een goede opleiding was, maar het vol-
deed toch niet aan de gestelde eisen. De 
voorzitter en de vertegenwoordiger van 
het specialisme hakten op zo’n moment 
de knoop door.’ Van Boven erkent dat 
het ’in die tijd ook nog wel wat ama-
teuristisch aan toe ging. Zo kan ik me 
herinneren dat we een keer een jaar lang 
een visitatierapport kwijt waren, gewoon 
foetsie. En tegen de tijd dat het aan de 
orde kwam, had zo’n ziekenhuis alweer 
verbeteringen aangebracht. Ach, het was 
een hele andere tijd toen’, verzucht Van 
Boven.

Een ander probleem was de discussie 
over het opleidingsklimaat, een begrip 
waarmee impliciet alle kwaliteitsken-
merken van een opleiding werden aan-

geduid. Een goede opleiding werd geken-
merkt door een goed opleidingsklimaat. 
‘Maar het probleem was net als bij een 
olifant: iedereen herkent het beest op 
het eerste gezicht, maar het dier is niet 
te defi niëren. Ik zal de existentiële twij-
fel die de voorzitter en commissie over-
viel dan ook niet snel vergeten, toen de 
Commissie van Beroep een besluit van 
de MSRC afwees om een opleiding niet 
te verlengen. Dat gebeurde niet op grond 
van overwegingen van kwaliteit maar op 
procedurele en formele gronden. Terwijl 
zo’n MSRC-besluit, bestaande uit vuist-
dikke rapporten, niet over één nacht ijs 
was gegaan.’

Veranderingen
‘Nu terugkijkend’, zegt de emeritus 

hoogleraar, ‘zie je dat problemen van 
toen eigenlijk het begin waren van ver-
anderingen die nu grotendeels hun be-
slag hebben gekregen. Eén van de aan de 
werkwijze van de MSRC inherente pro-
blemen was dat voor de beoogde beoor-
deling van de kwaliteit van een opleiding 
gebruik moest worden gemaakt van een 
puur formele kwantitatieve beschrijving 
van het opleidingsproces - het curricu-
lum - in de vorm van opleidingseisen en 
bijbehorende regels en richtlijnen. Een 
gevolg was dat in de besluitvorming een 
oordeel over de kwaliteit van een oplei-
ding vrij impliciet bleef, en soms een 
aparte wijze van formulering en taalge-
bruik nodig was om de bedoeling van 
de MSRC te verwoorden. Zolang alle 
betrokkenen dat begrepen en accepteer-
den, of anders gezegd “lazen wat er niet 
stond”, gaf dat geen problemen. Maar 
geleidelijk aan veranderde dat. Nu is het 

Em. prof. dr. C.P.A. van Boven

De gemeen-
schappelijke 

maaltijd
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brekelijk samenhangt met autoriteit en 
gezag, en daarmee met het vertrouwen 
in de medische professie. Het is dan ook 
begrijpelijk dat het medische beroep in 
het algemeen de maatschappelijke ver-
anderingen vanuit dat oogpunt kritisch 
bekijkt. In dezen zijn wij – zoals eerder 
al door anderen werd gezegd – eerder 
volgers dan leiders.’

Van Boven vertelt dat hij zich met ple-
zier twintig jaar voor de MSRC heeft in-
gezet. ‘Allereerst had je het gevoel dat het 
nuttig was. Maar het voelde ook als een 
stukje verantwoordelijkheid. Het gaat 
niet alleen om de inhoud en inhoudelijke 
kwaliteiten van het vak waar je mee be-
zig bent, maar je moet het vak ook verte-
genwoordigen naar buiten. En één heel 
belangrijk facet daarvan is het zitten in 
die MSRC en zorgen dat die opleidingen 
goed lopen. Ook nu nog. De arts van 
straks wacht nu op initiatieven vanuit 
de specialistische vervolgopleidingen. Ik 
wens de MSRC veel succes, wijsheid en 
voldoening toe bij het initiëren, begelei-
den en bewaken van dat proces.’

Beslissing 
niet over 

één nacht ijs

noodzakelijk het eindproduct van een 
opleiding expliciet in kwalitatieve ter-
men te beschrijven, een ontwikkeling 
van curriculum naar competenties.’ 

Het oud-MSRC-lid zag de toenemende 
juridisering voor zijn ogen voltrekken. 
‘Ik kan mij de vergadering nog goed her-
inneren waarin de voorzitter ons mee-
deelde dat een assistent-in-opleiding, die 
het niet eens was met een beslissing van 
de MSRC, op het bureau was verschenen 
met een advocaat! Onze monden vie-
len werkelijk open van verbazing. In de 
stilte die volgde, realiseerden wij ons dat 
een nieuw tijdperk was aangebroken. En 
dat de MSRC hiervoor de deskundigheid 
niet in huis had. Het is dan ook als het 
ware een punt van herkenning om in het 
laatste jaarverslag van de MSRC te lezen 
dat “de maatschappelijke tendens tot ju-
ridisering een steeds zwaardere stempel 
drukt op de uitvoeringspraktijk van de 
MSRC”.’

Kwesties
En zo speelden er volgens Van Boven 

in wisselende mate voortdurend allerlei 
kwesties. ‘De aanvankelijk voorzichtig 
gestelde vraag of het mogelijk was een 
opleiding in deeltijd te volgen, hing sa-
men met het toenemende aantal vrou-
welijke aios. De groei van medische ken-
nis en medische technologie met als ge-
volg een toenemende versnippering van 
opleidingen, verzoeken tot verlenging 
van de opleidingsduur en verzoeken tot 
erkenning van nieuwe specialismen.’

 ‘Verder hebben in de jaren negentig 
twee zaken de MSRC en het bureau be-
ziggehouden en dat waren de wijze van 
uitvoering en zorgvuldigheid van de ad-
ministratieve uitvoeringspraktijk, en de 
mogelijke samenvoeging van de MSRC 
met andere colleges binnen de KNMG. 
Het eerste heeft, samen met de toene-
mende werklast, een grote impact gehad 
op de administratieve wijze van werken. 
Een ontwikkeling van een goedwillende, 
maar min of meer amateuristische orga-
nisatie naar een doelmatige en doeltref-
fende organisatie. De tijd van discussies 
over het samengaan van de registratie-
commissies was een onplezierige periode 
waarin het contact op zijn zachts gezegd 
niet zo prettig was tussen de MSRC en 
het hoofdbestuur van de KNMG.’

Bezwaar
Als duidelijk wordt dat de bureaus 

sinds de verhuizing naar de nieuwe Do-
mus al een tijdje samenwerken en dat 
de regis tratiecommissies wellicht bin-
nenkort samen zullen gaan, zegt van 
Boven: ‘Het bezwaar van toen tegen het 
samengaan had een diepe grond. Naast 
de bezwaren tegen de wijze waarop deze 
samenvoeging werd geïntroduceerd en 
begeleid, zagen en voelden wij het als 
een aantasting van de autonomie van de 
medisch specialistische professie zoals 
vertegenwoordigd in en door de MSRC. 
Nu is er over de professionele autono-
mie van de medicus veel gezegd en ge-
schreven, maar de kern is dat het onver-

Em. prof. dr. C.P.A. van Boven

Wat doet de Medisch Specia-
listen Registratie Commissie?

