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Voorwoord van de 
voorzitter
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Met onze geactualiseerde missie en
visie en het Meerjarenbeleidsplan
2028 Sportgeneeskunde is in 2021
het voorbereidende werk geleverd om
de ambities voor de komende jaren
verder uit te werken én te realiseren. 
Dankzij de inzet van onze leden blijft
het belang van sportgeneeskunde
groeiende. 

www.sportgeneeskunde.com

In 2021 heeft de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) grote en belangrijke
stappen gezet voor de toekomst: met een geactualiseerde missie en visie
Sportgeneeskunde, een goedgekeurd Meerjarenbeleidsplan 2028 Sportgeneeskunde en
een nieuwe huisstijl voor de samenwerkende organisaties onder de paraplu van
Sportgeneeskunde Nederland. Tel daarbij op dat we vanaf 1 januari 2022 onze eigen
DBC-diagnosetyperingslijst Sportgeneeskunde hebben en dan moge duidelijk zijn dat er in
2021 enorm hard is gewerkt als brancheorganisatie.

Ook in het tweede coronajaar hebben bureau, bestuur en leden weer ruggengraat
getoond en flexibiliteit aan de dag gelegd om de werkzaamheden rond sportgeneeskunde
draaiende te houden. Binnen de eigen werkomgeving en in de bijdragen aan de
werkzaamheden voor de FSMI. Vanuit de FSMI is hard gewerkt aan de beroepsbelangen
en regelgeving voor sportmedische instellingen. Enkele belangrijke ontwikkelingen van
onze dienstverlening op een rij: Nauw contact met VWS/FMS/NZa, advies m.b.t.
declaratie problemen SMI's bij zorgverzekeraars, informatie over veranderde wet- en
regelgeving, MDR spoorboekje ontwikkeld en webinar voor leden georganiseerd, Covid-
crisis-team met opstellen en updaten van Leidraad SMI’s, klachtenregeling Zorgvragers
vernieuwd en website Sportzorg.nl in nieuw jasje en samenwerkingspartners.

Bestuur en bureau konden in 2021 deels varen op de ervaringen van het eerste pandemiejaar. Zo zijn de twee
ALV’en in mei en november via de online formule gehouden, zoals die in 2020 was ingezet met het gros van de leden
voor het beeldscherm thuis en een klein deel in Bilthoven. Het eigen ‘OMT’ ofwel crisisteam, bestaande uit besturen,
directie en bureau, is actief gebleven en hield de vinger aan de pols wat de gevolgen van COVID-19 inhouden voor
SMI’s en VSG-leden. 

Ik ben trots op mijn vak, mijn beroepsgroep, mijn wetenschappelijke vereniging en op Sportgeneeskunde Nederland.
Met plezier neem ik jullie mee in de wapenfeiten van 2021.
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Hoe is het jaarverslag opgebouwd?

Het jaarverslag 2021 typeert de opmaat naar de thematiek zoals geformuleerd in het Meerjarenbeleidsplan 2028 Sportgeneeskunde[1]. In 2021
weliswaar andere hoofdlijnen (uit het Jaarplan 2021 VSG en FSMI) maar wel herkenbare aandachtsgebieden van het bestuur c.q. clusterindeling van
de Federatie Medisch Specialisten (FMS) te weten: Beroepsbelangen, Wetenschap & Innovatie, Kwaliteit en Opleiding. 
Per onderdeel volgt informatie over wat we bereikt hebben conform de prioriteitenlijst van de FSMI en lichten we enkele voorbeelden uit van
belangrijke dossiers en werkgroepen. Maar eerst geven we een kort overzicht van de federatie.

[1] In het Meerjarenbeleidsplan 2028 Sportgeneeskunde worden de volgende 5 thema’s onderscheiden: 1. Medisch specialistische sport- en beweegzorg, 2. Wetenschap & Opleiding, 3.
Samenwerking en profilering, 4. Organisatie en financiering van de sport- en beweegzorg, 5. Digitale mogelijkheden en uitdagingen.

https://www.sportgeneeskunde.com/files/bestanden/VSG/VSG_2103%20Meerjarenbeleidsplan_V7%20alle%20logos.pdf
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De toekomst van de 
sportgeneeskunde

Het jaar 2021 werd, zoals aangekondigd, gebruikt door de VSG, FSMI en SBOS om een gezamenlijke missie en visie
te ontwikkelen. Eén die past bij de positie die de sportarts en de sportgeneeskunde wil innemen in de beweegzorg nu
en in de toekomst. Een toekomstvisie op sportgeneeskunde om de komende jaren het fundament onder de
beroepsgroep te verstevigen en nog gerichter als verenigingen te kunnen acteren. Daarnaast is het
Meerjarenbeleidsplan 2028 Sportgeneeskunde aan het papier toevertrouwd.

