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Onderwerp
Update RGS | Opleidingsvisitaties en instellingsvisitaties vanaf
1 september a.s. weer mogelijk

Geachte meneer/mevrouw,
In de hectische periode van maart tot juni waren binnen de zorg alle aandacht en inspanningen gericht
op de behandeling van COVID-19 patiënten. Ook waren er in die periode strikte richtlijnen en maatregelen
van kracht gericht op het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Nu in ziekenhuizen en
zorginstellingen de reguliere zorg weer opgestart wordt en regering en RIVM een verdere versoepeling van
maatregelen invoerden, past de RGS haar beleid met betrekking tot opleidings- en instellingsvisitaties aan.
In deze brief informeren wij u hierover.
Visitaties
Opleidings- en instellingsvisitaties kunnen wat de RGS betreft na 1 september aanstaande weer
plaatsvinden. Randvoorwaarde hierbij is wel dat de lokale situatie zodanig is dat de betrokken actoren
(RvB, COC, opleider/opleidingsgroep/aiossen enz.) aan de visitatie deel kunnen nemen. Dit geldt
vanzelfsprekend ook voor de leden van de opleidingsvisitatie- en instellingsvisitatiecommissie ad hoc.
De manier waarop een visitatie vorm gegeven wordt en plaatsvindt laat de RGS over aan de PVC’s van
de Wetenschappelijke Verenigingen en de PCI. Hoewel uit overleg met verschillende PVC’s naar voren
kwam dat visiteren middels beeldverbinding zeker niet de voorkeur geniet, is er vanuit de RGS geen
formeel bezwaar tegen deze vorm van visiteren. Dit betekent dat er (afhankelijk van de lokale
omstandigheden en de beschikbaarheid van de verschillende actoren) gekozen kan worden voor een
visitatie op locatie of voor een (gedeeltelijk) “digitale” visitatie. Uitgangspunt blijft dat zowel datum als
vorm van een visitatie in goed overleg tussen alle betrokken partijen wordt vastgesteld en de RGS hierover
geïnformeerd wordt.
Met vriendelijke groet,
Namens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
J.H. Blaauw, voorzitter
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