• Het instellen en opheffen van 
registers van medisch specia-
listen, welke registers tot doel 
hebben het bevorderen en 
bewaken van de kwaliteit van 
de beroepsuitoefening 
van medisch specialisten.

• Het inschrijven van personen 
in een register, het herregis-
treren van personen in een 
register en het opnieuw in-
schrijven van herintreders 
in een register.

• Het erkennen van opleidings-
inrichtingen en opleiders, als-
mede het schorsen of intrek-
ken van de erkenning.

• Het houden van toezicht op 
de naleving van Besluiten van 
het CCMS door opleidings-
inrichtingen en opleiders die 
zijn erkend.

• De MSRC heeft voorts tot 
taak het vaststellen van ta-
rieven die moeten worden 
betaald voor de behandeling 
van verzoeken tot registratie 
of herregistratie van medisch 
specialisten, dan wel voor een 
andere activiteit van de MSRC.



’

Als arts voor verstandelijk 
gehandicapten begeef ik 
me op een breed terrein 

van de geneeskunde. 
De nadruk ligt op 

multidisciplinaire benadering 
van de populatiegerelateerde 

problematiek. Dan denk ik met 
name aan de psychiatrische, 
genetische, gastro-intestinale 
en neurologische stoornissen 

bij mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Toch spelen ook revalidatie 
en zintuigstoornissen een 

grote rol. Het geeft mij 
veel voldoening om samen 
de patiënt en zijn of haar 
omgeving en met andere 
specialisten te komen tot 
een passende begeleiding 

of behandeling. Met de 
komst van de opleiding, 
de leerstoel, de toename 

van wetenschappelijk 
onderzoek en de oprichting 
van poliklinieken is het een 

dynamisch vak. Voor mij een 
zeer aantrekkelijk vak, waarin 

ik de uitdaging zie om het 
verder te blijven ontwikkelen 

en de samenwerking 
met overige specialismen 

te versterken.

Karla Magilsen
Aios arts voor verstandelijk 

gehandicapten

Prinsenstichting Purmerend
CHVG
VAAVG

‘
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gronden en die vond dat hij in ons land 
ook erkend moest worden. Maar hij vol-
deed in geen enkel opzicht aan de voor-
waarden die gesteld werden aan specia-
listen. Met name de mensen van de re-
gistratiecommissie waren heel boos over 
die negatieve beslissing van de Commis-
sie van Beroep, dat weet ik nog wel.’ 

Nadat het vak huisarts in de jaren ze-
ventig als medisch specialisme werd er-
kend, ontstond er een behoorlijke toena-
me in het aantal beroepszaken. Schultsz: 
‘Toen had je de poppen aan het dansen, 
want wij moesten iedereen die zijn art-
senbul in het buitenland had gehaald, 
registreren in het huisartsenregister. Dit 
speelde met name bij Belgische artsen, 
die hier na hun bul direct als huisarts 
aan de slag konden. Pas later werden 
daar opleidingseisen aan verbonden.’ 

Volgens Schultsz was dit een buiten-
gewoon ongelukkige situatie en kwam 
daar pas verandering in na de komst van 
de Europese unifi catierichtlijn voor de 
huisartsgeneeskunde. ‘Ik ben in de ja-
ren negentig zelfs nog eens bij minister 
Borst geweest met een delegatie van het 
hoofdbestuur om haar te vertellen dat er 
met spoed in Brussel moest worden ge-
pleit voor een huisartsenrichtlijn.’

Belangen
Voorheen was de registratie van art-

sen een puur particuliere aangelegen-
heid. Alles viel onder de KNMG. Volgens 
de gepensioneerde jurist ‘heeft dat re-
gister zo lang standgehouden, omdat de 
ziekenfondsen op grond van het Zieken-
fondsbesluit van de artsen verlangden 
dat ze als specialist stonden ingeschre-
ven, anders konden ze hun rekeningen 
niet declareren. Als dat niet zo was ge-

groeid, had de registratie niet zo’n vaste 
voet aan de grond gekregen, want dan 
waren de belangen voor artsen niet zo 
groot geweest.’ 

Het werd tijd om het systeem aan te 
passen na de introductie van de Wet op 
de beroepen in de individuele gezond-
heidszorg (Wet BIG) van 1993. Deze wet 
is in fasen in werking getreden en voor 
artsen was dat op 1 december 1997. Een 
gevolg daarvan was dat de bezwaar- en 
beroepsprocedure vanaf dat moment 
plaatsvond volgens de Algemene wet Be-
stuursrecht. 

Schultsz over die periode: ‘Vanaf dat 
moment waren de registratiecommis-
sies zelfstandig bestuursorganen en 
dat bracht met zich mee dat met name 
de Commissie van Beroep niet in deze 
vorm kon blijven bestaan. Wanneer de 
bestuursrechter bevoegd is, moet eerst 
een bezwaarprocedure worden doorlo-
pen. De KNMG heeft dan ook een vrij 
zware bezwarencommissie samengesteld 
met allemaal juristen en specialisten. 
Als die bezwaarprocedure is doorlopen, 
dan kun je naar de bestuursrechter. En 
daarna kun je ook nog in hoger beroep 
bij de Raad van State, wat vroeger niet 
mogelijk was.’

Adviescommissie
De laatste uitspraak van de CvB da-

teert van december 1999. Met de inwer-
kingtreding van de Regeling inzake de 
opleiding en registratie van specialisten 
ging de CvB op in de huidige Adviescom-
missie. ‘Het heet niet voor niets een ad-
viescommissie’, onderstreept Schultsz, 
die voorzitter was van 1998 tot 2006. 
‘Nu staat onder alle beslissingen van de 

Na uitspraak 

commissie was 

de kous af

Wanneer mr. Bart Schultsz door 
de nieuwe Domus Medica wandelt, 
wordt snel duidelijk dat hij geen on-
bekende is in het KNMG-gebouw. 
Menigeen begroet hem of maakt 
even een praatje. De inmiddels ge-
pensioneerde jurist was van 1969 
tot en met 1983 als secretaris van 
het KNMG-bestuur belast met alge-
mene en juridische zaken. Daarna 
vertrok hij als stafj urist naar de 
Hoofdinspectie gezondheidszorg 
om na zijn pensioen nog acht jaar 
rechter-plaatsvervanger te zijn en 
voorzitter van de Adviescommissie. 

De Adviescommissie is de opvolger van 
de Commissie van Beroep die begin jaren 
zestig werd ingesteld. Een van de eerste 
keren dat mr. Schultsz als jonge jurist 
in aanraking kwam met de toenmalige 
Commissie van Beroep was in een zaak 
waar hijzelf optrad als advocaat namens 
de Specialisten Registratie Commissie 
(SRC). Schultsz memoreert: ‘Ik weet dat 
nog goed. Het betrof een bekende Ne-
derlandse gynaecoloog die jarenlang in 
de tropen had gewerkt en die, eenmaal 
terug in Nederland, niet de opleidings-
bevoegdheid kreeg, terwijl hij wel be-
noemd was als hoogleraar aan de univer-
siteit. Dat was typisch zo’n zaak die bij 
de Commissie van Beroep speelde.’

