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Inleiding
Het CGS heeft in het nieuwe conceptbesluit t.a.v. herregistratie aangescherpte voorwaarden
geformuleerd. Aanvullend op de huidige eisen van regelmatige uitoefening van het specialisme en
deskundigheidsbevordering, moet de specialist of profielarts:
- regelmatig deelnemen aan evaluatie van het individuele functioneren (minimaal 1 x per 5 jaar
doorlopen volledige cyclus inclusief gesprek);
-jaarlijks op eigen wijze aandacht besteden aan zijn eigen functioneren en dit vastleggen in zijn POP
- met zijn team deelnemen aan een vorm van externe kwaliteitsvisitatie (minimaal 1 x per 5 jaar).
De nieuwe, voorgenomen regelgeving geeft geen inhoudelijke criteria waaraan de periodieke
individuele evaluatie en de kwaliteitsvisitatie behoren te voldoen, maar bepaalt dat het volgens de
(geaccrediteerde) systematiek van de eigen wetenschappelijke vereniging gevolgd dient te worden.
Uiterlijk in 2019 moet een systeem hiervoor operationeel zijn.
De KAMG onderschrijft het belang van kwaliteitsverbetering, kwaliteitsborging en verdergaande
professionalisering van specialist en profielartsen. De KAMG wil de systematiek voor periodieke
evaluatie en kwaliteitsvisitatie voor profielartsen en artsen M&G zodanig opzetten en inrichten dat
deze passend en haalbaar zijn voor de (sociale) geneeskunde. Met het oog op de nieuwe
herregistratie-eisen van de CGS, heeft de koepelvereniging KAMG een voorlopig kader voor een
gecombineerde standaard voor beide vormen van evaluatie (individueel en groep) ontwikkeld voor
alle artsen M&G (inclusief profielartsen)en de aangesloten wetenschappelijke verenigingen. In
overleg met het CGS dient dit kader verder te worden uitgewerkt op basis van de uitgangspunten
hieronder beschreven.
Allereerst gaan we in op de diversiteit van het werkveld, daarna beschrijven we het kader wat we
willen hanteren en verder ontwikkelen, vervolgens gaan we in op het stappenplan en de fasering (en
de kosten).
Diversiteit van het werkveld sociale geneeskunde/publieke gezondheid
Het werkveld waarin de te visiteren artsen werkzaam zijn beslaat het sociale domein en de publieke
gezondheid. De profielartsen en artsen M&G zijn veelal in dienstverband werkzaam bij/voor de
rijksoverheid, de lokale overheid (gemeenten), semioverheidsorganisaties en in de particuliere sector.
Een aanzienlijk aantal in (vaak kleine) parttime dienstverbanden. Een deel van de artsen is werkzaam
als ZZP-er. Daarbij wordt er regelmatig in multidisciplinair teamverband gewerkt, maar als arts komt
solistisch werken komt veel voor (zie de vergelijkbare situatie bij de psychiaters). Als er in
teamverband wordt gewerkt is het team waarbinnen wordt gewerkt vaak niet alleen medisch
samengesteld. Afhankelijk van het profiel zijn contacten met individuele cliënten “core business”
(jeugdartsen bijvoorbeeld) of maken deze een veel kleiner deel uit van het takenpakket en is
beleidsadvisering de kern van het takenpakket (zoals bij veel medisch adviseurs bij zorgverzekeraars).
Daardoor is terugkoppeling van “patiënten” als onderdeel van kwaliteitsvisitatie niet altijd mogelijk.
Voor werkgevers in de publieke gezondheid is het helaas niet altijd “vanzelfsprekend” om bij te
dragen aan de opleiding en herregistratie van de artsen M&G, er is vaak ook helemaal geen wettelijke

verplichting dit soort specialisten in huis te hebben wat maakt dat veelal de individuele arts
verantwoordelijk is voor zijn/haar traject van registratie en herregistratie (en voor de tijd en de
kosten). Dat laatste vooral maakt dat een extra activiteit in het kader van de kwaliteitsbewaking, hoe
zinnig ook, niet zomaar te realiseren is.
In vervolg van deze notitie kan daar waar arts M&G staat ook profielarts gelezen worden.

