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Overwegingen bij de AO-Grondregels
Voor geneeskundig specialisten en profielartsen is deelname aan geaccrediteerde
deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing) een herregistratie-eis. Bij de accreditatie van
deze deskundigheidsbevordering zijn ruim 35 wetenschappelijke verenigingen en/of
beroepsverenigingen van erkende specialismen en profielen betrokken. Harmonisatie van de
werkwijzen van de accreditatiecommissies van deze verenigingen is om diverse redenen van
belang:
 Multidisciplinaire zorgverlening en ketenzorg zijn voor steeds meer patiënten
noodzakelijk. Met het oog hierop moeten geneeskundig specialisten en profielartsen in
de gelegenheid worden gesteld ten behoeve van hun herregistratie geaccrediteerde
deskundigheidsbevordering op het terrein van andere (met name belendende)
specialismen en profielen te volgen;
 Het is inefficiënt als algemene bij- en nascholingsbijeenkomsten, die alle geneeskundige
specialismen en artsenprofielen als doelgroep kennen (bv. een cursus gezondheidsrecht),
door meer dan één accreditatiecommissie (in het uiterste geval door 35 commissies)
moeten worden beoordeeld.
 In het kader van de herregistratie tot geneeskundig specialist of profielarts dient er
sprake te zijn van rechtsgelijkheid tussen specialismen en profielen, zowel wat betreft de
toegankelijkheid van geaccrediteerde deskundigheidsbevordering, als wat betreft het
door accreditatiecommissies gehanteerde waarderingssysteem.
 Harmonisatie van de werkwijzen van accreditatiecommissies beperkt de administratieve
belasting van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en daarmee de
kosten die de RGS individuele geneeskundig specialisten en profielartsen voor hun
herregistratie in rekening brengt.
 Samenwerking tussen accreditatiecommissies werkt kwaliteitsverhogend door het
bundelen of uitwisselen van specifieke accreditatiekennis (bv. op het gebied van de
accreditatie van algemene bij- en nascholing of van e-learning).

AO-Grondregels
1. Begrippen
1.1. Specialismen: de erkende geneeskundige specialismen;
1.2. Profielen: de KNMG-erkende geneeskundige profielen.
1.3. Specialisten: artsen met een registratie als geneeskundig specialist bij de
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).
1.4. Profielartsen: artsen met een registratie als profielarts bij de Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten (RGS).
1.5. Verenigingen: alle wetenschappelijke- en beroepsverenigingen van specialismen
(art. 1.1) en profielen (art. 1.2).
1.6. Herregistratie: herregistratie tot specialist (art. 1.3) of profielarts (art. 1.4).
1.7. Aanvraagprocedure: procedure en termijnen voor het aanvragen en verkrijgen van
accreditatie.
1.8. Beoordelingsregels: regels aan de hand waarvan het aantal toe te kennen
accreditatie-uren wordt vastgesteld.
1.9. Bezwaarprocedure: procedure volgens welke aanvragers van accreditatie bezwaar
kunnen maken tegen een besluit van de accreditatiecommissie.
1.10. Accreditatie Overleg (AO): structureel overleg tussen de verenigingen (art. 1.5)
over de accreditatie van deskundigheidsbevordering in het kader van de
herregistratie.
1.11. Commissie van Uitvoering (CvU): dagelijks bestuur van het AO met beperkte
bevoegdheden.
1.12. College Geneeskundige Specialismen (CGS): KNMG-orgaan dat (onder meer)
verantwoordelijk is voor de regelgeving van de herregistratie.
1.13. Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS): KNMG-orgaan dat (onder
meer) verantwoordelijk is voor de uitvoering en uitvoeringsregels van de
herregistratie.
1.14. KNMG: federatie van medische beroepsverenigingen.
1.15. AO-Grondregels: beschrijven de verantwoordelijkheden van de verenigingen (art.
1.5) m.b.t. de accreditatie van deskundigheidsbevordering.
1.16. AO-reglement: beschrijft het functioneren van het AO.
1.17. AO-cluster 1: specialismen huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en
geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten.
1.18. AO-cluster 2: medische specialismen en profielen SEH-geneeskunde en
sportgeneeskunde.
1.19. AO-cluster 3: sociaal geneeskundige specialismen en profielen.
1.20. Bijscholing: het verwerven van nieuwe competenties door specialisten.
1.21. Nascholing: het opfrissen van reeds aanwezige competenties door specialisten.
1.22. Deskundigheidsbevordering: bij- en nascholing.
1.23. Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering: deskundigheidsbevordering die door
of namens de betreffende vereniging is gewaardeerd hetgeen tot uitdrukking
wordt gebracht in het aantal toe te kennen accreditatie-uren.