In de commissie zaten volgens de 71-
jarige Schultsz altijd behoorlijke zwaar-
gewichten. ‘De Commissie van Beroep 
als rechtsprekend orgaan voor artsen 
was uniek in Europa. Toch was het op-
merkelijk dat die commissie zo hoog was 
opgetuigd met altijd een net afgetreden 
president van de Hoge Raad. In de jaren 
zestig was dat mr. Jan Donner, de vroe-
gere minister van justitie en grootvader 
van de huidige minister Donner. Ik heb 
altijd gedacht dat dat wel wat minder 
kon. Het waren namelijk sibillijnse fi gu-
ren die het rechtsprekend orgaan vorm-
den. Ze duldden geen tegenspraak. Er 
was geen hoger beroep mogelijk, dus je 
kon niet tegen een uitspraak ingaan. Als 
de commissie had gesproken, was de 
kous af.’

Stof doen opwaaien
Schultsz vertelt over de Europese uit-

wisselingsrichtlijnen voor specialisten 
die eind jaren zestig veel aanleiding ga-
ven tot problemen. ‘De discussie ging 
over de equivalentie van de opleidingen 
in ons land en die in het buitenland. De 
Commissie van Beroep heeft toen nogal 
wat stof doen opwaaien door uitspraken 
te doen, waar de KNMG het helemaal 
niet mee eens was. Zo speelde een zaak 
rond een Turkse specialist die in Duits-
land wel erkend was op hele dubieuze 

Na ruim 35 jaar te hebben ge-
functioneerd, nam de KNMG 
aan het eind van de 20ste 

eeuw afscheid van de Com-
missie van Beroep. Toch bleef 
uiteraard ook in de nieuwe 
structuur de mogelijkheid be-
staan om tegen een beslissing 
van een registratiecommissie 
bezwaar te maken. Hiervoor 
werd de Adviescommissie 
in het leven geroepen, door-
gaans de ‘Bezwaarschriften-
commissie’ genoemd. 
Mr. B. Schultsz was acht jaar 
lang de voorzitter.

 Mr. B. Schultsz

 Adviescommissie

Ziekenhuisdirecties verdedigden 
zich te vuur en te zwaard
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Mr. B. Schultsz

registratiecommissies de mogelijkheid 
tot bezwaar vermeld. Dat betekende dat 
er na het instellen van de Adviescom-
missie ook ineens een toeloop was van 
bezwaarschriften. Dat was met name 
het geval bij vormen van herregistratie. 
In de tijd dat ik er zat waren de huisart-
sen druk bezig met hun vijfj aarlijkse her-
registratie.’

‘Wanneer huisartsen niet genoeg bij-
scholing gevolgd hebben, of niet genoeg 
patiënten meer zien, mogen ze zich geen 
huisarts meer noemen. En als het goed 
is, contracteren de huidige ziektekosten-
verzekeraars je niet als je niet meer inge-
schreven staat in het huisartsenregister.’ 
Maar Schultsz vermoedt dat die controle 
niet waterdicht is. 

‘Laat ik het zo zeggen: de zorgverzeke-
raars dienen het te controleren voordat 
ze contracten met artsen afsluiten. Maar 
of dat gebeurt? Dat geloof ik niet altijd, 
maar dat zou wel moeten! Tenzij coördi-
nerend secretaris van de afdeling Oplei-
ding & Registratie, Lourens Kooij, er in-
eens heel hard achteraan heeft gezeten 
de afgelopen tijd. Dat is typisch iets voor 
Kooij’, voegt hij daar met een lach aan 
toe. ‘Kooij heeft een centrale rol gespeeld 
bij de sanering van het systeem.’   

Na de huisartsenzaken kwamen de 
herregistratiezaken van medische speci-
alisten erbij en dat was andere koek, ver-
telt de jurist. ‘De huisartsen hadden die 
herregistratie heel modern opgezet met 
de algemene bestuurswet als basis. De 
specialisten daarentegen waren daar nog 
niet helemaal op ingesteld. Voorname-
lijk de MSRC schrok zich de eerste jaren 
een ongeluk. Die was er niet op bedacht 
dat ze van de Adviescommissie wel eens 

een fl inke tik op de vingers kon krijgen. 
Soms handelden ze dossiers niet op tijd 
af. Die bleven dan maanden liggen.’

Schultsz legt uit hoe dat kwam. ‘Bij de 
verlenging van de opleidingsbevoegd-
heid kwam een visitatierapport aan te 
pas. Zo’n visitatie was op zichzelf een 
geweldige klus. Kilo’s papier moesten er 
dan worden ingevuld. Het rapport moest 
vervolgens in diverse commissies en col-
leges worden besproken. Soms liep zo’n 
zaak langdurig uit het gareel. Wij hebben 
de MSRC er toen heel duidelijk op gewe-
zen dat dat onaanvaardbaar was en dat 
we dat niet konden tolereren. Toen heeft 
de MSRC mij bezworen dat het niet meer 
zou voorkomen.’ Schultsz stelt: ‘Wanneer 
niemand iets zegt van dergelijke praktij-
ken, dan gaat dat maar door op die ma-
nier. De registratiecommissies bewaken 
de kwaliteit van de beroepsgroep en de 
Adviescommissie bewaakt de kwaliteit 
van de registratiecommissies.’ 

Dure advocaten
Voor medisch specialisten is de op-

leidingserkenning en de erkenning van 
opleiders van groot belang. Schultsz: ‘De 
Adviescommissie behandelde vrij veel 
zaken waarin de opleidingsbevoegdheid 
werd ingetrokken. Dan beseften de zie-
kenhuizen of opleiders eerst niet hoe 
ernstig het was. Op een gegeven mo-
ment drong het toch door en kwamen ze 
met grote afvaardigingen naar de zitting. 
Ziekenhuisdirecties waren dan heel erg 
geschrokken dat het zover was gekomen 
en brachten dure advocaten mee om zich 
te vuur en te zwaard te verdedigen.’

Bij dergelijke zaken had de registratie-
commissie bijvoorbeeld geoordeeld dat 

Mr. B. Schultsz

Gerenommeerde specialist was bang vogeltje
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zo zijn nadelen, erkent hij. ‘Onder het 
oude systeem was het al bureaucratisch, 
maar nu helemaal. Het gevaar van over-
reglementeren bestaat nog steeds. We 
zagen soms uitwerkingen van besluiten, 
waarvan we dan tegen elkaar zeiden: 

“Mensenlief, wat een bureaucratische 
toestand”. Anders dan de meeste men-
sen denken, zijn juristen helemaal geen 
letterknechten. Artsen zijn eigenlijk veel 
bureaucratischer als zij dingen gaan re-
gelen. Juristen kijken meer naar het ge-
heel. Zij hebben een socialere blik, denk 
ik.’ 

