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Artikel 1
Het Concilium Obstetricum et Gynaecologicum, hierna te noemen het Concilium, is een Commissie van de
Koepel Opleiding van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Artikel 2
Het Concilium heeft tot taak:
2.1. De wetenschappelijke, geneeskundige, algemeen vormende en maatschappelijke aspecten van de
opleiding voor het
specialisme Obstetrie en Gynaecologie te bestuderen.
2.2. De Vereniging van advies te dienen over al datgene wat betreft de ontwikkeling van het vak en direct of
indirect de opleiding
tot specialist.
2.3. De Vereniging van advies te dienen over de samenstelling van de plenaire visitatiecommissie voor het
specialisme Obstetrie
en Gynaecologie, wier instelling en taak is geregeld in artikel 1029 van het Huishoudelijk Reglement der
Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst.
2.4. De Vereniging van advies te dienen over de aanwijzing van een vertegenwoordiger van het specialisme
Obstetrie en
Gynaecologie in de MSRC.
2.5. Het lid van het specialisme bij de MSRC van advies te dienen betreffende alle zaken van erkenning en
registratie van
Medische Specialisten betreffende.
Het lid van het specialisme bij de MSRC heeft een vrij mandaat doch indien het Concilium of de
Vereniging een andere
mening heeft dan hij-/zijzelf, wordt hij/zij geacht dit in de MSRC mede te delen.
2.6. De Vereniging van advies te dienen over alle onderwerpen, welke het Centraal College Medisch
Specialisten (CCMS) of de
MSRC aan de Vereniging voorlegt of welke de Vereniging aan de CCMS of de MSRC voorlegt.
2.7. Ten behoeve van zijn taak heeft het Concilium het recht subcommissies aan te stellen en de leden
daarvan te benoemen. In
deze subcommissies kunnen ook niet-leden van het Concilium zitting hebben.

Artikel 3
3.1.

Het Concilium is als volgt samengesteld:

3.1.1. De algemene universitaire opleider, in totaal 8.
3.1.2. Een opleider uit een niet-universitaire opleidingskliniek die met een universitaire opleidingskliniek een
formeel
samenwerkingsverband heeft en wel tot het totaal aantal van één gynaecoloog per
samenwerkingsverband ofwel cluster, dat
is 8.
3.1.3. Eén gynaecoloog als vertegenwoordiger van de klinieken zonder opleiding; tevens lid van de Koepel
Kwaliteit van de NVOG.
3.1.4. Het lid van het specialisme bij de MSRC.
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3.1.5. Eén vertegenwoordiger van het Bestuur van de Vereniging
3.1.6. Eén vertegenwoordiger van de commissie Onderwijs van het Concilium van de NVOG. Deze functies
kunnen / mogen
worden waargenomen door één van de onder 3.1.1. t/m 3.1.3. genoemde leden.
3.1.7. Vier vertegenwoordigers van de AIOS.
3.1.8. Zo nodig een niet onder het voorgaande begrepen lid dat de functie van secretaris kan vervullen.
3.1.9. Zo nodig een niet onder het voorgaande begrepen lid dat de functie van tweede secretaris kan
vervullen.

3.2. De benoemingsprocedure voor de Concilium-leden is als volgt:
3.2.1. De algemene universitaire opleiders worden door de opleidingscommissie voorgesteld en op voordracht
van het Bestuur van
de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie door de ledenvergadering benoemd.
3.2.2. De gynaecologen uit de niet-universitaire opleidingsklinieken worden voorgesteld door de
Clustercommissie van de
verschillende clusters en op voordracht van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie
en Gynaecologie door
de ledenvergadering benoemd voor de tijd van 5 jaar. Zij zijn éénmaal herkiesbaar.
3.2.3. Het lid en plaatsvervangende lid van het specialisme bij de MSRC worden benoemd door het
Federatiebestuur (FB) van de
KNMG, op voordracht van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.
Het Bestuur wordt in
deze geadviseerd door het Concilium. De benoeming vindt plaats voor een periode van 4* jaar,
ongeacht het aantal jaren dat
deze reeds lid was van het Concilium. Hij / zij is éénmaal herbenoembaar. Het plaatsvervangende lid
van het specialisme bij
de MSRC is bij voorkeur de secretaris van het DB.
3.2.4. De vertegenwoordiger van het Bestuur wordt door het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en
Gynaecologie aangewezen en benoemd.
3.2.5. De leden aios worden voorgesteld door het VAGO-bestuur en op voordracht van het Bestuur van de
Nederlandse Vereniging
voor Obstetrie en Gynaecologie door de ledenvergadering benoemd voor de tijd van 2 jaar. Zij zijn
éénmaal herkiesbaar.
3.2.6. De gynaecoloog uit een kliniek zonder opleiding en tevens lid van Koepel Kwaliteit wordt voorgesteld
door het Concilium, na
overleg met Koepel Kwaliteit, en op voordracht van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en
Gynaecologie.
3.2.7. Degene die de functie van Secretaris zal vervullen, wordt, ingeval hij/zij niet reeds lid van het Concilium
is, voorgesteld door
het Concilium en op voordracht van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie door de
ledenvergadering benoemd voor de tijd van 5 jaar en is éénmaal herkiesbaar. Hetzelfde geldt voor
degene die de functie van
tweede secretaris zal vervullen.

