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College Geneeskundige Specialismen 

 

 

 

Besluit van 9 september 2015 met algemene eisen voor door het College Geneeskundige Specialismen 

aangewezen profielen.* 

 

 

(Kaderbesluit profielen) 
 

 

 

 

 

 

Het College Geneeskundige Specialismen, 
 

 

 

 

gelet op artikel 11 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst; 

 

gezien het advies van ActiZ, de Federatie Medisch Specialisten, de Koepel van Artsen Maatschappij en 

Gezondheid, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, de 

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, de Nederlandse Vereniging van 

Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, de Nederlandse 

Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde, Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, de Stichting 

Opleiding Ziekenhuisgeneeskunde, de Vereniging Artsen laboratoriumdiagnostiek, de Vereniging voor 

Sportgeneeskunde, de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland, het Nederlands 

Huisartsengenootschap en Verenso. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

  

                                            

* In Medisch Contact van 7 januari 2016 is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit. 
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Hoofdstuk A Herregistratie 

A.1. Schakelbepaling 

1. Het Besluit herregistratie specialisten is van overeenkomstige toepassing op profielartsen.  

2. De termen specialisme en specialist in het Besluit herregistratie specialisten omvatten tevens de 

term profiel, respectievelijk profielarts. 

A.2. Herregistratie van een specialist als profielarts  

1. De profielarts die de opleiding in het aan het profiel gekoppelde specialisme met goed gevolg 

afrondt en wordt ingeschreven in het overeenkomstige specialistenregister, wordt op diens verzoek 

geherregistreerd als profielarts, voor dezelfde duur als waarvoor eventueel zijn inschrijving als 

specialist in het specialistenregister plaatsvindt. 

2. In afwijking van artikel B.2. van het Besluit herregistratie specialisten dient de arts in dat geval aan 

te tonen dat hij in de periode van vijf jaar direct voorafgaand aan de aanvraag belast is geweest met 

taken uit het betreffende profiel, conform de daartoe door de RGS opgestelde beleidsregels.  

 

A.3. Profiel beleid en advies 

Artikel B.12., tweede lid onder c. tot en met g, van het Besluit herregistratie specialisten is niet van 

toepassing op artsen beleid en advies KNMG. 

 

Hoofdstuk B  Overige bepalingen 

 

B.1.  Bekendmaking 

1.  In het officiële orgaan van de KNMG wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijziging 

van dit besluit. Daarnaast wordt mededeling gedaan in het officiële orgaan van de KNMG. 

2.  De mededeling in het officiële orgaan van de KNMG, genoemd in het eerste lid bevat ten minste 

de titel van het besluit of wijziging en de datum van inwerkingtreding van het besluit of wijziging. 

3.  De integrale tekst van dit besluit zal op de website van de KNMG worden geplaatst 

(www.knmg.nl). 

 

B.2. Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016. 

 

B.3. Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Kaderbesluit profielen. 

 

 

 

Utrecht, 9 september 2015 

 

 

 

 

dr. G.A. van Essen     mr. M.C.J. Rozijn 

voorzitter      secretaris 
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Toelichting Kaderbesluit profielartsen 

 

Algemeen 

In 2005 ontstond het plan om in het kader van de modernisering van de specialistenopleiding maatschappij 

en gezondheid (M&G), een aantal ‘profielen’ op te nemen. De bedoeling daarvan was dat een aios zich al 

in de eerste fase van de opleiding kon specialiseren in een deelgebied binnen de algemene opleiding M&G. 

Met een afgeronde profielopleiding kon de arts zich vervolgens als profielarts laten inschrijven in een 

speciaal daartoe ingericht profielregister. De tweede fase van de opleiding M&G was optioneel, maar pas 

als beide fasen met goed gevolg waren doorlopen volgde een BIG-registratie als specialist met de titel Arts 

maatschappij en gezondheid. Per 1 april 2006 erkende het toenmalige College Sociale Geneeskunde zeven 

M&G-profielen. Die zeven profielen  hadden  alleen betekenis in het kader van de opleiding M&G. 