Uit het enthousiasme waarmee de 
gepensioneerde jurist over zijn voorzit-
terschap vertelt, zou je kunnen afl eiden 
dat hij het voorzitterschap nog mist. 
Schultsz is ook pas een jaar weg. Zelf 
zegt hij daarover: ‘Een beetje mis ik het 
wel. Aan de andere kant, ik ben nu 71 
jaar en heb het lang genoeg gedaan. Het 
is toch een natuurlijk proces als jongere 
mensen het overnemen. Degenen die het 
nu doen, hebben nog met mij in de com-
missie gezeten.’ Meestal ging het er heel 
gemoedelijk aan toe, vertelt Schultsz, 
maar af en toe was het nodig om orde 
op zaken te stellen. ‘Een enkele keer ben 
ik wel eens op de zitting uit mijn slof ge-
schoten. Naderhand kwamen mijn colle-
ga-commissieleden dan naar me toen en 
zeiden: “Goh dat kenden we niet van je, 
dat je ook zo kon uitvallen.”Als het echt 
nodig is, dan kan ik dat ook echt goed’, 
besluit Schultsz met een glimlach.

Wat doet de Adviescommissie?

Tegen beslissingen van de re-
gistratiecommissies (MSRC, 
HVRC en SGRC) kan door zo-
wel specialisten als opleiders 
of opleidingsinstituten bij be-
treffende registratiecommissie 
bezwaar gemaakt worden. Deze 
registratiecommissie legt het 
bezwaar vervolgens voor aan 
een onafhankelijke bezwaar-
schriftenadviescommissie. 
Deze Adviescommissie hoort 
de partijen en brengt advies uit 
aan betreffende registratiecom-
missie. Vervolgens neemt de 
registratiecommissie zelf een 
beslissing over het bezwaar. 
De Adviescommissie bestaat 
uit onafhankelijke jurist- en spe-
cialistleden. Voor ieder zelfstan-
dig specialisme is een specialist 
als lid van adviescommissie be-
noemd. De leden kunnen geen 
deel uitmaken van of werkzaam 
zijn onder verantwoordelijkheid 
van een college of registratie-
commissie. Evenmin kunnen 
zij zitting hebben in het bestuur 
of werkzaam zijn bij de KNMG 
of een van haar beroeps-
verenigingen.

een opleider niet voldeed aan de gestelde 
eisen. ‘Dat waren enorme waslijsten aan 
voorwaarden, dus daar konden wel eens 
mankementen in zitten. Een opleider 
was bijvoorbeeld verplicht wetenschap-
pelijk actief te zijn. Als er specialisten 
voorgedragen werden die twaalf jaar 
daarvoor een keer een artikeltje had ge-
schreven, dan oordeelde de MSRC dat 
dit niet voldoende was om als opleider 
te worden geregistreerd. Dan kwam zo’n 
zaak bij ons. Het verweer van het zieken-
huis was vaak dat zo’n man hoog stond 
aangeschreven en wetenschappelijk echt 
wel verantwoord bezig was, et cetera. 
Dan zeiden ze: “U moet niet zo kinder-
achtig zijn, die man heeft misschien niet 
zoveel geschreven, maar hij is een cory-
fee in deze wereld. U kunt hem niet zo-
maar op die paar artikeltjes afwijzen als 
opleider.” Dat soort interessante discus-
sies vonden er plaats.’ 

Politiek spel
De gepensioneerde jurist heeft met 

veel genoegen de Adviescommissie voor-
gezeten. Vol trots: ‘Het was een heel inte-
ressante functie en de juristleden waren 
buitengewoon goed ingevoerd in deze 
materie. Zittingen leiden was altijd inte-
ressant. Vooral bij gevoelige, persoonlijke 
kwesties moest je soms voorzichtig ope-
reren. Vaak was het een begeleidingspro-
ces waarin je een heleboel kon sturen en 
in goede banen kon leiden. Daar kwam 
nogal wat fi ngerspitzengefühl aan te 
pas.’

Schultsz zorgde er dan ook voor om 
voeling te houden met de ontwikkelin-
gen in de maatschappij. ‘Huisartsen en 
sociaal-geneeskundigen staan midden 

in die samenleving en zijn echt afhanke-
lijk van de besluiten van de politiek. Wij 
moesten altijd goed uitkijken hoe het 
politieke spel in elkaar stak. Dat konden 
we gewoon zelf. Soms werden we geadvi-
seerd, maar dat was eerder uitzondering 
dan regel. Het was aardig te overzien 
voor ons als juristen.’ Vanuit de beroeps-
organisatie werd dan ook met ontzag 
naar de leden van de Adviescommissie 
gekeken. 

Schultsz vertelt er smakelijk over: 
‘Later hoorde ik dat wij altijd zo begrij-
pend en hoff elijk waren geweest. En dan 
reageerde ik behoorlijk verbaasd en zei: 

“Dat zijn rechters toch altijd?” Ach weet 
u, soms kwamen de betrokkenen hele-
maal defensief en tot de tanden toe be-
wapend binnen. En dan viel het binnen 
reuze mee. Ik weet nog dat een nieuwe 
MSRC-secretaris voor de eerste keer op 
de zitting kwam. Hij was een gerenom-
meerde specialist geweest en kwam als 
bang vogeltje binnen. Maar dat ging er 
wel snel vanaf. Ik begrijp ook wel dat je 
in zo’n positie kwetsbaar bent.’

Helderder
Volgens Schultsz is de overgang van de 

Commissie van Beroep naar de Advies-
commissie een succesvolle operatie ge-
weest. ‘Ik heb het acht jaar gedaan en ik 
denk dat het grote succes is dat iedereen 
weet waar hij aan toe is. Die bestuurswet 
heeft een heel zuiverende werking ge-
had. Er is geen gekonkelfoes meer. Het 
systeem van daarvoor was ook een goed 
functionerend systeem, maar nu je er zo 
naar vraagt, denk ik dat het tegenwoor-
dig helderder is.’ 

Toch heeft die nieuwe structuur ook 

Mr. B. Schultsz

Juristen 
zijn geen 

letterknechten
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vervuld door de voorzitter van de Speci-
alisten Organisatie (SO). Op grond van 
verworven rechten werden 1.147 artsen 
in het specialistenregister ingeschreven. 
Een van de eerste vragen die de SRC zich 
stelde was of een eenmaal ingeschreven 
specialist altijd ingeschreven zou kunnen 
blijven. Op verzoek van de SRC besloot 
het HB van de NMG in 1933 het Huis-
houdelijk Reglement (HR) zodanig te 
wijzigen dat specialisten die vijf jaar hun 
specialisme niet hadden uitgeoefend uit 
het register verwijderd zouden worden. 
Dit besluit kan worden beschouwd als de 
bakermat van de herregistratie van spe-
cialisten.
 