Missie 
Sportgeneeskunde staat voor medisch specialistische beweegzorg voor een gezond en fit
Nederland. 
 
Visie 
De sportgeneeskunde levert interdisciplinaire medisch specialistische beweegzorg. We staan
voor het toepassen van evidence based medicine: 
-bij het gebruik van bewegen als medicijn, 
-bij de behandeling van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, 
-bij de optimalisatie van fitheid voor iedereen; van (chronische) patiënt tot (top)sporter!

De FSMI en Sportgeneeskunde Nederland zouden niets zijn zonder de actieve deelname van haar leden. Dat beelden
we uit in de nieuwe huisstijl, het nieuwe logo van de FSMI en het gezamenlijk logo van Sportgeneeskunde Nederland.
Onder de naam Sportgeneeskunde Nederland werken wij samen met de VSG, de SBOS en de SOS.
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https://www.sportgeneeskunde.com/files/bestanden/VSG/VSG_2103%20Meerjarenbeleidsplan_V7%20alle%20logos.pdf
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De leden 
vormen de FSMI

De leden vormen de FSMI
Eind 2021 zijn 50 sportmedische instellingen
aangesloten bij de FSMI, waaronder 25 ZBC’s, 18
ziekenhuizen, 6 solopraktijken en 1 maatschap. 

In diverse werk- en projectgroepen en
expertpanels[2], zijn SMI’s vertegenwoordigd, zoals
in de nieuw opgestarte projectgroep
Ledenparticipatie en de projectgroep Toekomst. De
ene keer als deelnemer in de groep, de andere keer
als (extern) adviseur. In 2021 is de voorbereiding
gestart voor het lang gewenste Werkgeversloket. 
Zie bijlage 1 voor de indeling van groepen en
bestuurders. 

Ook in het werkveld buiten de federatie
ondersteunen de leden de FSMI. En dat bleek hard
nodig! De diverse onderhandelingsdelegaties
hebben in 2021 hun handen vol gehad aan
gesprekken en geschreven stukken in
onderhandeling over beroepsbelangen en
bekostiging met Zorginstituut Nederland,
zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit.

[2] Werkgroepen (reguliere activiteiten binnen de jaarlijkse planning- en controlcyclus van de VSG), projectgroepen (met een opdracht waar een
begin en een einde aan zit) en expertgroepen (kunnen (on)gevraagd advies geven binnen hun expertise dan wel een projectopdracht ontvangen van
het bestuur). In het vervolg van dit verslag worden werk- en projectgroepen en expertpanels daar waar aan de orde apart genoemd en anders
onder de algehele noemer ‘werkgroepen’. Deze groepen zijn onderverdeeld naar de vier eerder genoemde FMS-aandachtsgebieden en werken
conform hun opdracht vanuit de VSG, waarbij zij in sommige gevallen worden ondersteund door het bureau. Ze komen doorgaans twee tot vier
keer per jaar bijeen, fysiek dan wel digitaal of telefonisch.
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Over de 
FSMI

De Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) is een brancheorganisatie die professionele
ondersteuning biedt aan gecertificeerde sportmedische instellingen (SMI), zodat deze optimaal kunnen
functioneren op een herkenbare plek binnen de reguliere gezondheidszorg. Zij stelt zich als doel de
belangen te behartigen en de kwaliteit te bevorderen van de bij haar aangesloten sportmedische
instellingen, om deze in staat te stellen sportgeneeskundige dienstverlening in optimale vorm aan te
bieden.

De FSMI bereikt haar doelen in nauwe samenwerking met de VSG, de Stichting Beroepsopleiding tot
Sportarts (SBOS), Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS) en andere partijen binnen en
buiten de gezondheidszorg.

Doelstelling en werkwijze FSMI
De FSMI is een brancheorganisatie. Om aan te geven welke kerntaken zij voor zichzelf als
brancheorganisatie ziet weggelegd, heeft zij het ‘propellor-model’ (Tak) geadopteerd. Dit model bestaat
uit vier delen: belangenbehartiging, ordenen van de branche, leden faciliteren, infrastructuur.

Bureau
Met de komst van een nieuwe medewerker op marketing/communicatie is een wens van bestuur en bureau ingelost en
kan de FSMI (en de VSG) in 2021 flink inzetten op vele dossiers.

Statutenwijziging
Er waren geen statutenwijzigingen in 2021.

Controle Commissie
Voor de controle van de Jaarrekening 2020 (rapportage ALV 25 mei 2021) bestond de Controle Commissie uit: Frank
Loeffen en Johan de Groot. 