Kader voor evaluatie individueel functioneren en kwaliteitsvisitatie: professionalisering ICT
groepen
De variëteit binnen het veld Maatschappij en Gezondheid maakt dat de KAMG de herkenbare,
bestaande en gedragen structuur van de intercollegiale toetsing (ICT) als uitgangspunt neemt voor
verbetering van de evaluatie van individueel functioneren en de uitwerking van de kwaliteitsvisitatie.
De KAMG wil ICT zodanig inrichten en uitwerken dat het beide vormen van evaluatie – individueel
functioneren en functioneren in teamverband – omvat. Daarbij verstaat de KAMG onder
kwaliteitsvisitatie het volgende:
“Kwaliteitsvisitatie is een ter plaatse te verrichten onderzoek onder een groep artsen M&G door
collegae artsen M&G, waarbij op basis van zelfevaluatie continue kwaliteitsverbetering van het
individuele functioneren en het functioneren in een team wordt nagestreefd”.
ICT ofwel ‘intercollegiale reflectie’ is een belangrijk kwaliteitsinstrument dat sinds jaren is
opgenomen als eis voor herregistratie als arts M&G en waaraan alle artsen M&G deelnemen. Op dit
moment lijkt er echter wel variëteit te bestaan in de wijze waarop de ICT wordt uitgevoerd. Voor de
KAMG vormen de bestaande KNMG- eisen voor intercollegiale toetsing een belangrijke basis (zie
bijlage), waaraan wij de volgende uitganspunten koppelen: onafhankelijkheid, reproduceerbaarheid
en uniformiteit.
De KAMG wil de professionalisering en uitbouw van de ICT groepen ondersteunen een daarmee
eenheid en vorm geven aan de door ons omschreven kwaliteitsvisitatie. De KAMG zal de ICT groepen
ondersteunen bij deze professionaliseringsslag door onder meer de volgende activiteiten:
- verdere uitwerking van de 9 KNMG kwaliteitscriteria en het toezicht daarop;
- introduceren en harmoniseren van de eisen voor kwaliteitsvisitatie in/door ICT-groepen;
- goedkeuring van methodieken, standaardisering van vragenlijsten;
- accrediteren van toetsingsgroepen;
- deelname bevorderen bijvoorbeeld door voorlichting en makelaarsfunctie.
De KAMG zal een document ontwikkelen/opstellen waarin het visitatieproces naar vorm en inhoud
wordt beschreven. De KNMG-kwaliteitscriteria behoeven daarvoor verder uitwerking, specificering
en aanvulling voor het M&G werkveld. Gedacht wordt aan inhoudelijke punten als:
- opstellen en onderhouden van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
- leveren van 360 feedback vanuit de werksituatie (functioneren teamverband);
- reflecteren op een specifieke KBA (kritische beroepsactiviteit);
- reflecteren op persoonlijk ontwikkelingsplan na functioneringsgesprek met de direct
leidinggevende (in geval van loondienst) of ICT collega (in geval van zelfstandig ondernemer)
- hanteren van meetinstrumenten voor de publieke gezondheid (uitkomsten en doelen zijn anders
dan in de curatieve sector) reflecteren op typische arts M&G competenties zoals leiderschap,
analyse/onderzoek en beleidsadvisering.
Iedere lidvereniging levert minimaal één kwaliteitsvisiteur en naar rato van het aantal leden meer
visiteurs. Bij voorkeur zijn deze visiteurs zelf ook ICT voorzitter en minimaal 5 jaar geregistreerd als
arts M&G (en hebben dus zelf deelgenomen aan ICT). Het volgen van de visitatietraining en de
uitvoering worden geaccrediteerd in GAIA; immers deze vergroten de competentie van de arts M&G
om zelf ICT voorzitter of procesbegeleider te zijn. Gedurende de 5 jaren voor herregistratie meldt een
ICT groep zich bij de KAMG en verzoekt de KAMG om minimaal 1x per 5 jaar en maximaal 1x per jaar

een visitatie uit te voeren. Het verslag van deze visitatie wordt aan de ICT groep beschikbaar gesteld
met een eindoordeel. Dit eindoordeel geldt als bewijs voor het GAIA dossier.

Stappenplan en fasering
Oriëntatie
1. De wetenschappelijke verenigingen aangesloten bij de KAMG vragen akkoord te gaan met rol
van de KAMG en het leveren adresgegevens van de coördinatoren van ICT groepen
Inventarisatie
2. Overleg met werkgevers initiëren over nut en noodzaak van kwaliteitsvisitatie (in aanvulling
op reeds bij hen bestaande kwaliteitszorgsystemen, waaronder HKZ).
3. Inventarisatie van de ICT groepen en van hun werkwijze. Een eerste ‘onderzoeksvisitatie’
dient vooral om een (kritisch) inzicht te krijgen in de werkwijze en de haalbaarheid van
toezicht en handhaving
4. “Winkelen” bij/leren van, andere beroepsgroepen
5. Enquête onder de coördinatoren van de ICT groepen over aantal deelnemers, aantal
vacatures, aantal en soort specialisten, lidmaatschap beroepsverenigingen, geografische en
inhoudelijke oriëntatie, gebruikte methodiek, belangstelling om andere ICT groepen te
visiteren.
Ontwikkelen
6. Begroting en financiering (eenmalig en structureel)
7. Ontwikkelen Handreiking Kwaliteitsvisitatie KAMG (proces en inhoud) en opstellen
checklist/handleiding:
- uitwerken KNMG-criteria;
- opstellen/aanvullen criteria voor evaluatie team/groep
- selectie en goedkeuring methodieken;
8. Opstellen visitatieplan, inclusief digitale toepassingsvormen
9. Organisatie training (24) visitatoren1
10. Opstellen register van ICT-groepen
Implementatie
11. Voorbereiding uitvoering/implementatieplan/fasering
12. Start uitvoering/uitrol
13. Evaluatie en aanpassing visitatieplan 2 / 4 jaar na start uitvoering
De stappen 1 en 2 horen vooral bij het bestuur KAMG, de overige stappen betreffen aanvullende
werkzaamheden voor het Bureau KAMG eventueel met externe ondersteuning en inbreng naar rato
van de leden/verenigingen.
De stappen 1 t/m 6 zullen in 2015 worden doorlopen, 7 t/m 10 in de eerste helft 2016 . In de tweede
helft van 2016 kan dan de start gemaakt worden met de voorbereiding van de uitvoering.
Kosten
Deze zijn te verdelen in ontwikkelingskosten en uitvoeringskosten.
Ontwikkelingskosten:
De volgende posten kunnen worden onderscheiden:
1
KAMG verenigt 11 wetenschappelijke verenigingen die gezamenlijk ongeveer 2000 leden hebben
(artsen, profielartsen en artsen M&G), er zullen minimaal 120 ICT groepen zijn van ieder gemiddeld 10 leden.
Als per visitator 5 groepen bezocht kunnen worden hebben we er 24 nodig