Veel vragen
De SRC zag zich in de jaren tot de Tweede 
Wereldoorlog voor tal van vraagstukken 
geplaatst. Er bestond immers geen en-
kele regeling ten aanzien van specialis-
tische opleidingen. Welke deelgebieden 
van de geneeskunde moeten als specia-
lisme worden erkend? Welke dubbelspe-
cialismen worden toegestaan? Hoe lang 
diene(n) de specialistische opleiding(en) 
te duren? Wordt een specialist erkend 
als opleider of een ziekenhuis als oplei-
dingsinrichting? Welke (universitaire of 
algemene) ziekenhuizen worden erkend? 
De SRC ging voor deze vragen te rade bij 
de wetenschappelijke verenigingen. De 
opleidingsduur werd voor alle specialisti-
sche opleidingen vooralsnog vastgesteld 
op drie jaar. In 1939 waren er 18 speci-
alismen.
In de oorlogsjaren kwamen de werkzaam-
heden stil te liggen. De SRC werd in 1941 
met de liquidatie van de NMG opgehe-
ven. Het specialistenregister werd tijdens 
de oorlog door de toenmalige voorzitter, 
Van Cappellen, thuis bewaard. Het eerste 

besluit dat de SRC na de heroprichting op 
5 augustus 1945 nam was alle 110 art-
sen die tijdens de bezettingstijd door de 
Nederlandse Artsenkamer als specialist 
waren erkend de inschrijving in het spe-
cialistenregister te ontnemen. Zij konden 
opnieuw inschrijving aanvragen onder 
overlegging van de bewijsstukken van de 
gevolgde opleiding.

Zwaardere eisen 
Vanwege groeiende kritiek op onder an-
dere de inhoud en de duur van de speci-
alistische opleidingen legde de SRC begin 
1946 een aantal vragen voor aan alle 
opleiders, hoogleraren en wetenschappe-
lijke verenigingen. De resultaten hiervan, 
het rapport Zeeman, leidde tot het vast-
stellen in 1949 van nieuwe, zwaardere 
eisen waaraan opleiders, opleidingsin-
richtingen en assistenten dienden te vol-
doen. De opleidingsduur werd per speci-
alisme verschillend en varieerde van drie 
(oogheelkunde) tot zes jaar (heelkunde). 
De bekrachtiging door het HB van de in 
1949 koninklijk geworden NMG liet ech-
ter tot 1955 op zich wachten. 
Na de oorlog werd een aantal nieuwe spe-
cialismen erkend, waaronder  anesthesi-
ologie en reumatologie in 1948 en cardio-
logie en neurochirurgie in 1949. De duur 
van de verschillende opleidingen bleef 
ook in de jaren vijftig de gemoederen van 
de SRC en de wetenschappelijke vereni-
gingen bezighouden, evenals het vraag-
stuk van de erkenning van ziekenhuizen 
voor A- en B-opleidingen.
De rol van de wetenschappelijke vereni-
gingen, die concilia instelden voor op-
leidingszaken, werd steeds belangrijker. 
Daarbij ontstonden tussen de verenigin-
gen en de SRC discussies over bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden. Soms 

leidde dit tot openlijke confl icten, zoals 
in 1950 met de Nederlandse Vereniging 
voor Heelkunde, die al vanaf 1948 buiten 
de SRC om opleidingsziekenhuizen bleek 
te visiteren. Ook de autonome positie van 
de SRC binnen de KNMG kwam onder 
vuur te liggen. 

Strijd om de macht
Aanhoudende wrijving tussen HB en 
SRC leidde tot de instelling van een com-
missie die in 1951 tot de conclusie kwam 
dat een principiële wijziging van het sy-
steem van de erkenning van specialisten 
noodzakelijk was en dat de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid bij de overheid zou 
moeten liggen. Voor deze plannen kwa-
men de handen echter niet op elkaar. In 
1952 stelde de staatssecretaris van Volks-
gezondheid, Muntendam, een staats-

De geschiedenis van de gespe-
cialiseerde geneeskunde be-
gint kort nadat de staatsman 
J.R. Thorbecke met zijn wetten 
in 1865 eenheid bracht in de 
veelheid van geneeskundige 
beroepen, waarbij de feitelijke 
toelating tot de beroepsuitoe-
fening berustte bij provinci-
ale en regionale commissies. 
Thorbecke introduceerde de 
op een universitaire studie 
gebaseerde artsentitel, die de 
bevoegdheid gaf tot de beoe-
fening van de geneeskunst ‘in 
haar volle omvang’. De wet 
regelde echter niet de inhoud 
van deze studie. Dat de art-
sentitel, die de bevoegdheid 
gaf tot de beoefening van de 
gehele genees-, heel- en ver-
loskunst zelf reeds een driede-
ling in zich droeg, kan als een 
voorteken worden beschouwd. 

 Dr. L. R. Kooij, coördinerend secretaris 

 Opleiding & Registratie

Historisch overzicht opleiding 
en registratie specialisten

Dit artikel beschrijft in grote lij-
nen de ontwikkeling van de oplei-
dings- en registratiefunctie van 
de (K)NMG vanaf de instelling 
van de Specialisten Registratie 
Commissie (SRC) in 1932. Deze 
75 jaar worden verdeeld in drie 
periodes: de eerste periode van de 
oprichting tot de formalisering 
van de overheidsinvloed en de in-
troductie van de ‘trias politica’ in 
1961, daarna de periode van 1961 
tot de opleidings- en registratieta-
ken onder de Wet op de beroepen 
in de individuele gezondheidzorg  
(Wet BIG) werd gebracht in 1998 
en tenslotte de ontwikkelingen 
sindsdien. 

Aan het eind van de negentiende eeuw 
kozen sommige artsen deelgebieden 
van de geneeskunde als studie- en werk-
terrein. In 1873 werd de eerste weten-
schappelijke vereniging (van zenuw- en 
zielsziekten) opgericht, in 1887 gevolgd 
door de Nederlandsche Gynaecologen 
Vereeniging. In 1883 werden in Neder-
land 32 specialisten geteld. Tegen 1920 
bestonden binnen de in 1849 opgerichte 
Nederlandsche Maatschappij tot bevor-
dering der Geneeskunst (NMG) zowel 
een Huisartsen Organisatie (HO) als een 
Specialisten Organisatie (SO), voorlopers 
van de latere LHV en LSV (nu de Orde 
van Medisch Specialisten). 
Prof. dr. G.C. Nijhoff , hoogleraar gynae-
cologie in Groningen, kan als grondleg-

ger van de opleidings- en registratiefunc-
tie van de KNMG worden beschouwd. 

De eerste periode
(1932-1961): pionieren

Nijhoff  bepleitte vanaf het begin van de 
twintigste eeuw een vorm van toezicht 
op de specialistische opleidingen en het 
binden van de bevoegdheid de specia-
listische praktijk te beoefenen aan een 
diploma. Er was echter veel weerstand: 
specialisatie werd door veel artsen als not 
done beschouwd en specialisten beoefen-
den naast hun specialisatie vaak ook de 
algemene praktijk. 
Specialisten hadden in die tijd ook nau-
welijks toegang tot ziekenhuizen: de 
zorg voor de daar verpleegde armlastige 
patiënten was geheel in handen van al-
gemeen artsen. Pas in 1930 besloot het 
Hoofdbestuur van de NMG, onder voor-
zitterschap van Nijhoff ,  tot het instellen 
van een Specialisten Registratie Com-
missie (SRC). De plannen bij de overheid 
om te komen tot ziekenfondswetgeving 
zijn daarbij van invloed geweest: er dien-
de dan immers een garantie te zijn voor 
deskundige (specialistische) zorg. 1

De feitelijke start vond plaats op 10 febru-
ari 1932. De samenstelling en de werk-
wijze van de SRC werd vastgelegd in het 
Huishoudelijk Reglement van de NMG. 
De SRC bestond uit vijftien specialisten 
op voordracht van de wetenschappelijke 
verenigingen. Het voorzitterschap werd 

Prof. dr. G.C. Nijhoff, grondlegger van 
de Specialisten Registratie Commissie.
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het college zouden pas in werking treden 
nadat goedkeuring van de minister was 
verkregen.