 

Vervolgens heeft het Federatiebestuur van de KNMG op 19 december 2006, op aangeven van de Minister 

van VWS en in overleg met de voorzitters van de toenmalige colleges, besloten, naast de profielen M&G, 

ook een voorziening te treffen voor beroepen en opleidingen die niet erkend zijn als specialisme en daar 

ook (nog) niet voor in aanmerking komen. Het begrip “profiel” werd daarbij toegepast buiten de context 

van een (M&G-)opleiding: een profiel hoefde niet meer onderdeel te zijn van een specialistenopleiding, 

maar kon op zichzelf worden erkend en na voltooiing van de profielopleiding tot een registratie als 

profielarts leiden.  

De Regeling Specialismen werd zo aangepast, dat ook het erkennen van profielen een taak werd van de 

toenmalige colleges. Tevens werd “profiel” gedefinieerd als “een deelgebied van de geneeskunde, een 

verdieping van het deskundigheidsniveau van de arts (nog) niet leidend tot het deskundigheidsniveau van 

een specialisme.” Ook in de titel van de Regeling werd het profiel geïntroduceerd. 

 

Sindsdien worden profielen erkend door het CGS, stelt het CGS tevens profielregisters in, stelt de eisen 

vast voor inschrijving in die opleidingsregisters, maar ook de eisen voor de opleiding en opleider, voor 

inschrijving en herregistratie in het profielartsenregister en bepaalt het CGS welke titel een profielarts mag 

voeren nadat deze in dat register is ingeschreven. 

 

Net als bij specialismen, is de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) belast met de 

inschrijving in een profielregister. Registratie in een profielregister leidt echter niet, anders dan bij de 

specialismen, tot een publiekrechtelijk beschermde titel. De profielen vallen immers niet onder de regeling 

van artikel 14 tot en met 17 Wet BIG. Om profieltitels toch enige bescherming te kunnen bieden worden 

deze sinds 2008 als privaatrechtelijke titel beschermd. Het is de gewoonte om profielen bij het 

Merkenbureau BeNeLux te deponeren als woordmerk van de KNMG. Een merkenrechtelijk beschermde 

titel kent dan de toevoeging ‘KNMG’. De RGS kent vervolgens namens de KNMG het recht toe de 

profieltitel te voeren indien de desbetreffende arts in het profielenregister is ingeschreven. Een als 

profielarts ingeschreven donorarts bijvoorbeeld, mag de titel ‘donorarts KNMG’ voeren. 

 

Sociaal-geneeskundige profielen als eerste fase binnen M&G: 

• Beleid en advies 

• Forensische geneeskunde 

• Infectieziektebestrijding 

• Jeugdgezondheidszorg 

• Medische milieukunde 

• Sociaal medische indicatiestelling en advisering 

• Tuberculosebestrijding,  

• Donorgeneeskunde  

 

Profielen die aansluiten bij het Kaderbesluit CCMS: 

• Spoedeisende geneeskunde  

• Ziekenhuisgeneeskunde.  

 

Profielen die aansluiten bij het Kaderbesluit CHVG: 

• Verslavingsgeneeskunde  

• Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde. 

 

In dit Kaderbesluit profielartsen staan de algemene bepalingen die op alle of een aantal profielen van 

toepassing zijn. Dit kaderbesluit zal geleidelijk worden gevuld, om te beginnen met de bepalingen voor 
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herregistratie. Doorgaans zullen de bepalingen beperkt blijven tot verwijzing naar bepalingen die gelden 

voor specialisten en die van overeenkomstige toepassing worden verklaard. 

 

Artikelsgewijze toelichting  
 

Artikel 2. Herregistratie van een specialist als profielarts 

Dit artikel betrof voorheen de profielen van het specialisme maatschappij en gezondheid, maar is nu 

veralgemeniseerd. In dit artikel wordt bepaald, dat de herregistratietermijn van een profielarts op zijn 

verzoek gelijkgeschakeld kan worden met de termijn van de herregistratie die geldt voor zijn inschrijving 

als specialist. Op dit moment is dat slechts mogelijk voor profielartsen binnen maatschappij en gezondheid 

die als arts maatschappij en gezondheid worden geregistreerd.   

 

A.3. Profiel beleid en advies 

De functies waarnaar dit artikel verwijst omvatten de reguliere werkzaamheden van de arts beleid en 

advies en zijn voor deze profielarts dan ook geen gelijkgestelde werkzaamheden. 


