
 

 
 

 

Beste collega’s, 

 

 

Het GAIA-dossier voor sociaal geneeskundigen wordt stapsgewijs veranderd. In deze brief krijgt u informatie 

waarom deze veranderingen plaatsvinden en wat de veranderingen inhouden.  

 

Het GAIA-dossier houdt de behaalde punten bij die de sociaal geneeskundige nodig heeft bij herregistratie 

om aan te tonen dat aan de eisen is voldaan. Deze eisen zijn voor alle specialisten te vinden in het Besluit 

herregistratie specialisten. Accreditatie is sinds de invoering van dit besluit een verantwoordelijkheid van de 

wetenschappelijke verenigingen (KAMG, NVAB, NVVG).  

 

Aanleiding om te veranderen 

Om een aantal redenen is het noodzakelijk een wijziging in GAIA voor sociaal geneeskundigen tot stand te 

brengen: 

• Het huidige GAIA-dossier voor sociaal geneeskundigen volgt onvoldoende de herregistratie bepalingen 

van het Besluit herregistratie specialisten; 

• De vernieuwde accreditatie-regelgeving voor overige deskundigheidsbevordering (ODB) van de 

wetenschappelijke verenigingen; 

• Afschaffen van separate dossiers bij gecombineerde registratie als specialist en/of 1 of meer profielen in 

het domein Maatschappij en Gezondheid. 

 

Besluit herregistratie specialisten 

In het besluit herregistratie specialisten zijn vier eisen opgenomen voor specialisten (en via het besluit profielen 

ook voor profielartsen): 

1. Geaccrediteerde bij- en nascholing: minimaal 200 punten per 5 jaar; 

2. Intercollegiale Toetsing (ICT): minimaal 40 uur per 5 jaar (telt ook mee voor de 200 uur bij- en 

nascholing); 

3. Evaluatie individueel functioneren (EIF)(vanaf 1 januari 2020 verplicht, maakt voor bedrijfsartsen deel 

uit van de kwaliteitsvisitatie) 

4. Externe kwaliteitsevaluatie oftewel evaluatie groepsfunctioneren (vanaf 1 januari 2020 verplicht, 

maakt voor bedrijfsartsen deel uit van de kwaliteitsvisitatie) . 

De KAMG en NVVG verzorgen de stapsgewijze invoering van EIF (evaluatie individueel functioneren en 

groepsfunctioneren/externe kwaliteitsevaluatie). U bent daarover separaat geïnformeerd. Wel zijn EIF en de 

kwaliteitsevaluatie voor ieder nu al in GAIA zichtbaar gemaakt. 

 

GAIA zal zo worden ingericht dat de “rode en groene bollen” de voortgang op deze 4 eisen weergeven. 

 

Overige deskundigheidsbevordering 

De wetenschappelijke verenigingen hebben recent een nieuwe versie vastgesteld van de “Regelgeving voor 

het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door sociaal geneeskundigen”. 

Deze is terug te vinden op de websites van de betreffende verenigingen. 

Nieuw hierin zijn: 

• Deelname aan een Regionaal Tuchtcollege 

• Gastdocentschappen in het buitenland voor bedrijfsartsen 

• Verzorgen van onderwijs aan geneeskundestudenten 

• Opleiden van aios bedrijfsgeneeskunde (alleen voor bedrijfsartsen) 

• Deelnemen aan supervisie (alleen voor verzekeringsartsen) 

 

 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving/herregistratie-eisen.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving/herregistratie-eisen.htm


Afschaffen separate dossiers binnen het domein Maatschappij en Gezondheid 

De wetenschappelijke verenigingen hebben besloten lijstverbindingen aan te gaan binnen de sociale 

geneeskunde. Dit betekent in de praktijk dat alle behaalde punten binnen de sociale geneeskunde geldig zijn 

voor alle sociaal geneeskundigen. Om die reden is het niet langer zinvol om per individuele arts meerdere 

dossiers in GAIA bij te houden. Door het werken met 1 dossier binnen het domein Maatschappij en 

Gezondheid wordt een vereenvoudiging bereikt en bovendien is dit doelmatiger. 

 

Overgang van oud naar nieuw 

1.Het GAIA-dossier is inmiddels stapsgewijs veranderd. De invoegvelden voor overige 

deskundigheidsbevordering zijn inmiddels aangepast aan de regelgeving van de wetenschappelijke 

verenigingen. 

2. De velden voor EIF en kwaliteitsevaluatie voor verzekeringsartsen en artsen Maatschappij en Gezondheid 

en profielen zijn inmiddels voor alle specialisten zichtbaar gemaakt en worden binnenkort verder uitgewerkt. 

3. De overgang van meerdere dossiers naar 1 dossier binnen het specialisme Maatschappij en Gezondheid 

vindt in de komende maanden plaats. De betreffende profielartsen worden daarover vooraf geïnformeerd. 

 

Overige aandachtspunten 

Het komt bij herregistratie regelmatig voor dat artsen documenten overleggen van buitenlandse bij- en 

nascholing. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling. Men kan bij het ABSG binnen 6 maanden na afloop van de 

activiteit een verzoek tot accreditatie van een in het buitenland gevolgde bij- of nascholing indienen: deze 

wordt dan van een ID-nummer voorzien en de punten worden in GAIA bijgeschreven. Stel dit dus niet uit tot 

uw herregistratie! 

 

Voor bestuursfuncties, commissies en werkgroepen is in de betreffende GAIA-pagina de mogelijkheid 

aanwezig voor de wetenschappelijke verenigingen (of namens hen het ABSG) om met naam en toenaam 

aan te wijzen voor welke functie dit geldt. Indien u in een andere dan deze groepen actief bent is dit dus niet 

geaccrediteerd en heeft het geen zin deze functies in GAIA op te voeren. In dat geval kunt u bij het ABSG 

een verzoek indienen om de betreffende functie of activiteit te laten accrediteren. 

 

Tenslotte 

Met het invoeren van het vernieuwde GAIA willen wij bereiken dat de regelgeving en de presentatie van 

GAIA geheel met elkaar in overeenstemming zijn. Heeft u vragen? Dan kunt u zich voor vragen over de 

inhoud van de accreditatie-regelgeving wenden tot uw wetenschappelijke vereniging, bij vragen over 

herregistratie tot de RGS en bij vragen over de uitvoering van accreditatie tot het ABSG. 

 

Telefonische bereikbaarheid voor vragen: 

KAMG: 030-3033663 

NVAB: 030-2040620 

NVVG: 030-6868764 

RGS: 088-4404300 

ABSG: 024-7111341 

 

Wij wensen u veel succes en professioneel genoegen met uw bij- en nascholing. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

E. Buiting  J.G.F. Beens  R. Kok   J. Blaauw 

Voorzitter KAMG Voorzitter NVAB  Voorzitter NVVG  Voorzitter RGS 

 

 

 

 