Taken SRC beperkt
Na de nodige schermutselingen binnen 
de KNMG werd op 25 mei 1961 het Cen-
traal College geïnstalleerd. Dr. C.L.C. van 
Nieuwenhuizen werd tot eerste voorzitter 
gekozen. 2  Het Centraal College was een 
opleidingscollege: de taak was beperkt 
tot het vaststellen van opleidingseisen en 
eisen voor de erkenning van opleiders en 
opleidingsinrichtingen. De bepalingen 
ten aanzien van de registratie van speci-
alisten bleven vastliggen in het Huishou-
delijk Reglement van de KNMG. Het Cen-
traal College was paritair samengesteld 
uit leden vanuit de medische faculteiten 
en uit de beroepsgroep en adviserende le-
den namens de ziekenhuizen en de over-
heid. De SRC werd een uitvoerend orgaan 
en bleef bestaan uit specialisten op voor-
dracht van de wetenschappelijke vereni-
gingen, uit elk specialisme één. De SRC 
had grote moeite met deze verandering, 
vooral omdat daarmee de concilia van de 
wetenschappelijke verenigingen formeel 
buiten spel werden gezet. Tegen besluiten 
van de SRC op verzoeken tot erkenning 

en tot  registratie stond beroep open bij 
een Commissie van Beroep (CvB), be-
staande uit juristleden, waaronder de 
voorzitter, benoemd door de overheid en 
leden-artsen, benoemd door de KNMG 
en de universiteiten. De juridische status 
van dit nieuwe stelsel werd wel als ‘semi-
publiekrechtelijk’ aangeduid. 

In 1956 was al besloten naast de SRC 
een registratiecommissie voor sociaal-
geneeskundige specialisten in te stellen. 
Het zou echter tot 1960 duren voordat 
de Sociaal-Geneeskundigen Registratie 
Commissie (SGRC) offi  cieel werd inge-
steld en de eerste arts in het register 
van sociaal-geneeskundigen werd inge-
schreven. Merkwaardig genoeg werd het 
Centraal College in 1961 niet ook belast 
met het vaststellen van de opleidings- en 
erkenningseisen van sociaal-geneeskun-
digen. Met de voorbereiding daarmee 
hield de in 1960 opgerichte Stichting 
tot Opleiding in de Sociale Geneeskunde 
(OSG) zich bezig. In 1961 stelde de SGRC 
de opleidingseisen vast voor de arbeids- 
en bedrijfsgeneeskunde als eerste tak 
van de sociale geneeskunde. Pas in 1968 
werd naar het voorbeeld van het Centraal 
College het College voor Sociale Genees-
kunde (CSG) ingesteld. Hiermee was een 
tweede zuil naast het Centraal College en 
de SRC gecreëerd.

Huisartsgeneeskunde 
nu specialisme
In 1973 werd de huisartsgeneeskunde een 
specialisme. Tot dat moment gaf het arts-
diploma recht op het uitoefenen van de 
algemene praktijk en vestiging als huis-
arts. Het curriculum van de artsopleiding 
werd gewijzigd en een éénjarige specifi e-
ke opleiding in de huisartsgeneeskunde 

werd ingesteld als voorwaarde voor het 
uitoefenen van de (ziekenfonds)praktijk. 
Het College voor Huisartsgeneeskunde 
(CHG) en de Huisarts Registratie Com-
missie (HRC) werden ingesteld. Een der-
de zuil zag het licht. 
Het CHG was evenals het Centraal Col-
lege paritair samengesteld uit leden van-
uit de medische faculteiten en uit de be-
roepsgroep en ook maakte een vertegen-
woordiger van de minister als adviserend 
lid deel uit van het college. De HRC werd 
samengesteld uit gelijke aantallen leden 
vanuit de beroepsvereniging, de weten-
schappelijke vereniging en de medische 
faculteiten. Het register van huisartsen 
werd op 1 december 1973 opengesteld. 
Een overgangsbepaling maakte het mo-
gelijk dat reeds gevestigde huisartsen op 
grond van verworven rechten konden 
worden ingeschreven. Deze overgangsbe-
paling was echter zo ruim gesteld dat ook 
artsen die niet als huisarts werkzaam 
waren recht hadden op inschrijving in 
het register van huisartsen. 
In 1975 bleek dat het in aantal in het 
register van huisartsen ingeschreven 
artsen met 6.200 het aantal van 4.937 
werkzame huisartsen ver overtrof.3  Dit 
was aanleiding om voor huisartsen toen 
al actieve herregistratie in te voeren. Die 
herregistratie vindt inmiddels alweer 
bijna dertig jaar plaats.4 Het CHG en de 
HRC werden met de aanwijzing van de 
verpleeghuisgeneeskunde als specialisme 
in 1990 uitgebreid tot CHVG en HVRC. 
De huisartsopleiding werd in 1988 uit-
gebreid tot twee en in 1994 tot drie jaar. 
In 2000 werd het aandachtsgebied van 
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commissie in om te onderzoeken of de 
vorming en erkenning van specialisten 
‘gezien de veranderde maatschappelijke 
verhoudingen en het voortschrijden van 
de medische wetenschap’ wijziging be-
hoefde. 
De directe aanleiding hiertoe waren 
klachten over de verzwaring van de oplei-

dingseisen en de behoefte van de overheid 
aan invloed bij de opleiding van specialis-
ten. Ook ziekenhuizen en universiteiten 
wensten meer invloed. Sommige hoogle-
raren verkeerden in de veronderstelling 
dat de opleiding van artsen tot specialist 
hen rechtens toekwam. De bevoegdheid 
van de universiteiten strekte zich echter 
niet uit over de opleidingen na het arts-
examen. De strijd om de macht  was ont-
brand.
Deze staatscommissie stelde in haar in 

1956 verschenen rapport voor een colle-
ge in te stellen, paritair samengesteld uit 
leden vanuit de universiteiten en vanuit 
de beroepsgroep (KNMG) en adviserende 
leden namens de overheid. De SRC zou 
verdwijnen  en het college, dat de vorm 
van stichting zou krijgen, zou enkele uit-
voerende commissies instellen en zelf als 
beroepsinstantie fungeren. Studenten 
zouden al na het doctoraal examen voor 
een bepaald specialisme moeten kiezen. 
Dit plan was voor de KNMG niet aan-
vaardbaar. Een diepgaand confl ict met de 
overheid was het gevolg. De minister van 
Onderwijs presenteerde zelfs een plan 
om de specialistische opleidingen in de 
Hoger Onderwijswet op te nemen. 

