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Inleiding
In de Nota aandachtsgebied en subspecialisatie, uitgangspunten en definities (2003) is gesteld dat de eisen
en kwaliteitsbeoordeling voor subspecialisaties onder het bestuur van de NVOG vallen. Het bestuur wil deze
taak delegeren aan een nieuw in te stellen College Subspecialisatie, dat verantwoording aflegt aan het
bestuur

Subspecialist
De definitie en kenmerken van de subspecialist zijn beschreven in de Nota aandachts−gebied en
subspecialisatie, uitgangspunten en definities (2003). Een subspecialist werkt in een door de NVOG voor het
subspecialisme erkend centrum. Indien hij/zij langer dan 5 jaar niet in een dergelijk centrum heeft gewerkt
vervalt de erkenning. De nadere omschrijving van inhoud en omvang van de subspecialismen is uitgewerkt in
afzonderlijke nota's, waarin aandacht is voor:
1. de achtergrond en uitgangspunten
2. de eisen aan een opleidingscentrum en de opleiders
3. de definitie van de centra waar subspecialisten (gaan) werken
4. de behoefteraming
5. de eindtermen
Op dit moment (juni 2004) is de oncologische gynaecologie het enige erkende subspecialisme. De
ontwikkeling van het subspecialisme voortplantingsgeneeskunde en het subspecialisme perinatologie is
vergevorderd.

Taken College Subspecialisatie
1. beoordelen opleidingsprogramma's fellows
2. bewaken aantallen op te leiden fellows (toestemmingsprocedure)
3. certificering subspecialisten
4. visitaties en certificering opleiding
5. bewaken afstemming met Europese ontwikkelingen
6. bewaken afstemming tussen de verschillende subspecialismen

Samenstelling College Subspecialisatie
Leden van het college worden benoemd door het bestuur van de NVOG. Het college rapporteert en is
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De zittingsduur van leden van het college is 3 jaar met een
herkiesbaarheid van maximaal 1 keer. Het College bestaat uit:
1. vertegenwoordiger pijler foetomaternale geneeskunde
2. vertegenwoordiger pijler voortplantingsgeneeskunde
3. vertegenwoordiger pijler oncologie
4. vertegenwoordiger pijler gynaecologie
5. vertegenwoordiger commissie buitenland (EBCOG)
6. vertegenwoordiger koepel opleiding & wetenschap
7. vertegenwoordiger koepel kwaliteit
8. vertegenwoordiger beroepsbelangen commissie
9. vertegenwoordiger bestuur
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Visitaties
Visitaties worden verricht door een visitatiecommissie, die wordt samengesteld door het College. De
visitatiecommissie rapporteert aan het College subspecialisatie. De frequentie van de visitaties is gelijk aan
die van de opleidingsvisitaties (elke 5 jaar, zo nodig na 2 jaar). De visitaties kunnen worden gecombineerd
met deze opleidingsvisitaties. De visitatiecommissie bestaat ten minste uit:
• 1. subspecialist op het betreffende gebied
• 2. fellow uit een ander centrum
• 3. notulist

Financiën
De kosten voor de visitaties komen voor rekening van het opleidingscentrum. De kosten voor de registratie
van de subspecialist komen voor rekening van de subspecialist.

Colofon
Deze nota is aangenomen in de 581e ledenvergadering van de NVOG de dato 12 november 2004.
© 2010 Deze nota is 1 oktober 2010 aangepast aan de nieuwe NVOG organisatiestructuur.
NVOG-nota's zijn beleidssturende documenten over de organisatie van (een deel van) het vak.
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Disclaimer
De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of
richtlijnen, alsmede voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG
stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze
voorlichtingsfolders of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail:
info@nvog.nl).
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