3.3.

De leden hebben allen zitting à titre personnel en handelen in het Concilium zonder last of ruggespraak,
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maar zijn wel
gehouden de mening van de groep die zij vertegenwoordigen in voorkomende gevallen kenbaar te
maken.

* Conform de periode die de MSRC hanteert.

Artikel 4
Het Concilium kiest uit zijn midden een Voorzitter, een Vice-Voorzitter en een Secretaris voor de tijd van resp.
2 jaar wat betreft Voorzitter en Vice-Voorzitter en 5 jaar wat betreft de Secretaris. Kan onder de zittende leden
geen lid voor de functie van Secretaris of eventueel ook tweede secretaris worden gevonden, dan worden één
of twee extra leden aan het Concilium voor het secretariaat toegevoegd (Zie artikel 3.1.9. en 3.1.10. op
bladzijde 2).
Alle 4 zijn zij éénmaal herkiesbaar ongeacht het aantal jaren dat zij reeds lid waren van het Concilium.
Als assessor neemt in het Bestuur deel het lid van het specialisme bij de MSRC, de vertegenwoordiger van
het bestuur NVOG en een vertegenwoordiger van de VAGO.

Artikel 5
Vergaderen en besluiten:
5.1. Het Concilium vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts wanneer de Voorzitter of de Secretaris
of tenminste 5 leden
zulks noodzakelijk oordelen.
5.2. Het lid of plaatsvervangende lid bij de MSRC brengt elke vergadering aan het Concilium en tenminste
éénmaal per jaar aan
het Bestuur van de Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie verslag uit over de gang van zaken in de
MSRC, voor zover
deze voor het specialisme Obstetrie en Gynaecologie van belang is.
5.3. De Secretaris van het Concilium brengt jaarlijks een verslag van de activiteiten van het Concilium over
het voorafgaande jaar
uit aan de MSRC en het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.
5.4. Alleen voorstellen, die geagendeerd zijn, kunnen slechts tot besluit worden, indien minimaal 5 van de
leden aanwezig zijn.
5.5.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

5.6.

Bij staken van de stemmen beslist de Voorzitter.

5.7

Besluiten worden opgenomen in een Huishoudelijk Reglement.

5.8 Beleidsregels Obstetrie en Gynaecologie zijn vastgesteld door de MSRC en worden toegepast bij de
beoordeling van
verzoeken tot erkenning van een gynaecoloog als (plaatsvervangend) opleider en tot erkenning van een
inrichting tot een
opleidingsinrichting obstetrie en gynaecologie.

Artikel 6
De notulen van de Concilium-vergaderingen worden aan de leden van het Concilium, het Bestuur
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en Opleiders toegezonden.

Artikel 7
Het reglement van het Concilium en de daarin aan te brengen wijzigingen behoeven de goedkeuring van de
ledenvergadering der Vereniging.

Artikel 8
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur van de Vereniging na ingewonnen advies
van het Concilium.

Artikel 9
Andere zaken dan waarin het reglement voorziet kunnen door het Concilium desgewenst bij Huishoudelijk
Reglement worden geregeld.

Reglement-ontwerpcommissie
Amsterdam, Juli 1970, Dr H.Rottinghuis, Prof.Dr J. Janssens, Dr T.K.A.B. Eskes. Besproken in het Concilium:
20-08-70. Correcties CC en Concilium: oktober '71
Goedgekeurd 420e vergadering van de NVOG 10-11-71.
Revisie reglement: Nijmegen, februari 1980, Prof.Dr E.V. van Hall, Prof.Dr J.L. Mastboom. Besproken in het
Concilium: 29-2-80.
Goedgekeurd 474e vergadering van de NVOG: april 1980 80 te Maastricht.
Revisie reglement: Rotterdam, januari 1985, Dr G.H.B. Broeders, Prof.Dr A.C. Drogendijk. Besproken in het
Concilium: 15-3-85.
Revisie reglement: Rotterdam, mei 1987, Prof.Dr A.C.Drogendijk, Prof.Dr A.A. Haspels. Besproken in het
Concilium: 26-6-87
Goedgekeurd door de ledenvergadering van de NVOG d.d. 11-12-87.
Revisie reglement: Rotterdam, mei 1991, Prof.Dr. A.C.Drogendijk, Dr A.A.W. Peters. Besproken in het
Concilium: 11-10-91
Goedgekeurd door de ledenvergadering van de NVOG d.d. 22 mei 1992
Revisie reglement: Utrecht, mei 1998, dr. A. Huisman.
Besproken in het Concilium: 29-05-98
Goedgekeurd door de ledenvergadering van de NVOG d.d. 24 september 1998
Revisie reglement Utrecht, januari 2003, dr. E. Everhardt
Besproken in het Concilium d.d. 24 januari 2003
Goedgekeurd door de ledenvergadering van de NVOG d.d. 3 april 2003
Revisie reglement Utrecht, november 2006, dr. F.J.M.E. Roumen en dr. M.J. ten Kate - Booij
Besproken in het Concilium d.d. 24 november 2006 en 26 januari 2007
Goedgekeurd door de ledenvergadering van de NVOG d.d. 19 september 2007
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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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