De tweede periode 
(1961-1998): 
trias politica

In 1960 werden overheid en beroepsgroep 
het uiteindelijk eens over de inrichting 
van de opleidings- en registratiefunctie 
binnen de KNMG volgens de trias po-
litica: scheiding tussen wetgeving, uit-
voering en rechtspraak. Een college zou 
worden belast met het vaststellen van de 
regelgeving voor de specialistische oplei-
dingen en de erkenning van opleiders, de 
SRC zou blijven bestaan als uitvoerend 
orgaan en er zou een onafhankelijke be-
roepscommissie worden ingesteld. De 
overheid kreeg langs drie wegen invloed: 
de artikelen in het HR van de KNMG die 
betrekking hadden op de opleidings- en 
registratiefunctie konden alleen met in-
stemming van de minister worden gewij-
zigd, een ambtenaar van het ministerie 
van Volksgezondheid nam als adviserend 
lid zitting in het college en besluiten van 

Dr. C.L.C. van Nieuwenhuizen zei 

over de oprichtingsvergadering van 

het Centraal College in 1961 dat 

die alle kenmerken had van een 

Italiaanse straatruzie:

 ‘De opponenten vliegen elkaar in 

de haren, men vreest moord en 

doodslag en plotseling valt het 

gevecht stil en verwijdert iedereen 

zich tevreden naar huis.’

Op 10 februari 1932 
kwam de eerste 
vergadering van 
de Specialisten 

Registratie Commissie 
(SRC) bijeen.
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Als gevolg van de toename van eisen die 
aan artsen in opleiding en aan opleiders 
werden gesteld, nam de omvang van de 
werkzaamheden van de registratiecom-
missies toe. Meer door de colleges gestel-
de eisen betekenden meer beslissingen 
van de registratiecommissies. 
In 1990 werden de KNMG en de beroeps-
verenigingen het eens over de invoering 
van herregistratie als instrument van 
kwaliteitsborging voor alle specialisten.5 
Overeengekomen werd dat herregistratie 
niet alleen gebaseerd zou zijn op kwanti-
tatieve eisen (aard, duur en omvang van 
de werkzaamheden op het terrein van 
het specialisme), maar ook op kwalita-
tieve eisen: het deelnemen aan deskun-
digheidsbevordering. 
Voor huisartsen bestond al herregistratie 
vanaf 1978. In 1992 werd herregistra-
tie ingevoerd voor medisch specialisten, 
in 1995 voor verpleeghuisartsen en in 
1998 voor sociaal-geneeskundigen. Het 
deelnemen aan deskundigheidsbevor-
dering als herregistratie-eis werd voor 
huisartsen in 1996 ingevoerd, in 1998 
voor sociaal-geneeskundigen, in 2002 
voor verpleeghuisartsen en in 2005 voor 
medisch specialisten: kwaliteitsborging 
door periodieke herregistratie van alle 
specialisten.

De derde periode 
(1998-heden): 

onder de Wet BIG
De Wet op de beroepen in de individu-
ele gezondheidszorg (Wet BIG) trad voor 
artsen in werking op 1 december 1997. 
De wet verving de bestaande beroepsbe-
scherming door een systeem van wettelij-
ke erkenning en bescherming van (onder 

andere) de artsentitel. De wet bood ook 
de mogelijkheid van titelbescherming 
voor specialisten. De KNMG stelde, zoals 
de wet voorschrijft, een regeling op voor 
de opleiding en registratie van specialis-
ten.  Na goedkeuring door de minister 
van Volksgezondheid trad deze ‘Regeling 
specialisten geneeskunst’ op 1 oktober 
1998 in werking. 6 

Inhoudelijk onafhankelijk
De privaatrechtelijke colleges* en regi-
stratiecommissies** kregen hierdoor een 
publiekrechtelijke functie en werden 
zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) 
en kwamen onder de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) te vallen. De be-
roepsprocedure werd gewijzigd in een 
bezwaar- en beroepsprocedure conform 
de Awb: een Adviescommissie voor de 
behandeling van bezwaarschriften werd 
ingesteld. Binnen twee jaar diende alle 
collegeregelgeving te worden herzien en 
voor de registratiecommissies gingen 
nieuwe procedures en termijnen gelden. 
De colleges en de registratiecommissies, 
verenigd in de afdeling Opleiding & Re-
gistratie, werden als bestuursorganen in-
houdelijk onafhankelijk van de moeder-
organisatie en dus zelf verantwoordelijk 
voor hun besluiten, terwijl de vereniging 
KNMG verantwoordelijk bleef voor de in-
standhouding en de ondersteuning van 
deze organen. Een systeem zo solide als 
de bank van Engeland, zo werd gedacht. 

Publiek of privaat?
Groot was dan ook de verbazing toen 
door een uitspraak van de Raad van State 
in het (hoger) beroep, ingesteld door de 
Vereniging van Sportgeneeskunde tegen 
het besluit van het CCMS om de sport-
geneeskunde niet te erkennen als speci-

alisme, duidelijk werd dat de ‘wettelijke’ 
regeling en ook de collegebesluiten zuiver 
privaatrechtelijk waren.7  De colleges ble-
ken dus geen ZBO’s te zijn. 
Na jaren van overleg tussen het ministe-
rie van VWS en de KNMG zijn eind 2006 
gewijzigde artikelen voor de opleiding en 
registratie van specialisten in werking 
getreden. De overheid heeft daarbij ge-
kozen voor het beperken van de publiek-
rechtelijke functie tot de inschrijving in 
de specialistenregisters. De taken van de 
colleges, het vaststellen van regelgeving 
voor de specialistische opleidingen, de 
erkenning van opleiders, de registratie 
en de herregistratie van specialisten zijn 
(net als vóór 1998) privaatrechtelijk ge-
worden. 
Slechts de inschrijving van artsen in spe-
cialistenregisters door de registratiecom-
missies is een publiekrechtelijke hande-
ling gebleven. De taken van de registra-
tiecommissies die betrekking hebben op 
de opleidingen en de erkenning van op-
leiders zijn nu ook privaatrechtelijk. Wel 
heeft de minister van Volksgezondheid 
een instemmingsrecht met de opleidings- 
en erkenningsbesluiten van de colleges in 
de wet vastgelegd. De recente wijzigingen 
hebben de verankering van de opleiding 
en registratie van specialisten in de wet 
niet duidelijker gemaakt. Terwijl er bij de 
opleiding en registratie van specialisten 
sprake is van een continuüm, dat begint 
bij de start van de specialistische oplei-
ding en eindigt na het neerleggen van de 
beroepsuitoefening, is de verankering in 
de wet onduidelijk en mist (juridische) 
samenhang.
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beide organen verder uitgebreid met het 
specialisme medische zorg voor verstan-
delijk gehandicapten met een opleidings-
duur van drie jaar. 