Activiteiten bestuur KAMG: vooral communicatie en draagvlakontwikkeling: PM
Bijdrage leden verenigingen naar rato in “natura” of materieel, PM
Extra werkzaamheden directeur en beleidsmedewerker KAMG:
Extern advies bij opstellen en verwerken enquête
Maken visitatieplan met vragenlijsten en handleiding
Training visitatoren
Ontwikkelen digitale toetsinstrumenten en borging van digitaal systeem (inclusief
visitatie aanvragen en verwerken administratie?
Niet alle ontwikkelingskosten kunnen uit de begroting KAMG worden opgebracht.
Aanvullende financiering zal nodig zijn en mogelijk kan een deel kan worden versleuteld in de
uitvoeringskosten, op te brengen door de deelnemers.
Uitvoeringskosten
In de inventarisatie zal ook worden onderzocht wat voor de deelnemers een haalbare “prijs”
is voor deze (verplichte) activiteiten. De uitkomst zal mede de uitgebreidheid en diepgang van
de kwaliteitsvisitatie bepalen. Als de prijs te hoog is en veel deelnemers afhaken (zie onze
opmerkingen over de specifieke positie van M&G artsen en werkgevers), schiet deze operatie
zijn doel voorbij en zullen veel artsen afhaken.
De uitvoeringskosten beslaan:
−
vacatiegelden kwaliteitsvisiteurs (?)
−
aanschaf en onderhoud digitaal systeem
−
coördinatie- en administratiekosten bureau KAMG
−
training nieuwe visiteurs

Bijlage KNMG normen ICT groepen
Definitie ICT:
”vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere
professionals met wie in multidisciplinair verband aan hetzelfde proces wordt samengewerkt, wordt
gereflecteerd op het eigen handelen. Daarbij wordt het eigen handelen in een cyclisch proces volgens
een vaste systematiek getoetst aan een vastgestelde norm en daarmee in overeenstemming
gebracht.”
Kwaliteitseisen Kaderbesluit 2006:
• minimaal 8 uur per jaar in het eigen specialisme (Artsennet) in minimaal 3 bijeenkomsten
• deelname aan intercollegiale toetsing dient in drie van de vijf jaar plaats te vinden
• deelnemers hebben geen hiërarchische relatie
• minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers
• gespreksleider ziet toe op methodiek.
• onderwerp is tevoren bekend.
• minimaal 75% is geregistreerd sociaal geneeskundige.
• per bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en de aanwezigheid geregistreerd
• 1x per jaar wordt geëvalueerd
In de KNMG brochure “Staan voor kwaliteit, kwaliteitskader medische zorg” 2012 worden de
volgende aanbevelingen aan de beroepsgroepen gedaan:
de verenigingen harmoniseren de eisen ten aanzien van het aantal uren deelname aan (bij voorkeur)
geaccrediteerde groepen voor intercollegiale reflectie. Er zijn diverse vormen van intercollegiale
reflectie, waar artsen aan deelnemen (afhankelijk van het specialisme), zoals intercollegiale toetsing
(ICT), farmacotherapie overleg (FTO), revisiegroepen enz.
de vereniging keurt de methodiek van een vorm van intercollegiale reflectie goed. De vereniging
formuleert eisen op basis waarvan deze groepen worden geaccrediteerd. De vereniging harmoniseert
deze eisen met de andere verenigingen binnen het Accreditatie Overleg.
de vereniging faciliteert diverse vormen van toetsing van zorg, zoals bijvoorbeeld toetsing aan de
hand van spiegelinformatie door huisartsen.