Bestuur; samenstelling 
- Tom Brandon, sportarts, voorzitter (installatie 30 juni 2020)
- Bastiaan Booij, gewoon lid (sinds 26 september 2019)
- Aernout Snoek, sportarts, penningmeester per 30 juni 2020 (lid sinds 27-11-2019)
- Sandra Koers – Chung, sportarts (installatie 24 november 2020)
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Wat hebben we gerealiseerd in 2021?
Binnen het thema Verenigingszaken en dienstverlening zijn in 2021 diverse prioriteiten benoemd en is
mede door extra bureaubezetting volop doorgetrokken. Hieronder een greep uit de resultaten.
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Na het vinden van een Sportarts hebben in 2021 ruim
800 mensen een afsprakenformulier ingevuld.
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Verenigingszaken en 
dienstverlening

GEZOCHT NAAR EEN
SPORTZORGPROFESSIONAL

Cijfers Sportzorg.nl 2021

TOP 5 BEZOCHTE
PAGINA'S

>3000 p/mnd

Gemiddeld 6 afspraken per SMI/jaar
met uitschieters zoals hieronder

Nieuwsbrief
Liesblessure
Oefeningen Liesblessures
Hamstrings
Enkeloefeningen

1.
2.
3.
4.
5.

Website Sportzorg.nl
Sportzorg.nl is de onafhankelijke op
consumenten gerichte voorlichtingswebsite
van de FSMI. De VSG is als wetenschappelijke
vereniging betrokken bij de inhoud van deze
site. In 2021 is actief ingezet op de
contentstrategie en de realisatie van een
structurele stroom van relevante content.
Oftewel, de nieuwe website is uitgerold met
veel interessante informatie voor de
consument. 

De Juniorkamer wil in 2022 veel aandacht
besteden aan het aanleveren van content
voor deze website.
Daarnaast is er stevig ingezet op het
relatiebeheer met de betaalde stakeholders
(sportzorg professionals en leveranciers van
branded content) en de social media. Dit
allemaal met de doelstelling onze functie/taak
als autoriteit-website over sport en bewegen
te waarborgen. 

Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres organiseren en doorbouwen
Zie Cluster Wetenschap & Innovatie
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Artikel over Covid en surfen van AIOS Eline Thijssen
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Verbeteren van de dienstverlening aan leden 
De roep eind 2020 van de leden was duidelijk: heb meer
aandacht voor de dienstverlening aan de SMI’s! Immers
daar waar inbedding in de ziekenhuisstructuur aanwezig
is, kan de sportgeneeskunde meestal bij het gangbare
beleid aansluiten. Voor de zelfstandige ZBC’s, solisten
en zzp-ers geldt dat niet. En zo zijn wij het jaar 2021
ingegaan. 
Het werkgeversloket in oprichting, versnelling van
doorlooptijden van vragen die bij bureau en bestuur
binnenkomen, nog efficiënter anticiperen op nieuwe
COVID-maatregelen….noem het maar. Hiermee hoopt
de FSMI, naast de verzoeken van leden, tegemoet te
komen aan alle ontwikkelingen binnen de zorg die onder
andere via VWS, IGJ maar ook via FMS, KNMG en het
Informatieberaad Zorg bij de FSMI terechtkomen. 

www.sportgeneeskunde.com

Verenigingszaken en 
dienstverlening

Kennis en informatie delen 
Het afgelopen jaar is er met de komst van extra
ondersteuning op ‘marketing/communicatie’ een boost
gegeven aan onze aanwezigheid op de diverse ‘social
media kanalen’ zoals LinkedIn, Facebook en Instagram.
Niet alleen is het een belangrijke taak van een
vereniging om o.a. op deze manier informatie en kennis
te delen met haar achterban en andere
geïnteresseerden. Ook zijn we als sportgeneeskunde
beter zichtbaar voor de buitenwereld. En dat gaat ons
helpen.

Daarnaast gebruikt de FSMI ook de meer klassieke
kanalen, zoals nieuwsbrieven en websites om de leden
van de FSMI geïnformeerd te houden over
uiteenlopende onderwerpen zoals werkgeverszaken,
wet- en regelgeving, het SMWJC en andere
(inter)nationale congressen, de klachtenregeling,
vergoedingen en informatie en nieuws over andere
relevante onderwerpen. 

Andersom ontvangt de FSMI ook vragen en informatie
via de leden vanuit hun praktijkvoering. Reacties daarop
werden in afwachting van het Werkgeversloket door
bureau en bestuur behandeld en ter
lering/kennisverspreiding weer verspreid onder de
leden.

Dossier KNVvL; vliegbrevetten zweefvliegen en
ballonvaren
Per 8 april 2021 kunnen sportartsen geen medische
keuringen meer doen voor zweefvliegen en ballonvaren. Per
die datum is nieuwe Europese wetgeving ingegaan voor
medische keuringen voor zweefvliegen en ballonvaren. Dit
houdt voor deze luchtsporten in, dat piloten uitsluitend met
door de EU uitgegeven brevetten en medisch certificaten
mogen vliegen. 