Europese regelgeving
Hoewel de functie en de taken van de drie 
colleges en de drie registratiecommissies 
hetzelfde waren voor verschillende (soor-
ten) specialismen, liep de samenstelling 
van deze organen uiteen. Deze verschil-
len kwamen voort uit de uiteenlopende 
wijze waarop de verschillende soorten 
specialismen als beroep waren georga-
niseerd. Ook de opleidingen waren ver-
schillend ingericht. Terwijl de opleidin-
gen in de medisch specialistische sector 
oorspronkelijk waren voortkwamen uit 

het leermeester-gezelmodel, werden de 
opleidingen onder de aandachtssfeer van 
CHVG en HVRC van het begin af opgezet 
vanuit universitaire opleidingsinstitu-
ten, die niet alleen gestructureerd curso-
risch onderwijs aanboden, maar ook de 
organisatie van de opleiding verzorgden. 
Bij de sociaal-geneeskundige opleidin-
gen was de relatie tussen de (deels niet 
universitaire) onderwijsinstituten en de 
organisaties waar de artsen in opleiding 
werkzaam waren veel losser.
Bij de colleges stond in deze periode de 
verdere ontwikkeling en verfi jning van 
de opleidingseisen en de eisen voor de er-
kenning van opleiders, opleidingsinrich-
tingen zoals ziekenhuizen en opleidings-
instituten centraal. Voor alle opleidingen 
werd de duur en de aard van de verschil-
lende onderdelen en stages in regelgeving 
vastgelegd. Dit was ook nodig ter voorbe-
reiding van Europese regelgeving voor de 

onderlinge erkenning van arts- en  speci-
alistendiploma’s. Pogingen tot coördina-
tie van de opleidingen in de lidstaten, op 
grond waarvan de onderlinge erkenning 
van diploma’s dan zonder probleem zou 
kunnen plaatsvinden, mislukten echter. 
De EEG koos voor een systeem van mi-
nimumeisen, dat nauwelijks verder ging 
dan het vastleggen van de minimumduur 
van de opleidingen, op grond waarvan 
automatische erkenning diende plaats 
te vinden. Eind 1976 trad deze Europese 
regelgeving in werking. De lidstaten wer-
den verplicht diploma’s van arts- en spe-
cialistenopleidingen uit andere lidstaten 
automatisch te erkennen. De registra-
tiecommissies hadden en hebben grote 
moeite met het verbod op toetsing van de 
inhoud en het niveau van de opleidingen 
van specialisten uit andere lidstaten.  
Nieuwe specialismen werden ingesteld: 
huisartsgeneeskunde (1973), cardiotho-
racale chirurgie (1973), revalidatiege-
neeskunde (1977), klinische geriatrie 
(1983), klinische genetica (1987) en ver-
pleeghuisgeneeskunde (1990). Zenuw- en 
zielsziekten werd gesplitst in neurologie 
en psychiatrie, radiologie in radiothera-
pie en radiodiagnostiek (die later weer 
radiologie zou gaan heten) en laborato-
riumonderzoek in pathologie, medische 
microbiologie en klinische chemie. Het 
specialisme allergologie werd opgeheven. 
In de sociale geneeskunde werd in 1994 
gekozen voor twee hoofdstromen: arbeid 
en gezondheid en maatschappij en ge-
zondheid. Onder arbeid en gezondheid 
vielen bedrijfsgeneeskunde en verzeke-
ringsgeneeskunde en onder maatschap-
pij en gezondheid een aantal takken van 
sociale geneeskunde, waaronder jeugd-
gezondheidszorg en algemene gezond-
heidszorg.

De lijst van de destijds eenentwintig bestaande specialismen.
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Ondertussen gaat het werk van de col-
leges en registratiecommissies gewoon 
door. De taken die worden verricht ten 
behoeve van de opleidingen, de erken-
ning van opleiders, (en opleidingsinrich-
tingen en opleidingsinstituten) en de 
(her)registratie van specialisten zijn al 
75 jaar in essentie, ongeacht de wijze van 
inbedding in wet- en regelgeving van de 
overheid,  dezelfde gebleven. De eisen die 
bij deze taken worden gesteld zijn toege-
nomen en meer gedetailleerd teneinde 
een hoger kwaliteitsniveau van opleiding 
en beroepsuitoefening te waarborgen. 
Op dit moment wordt gewerkt aan de 
modernisering van de opleidingen. Veel 
aandacht gaat uit naar de systemati-
sche beoordeling van artsen in opleiding 
(aios). 

De schaal waarop deze taken betrekking 
hebben, is in de loop van de jaren enorm 
toegenomen. Er zijn nu 33 specialismen. 
Het aantal gespecialiseerde artsen be-
draagt nu meer dan 35-duizend en het 
aantal aios ruim achtduizend (zie tabel). 
Bij de opleiding van aios is een ten minste 
even groot aantal specialisten betrokken 
als opleider, lid van een opleidingsmaat-

schap of stafl id van een opleidingsinsti-
tuut. 
Bij het werk van de colleges en de regis-
tratiecommissie is de inbreng van des-
kundigen uit de specialismen zelf onmis-
baar. In totaal maken ruim honderd spe-
cialisten deel uit van de colleges en van 
de registratiecommissies, adviserende en 
plaatsvervangende leden niet meegere-
kend. Daarnaast zijn nog veel meer spe-
cialisten als visitator of lid van een visi-
tatiecommissies betrokken bij de advise-
ring over de erkenning van (aspirant) op-
leiders, opleidingsinrichtingen en oplei-
dingsinstituten. De (opleidings)visitatie 
is essentieel voor het behoud en de ver-
dere verbetering van de kwaliteit van de 
specialistische opleidingen.8 De colleges 
en de registratiecommissies worden on-
dersteund door secretarissen, stafj uris-
ten, secretaresses en administratief per-
soneel, in totaal 45 personen.
 
KNMG Opleiding & Registratie staat, 
met de inbreng van de inhoudsdeskun-
digheid van de beroepsgroep zelf, al 75 
jaar voor de kwaliteit van de specialisti-
sche opleidingen en waarborgt daarmee 
de kwaliteit van de gespecialiseerde me-
dische zorg.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen in 

Medisch Contact 38 op 21 september 2007.

Tabel : Geregistreerde specialisten en artsen in opleiding tot specialist (aios)
            per registratiecommissie op 31 augustus 2007.

Commissie Specialismen Specialisten Aios

HVRC 3 12.683 1.898

MSRC 27 18.553 5.757

SGRC 3 4.212 399

Alle RC´s 33 35.448 8.054

Bron: Specialistenregisters KNMG
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Noten

*  Centraal College Medische Spe-
cialismen (CCMS), College voor 
Huisartsgeneeskunde, Verpleeg-
huisgeneeskunde en medische zorg 
voor verstandelijk gehandicapten 
(CHVG) 
en College voor Sociale Genees-
kunde (CSG).

**  Huisarts, Verpleeghuisarts en arts 
voor verstandelijk gehandicapten 
Registratie Commissie (HVRC), 
Medisch Specialisten Registratie 
Commissie (MSRC) en Sociaal-Ge-
neeskundigen Registratie Commis-
sie (SGRC).