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2. Verantwoordelijkheid voor accreditatie
2.1. De accreditatie van deskundigheidsbevordering voor specialisten is de
verantwoordelijkheid van de verenigingen (art. 1.5) op het organisatieniveau van de
afzonderlijke specialismen (art. 1.1) en profielen (art. 1.2).
2.2. Alle voor accreditatie verantwoordelijke verenigingen voorzien in een
accreditatiecommissie ten behoeve van de accreditatie van
deskundigheidsbevordering gericht op het eigen specialisme of profiel.
2.3. De vereniging kan invulling geven aan artikel 2.2 door zelf een accreditatiecommissie
in te stellen en/of door aansluiting te zoeken bij de accreditatiecommissie van een of
meer andere specialismen of profielen.
3. Accreditatiereglement deskundigheidsbevordering
3.1. Alle specialismen (art. 1.1) en profielen (art. 1.2) beschikken over een
‘Accreditatiereglement deskundigheidsbevordering’ dat is vastgesteld door de
betreffende vereniging.
3.2. Het ‘Accreditatiereglement deskundigheidsbevordering’ beschrijft zorgvuldig de:
3.2.1. samenstelling van de accreditatiecommissie;
3.2.2. kwalificatie-eisen aan de accrediteurs (het is aan de vereniging om deze eisen
te formuleren);
3.2.3. aanvraagprocedure (art.1.7);
3.2.4. beoordelingsregels (art.1.8);
3.2.5. bezwaarprocedure (art.1.9).
3.3. Het ‘Accreditatiereglement deskundigheidsbevordering’ beschrijft de
aanvraagprocedure, beoordelingsregels en bezwaarprocedure voor
accreditatieaanvragen:
a) van aanbieders van nascholing voor nascholingsbijeenkomsten;
b) van individuele specialisten voor nascholingsbijeenkomsten;
c) voor individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten (bv. e-learning,
publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift, enz.).
4. Publicatie en openbare toegankelijkheid
De wetenschappelijke vereniging publiceert op het openbare gedeelte van haar website:
4.1. het ‘Accreditatiereglement deskundigheidsbevordering’ (art.3);
4.2. de tarieven voor accreditatieaanvragen:
a) van aanbieders van nascholing voor nascholingsbijeenkomsten;
b) van individuele specialisten voor nascholingsbijeenkomsten (de vereniging kan
ook beslissen om individuele aanvragen niet of alleen in nader te omschrijven
uitzonderingsgevallen in behandeling te nemen);
c) voor individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten (bv. e-learning,
publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift, enz.).
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5. Harmonisatie tussen specialismen
5.1. De specialismen (art. 1.1) streven naar onderlinge harmonisatie van het
‘Accreditatiereglement deskundigheidsbevordering’ (art. 3).
5.2. De verenigingen streven onderling naar harmonisatie van de werkwijzen van hun
accrediteurs.
5.3. De verenigingen streven naar een efficiënte organisatie van de accreditatie van
deskundigheidsbevordering door organisatorisch of anderszins samen te werken.
5.4. De verenigingen streven naar een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de
accreditatietaak door het organisatorisch samenvoegen of uitwisselen van specifieke
accreditatiekennis (bv. op het gebied van de accreditatie van algemene nascholing of
van e-learning).
6. Accreditatie Overleg
6.1. Met het oog op de onderlinge harmonisatie (art. 5) stellen de verenigingen (art. 1.3)
een structureel onderling overleg in; te noemen het Accreditatie Overleg (AO).
6.2. De verenigingen conformeren zich aan besluiten van het AO tenzij zij tegen een
besluit ernstig bezwaar hebben.
6.3. Het AO beschrijft de eigen werkwijze in een reglement en stelt dit reglement vast ter
vergadering.
6.4. Het AO functioneert onafhankelijk van het federatiebestuur van de KNMG.
7. Verhouding tot andere regelgeving
7.1. Bij strijdigheid van de regelgeving van CGS of RGS met de AO-Grondregels,
prevaleert de regelgeving van CGS of RGS.
7.2. Bij strijdigheid tussen de AO-Grondregels en overige regelgeving van het AO,
prevaleren de AO-Grondregels.
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