De KNVvL medisch certificaten voor zweefvliegers en
ballonvaarders, uitgegeven door de FSMI en een aantal
Aeromedical Examiners (AME’s), zijn vervallen per 8 april
2021. Hiermee is een einde gekomen aan een periode van
tientallen jaren waarin in samenwerking met de FSMI
zweefvliegers en ballonvaarders door sportartsen gekeurd
konden worden. De KNVvL heeft haar dank uitgesproken
aan de FSMI en de sportartsen voor de efficiënte, veilige en
betaalbare wijze van het beoordelen van vliegmedische
geschiktheid.
Voor een aantal andere luchtsporten is de KNVvL
vliegmedische keuring nog steeds vereist, op basis van
KNVvL regelgeving en met instemming van IL&T.
Sportartsen kunnen de keuringen voor deze groep piloten
nog steeds blijven uitvoeren. 

9
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Beroepsbelangen; 
positioneren & profileren
sportarts en sportgeneeskunde

Wat hebben we gerealiseerd in 2021?
Blijvende politieke en strategische aandacht voor het (h)erkennen en inzetten van onze meerwaarde als
medisch specialist sport- en beweegzorg is van groot belang, zowel voor de sportarts als voor de
sportmedische instellingen. Daarom is in 2021 onder andere tijd en energie gestoken in onderstaande
prioriteiten. 

Project Toekomst Sportgeneeskunde & Meerjarenbeleidsplan 2028 Sportgeneeskunde
In 2021 leverde de projectgroep Toekomst Sportgeneeskunde volgens plan een concept
Meerjarenbeleidsplan 2028 Sportgeneeskunde op waarin 12 ambities van de Sportgeneeskunde
staan verwoord. Dit conceptplan kreeg de goedkeuring van de ALV in november. 

Vervolg en voorbereiding implementatie eigen DBC’s sportgeneeskunde
Na een lang traject van strategische voorbereiding gaat 2021 de boeken in als voorbereidingsjaar voor de uitrol
van onze eigen DBC’s. Vanaf 1 januari 2022 heeft de sportgeneeskunde haar eigen typeringslijst. Een
belangrijke mijlpaal na de erkenning van sportgeneeskunde als medisch specialisme in 2014. Ondertussen is er
over de bekostiging van de inspanningsdiagnostiek (Exercise is Medicine) in het verslagjaar nog veelvuldig
gediscussieerd met het Zorginstituut Nederland (ZiN). In 2019 is, na een gesprek met minister Bruins van VWS,
een verzoek tot duiding van dit deel van het werkveld van de sportarts ingediend bij ZiN. 

In de zomer van 2021 vond op verzoek van de VSG een breed overleg plaats onder leiding van het ministerie
van VWS met alle betrokken partijen: ZiN, NZa, FMS en de VSG. Reden hiervoor was het uitblijven van duiding
door ZiN. De zorgactiviteiten rondom inspanningsfysiologie die de VSG graag ziet worden opgenomen in de
basisverzekering hebben daarentegen nu een aanspraakcode gekregen en worden niet automatisch vergoed. 

Het nieuwe jaar wordt dus gestart met een eigen DBC typeringslijst, echter valt nog niet alle zorg van de
sportarts onder de basisverzekering. De gesprekken hierover met zowel ZiN, VWS als de zorgverzekeraars
zullen in 2022 worden voortgezet. 

10
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Beroepsbelangen; 
positioneren & profileren
sportarts en sportgeneeskunde

Landelijke campagne Exercise is Medicine
Met betrekking tot inspanningsgerelateerde klachten en inzet van
inspanningsdiagnostiek en Exercise is Medicine bij mensen met chronische
aandoeningen we nog in afwachting van een nadere ‘duiding’ van het Zorginstituut
Nederland (ZiN) (zie hierboven). Het bestuur ziet conform het “Beroepsprofiel
Sportgeneeskunde” Exercise is Medicine, naast blessures en blessurepreventie, als de
basis van het specialisme sportgeneeskunde. 

In het jaar 2021 staat het delen van kennis rond Exercise is Medicine met collega’s,
andere zorgprofessionals, stakeholders en consumenten centraal. Zo verzorgde het
expertpanel Exercise is Medicine (ep EIM) een informatieavond voor leden en is de
‘body of content’ ofwel de kernboodschap voor zorgverzekeraars op papier gezet.
Deze is vervolgens gebruikt bij de onderhandelingsdelegatie rond de DBC’s en bij de
online informatiebijeenkomsten voor de medisch adviseurs van de zorgverzekeraars.
Ook hier leverde het ep EIM een bijdrage aan. 
Tot slot is ook een start gemaakt met de ‘body of content’ voor huisartsen. De
landelijke campagne wordt in 2022 voortgezet. 

Opzetten en inrichten van een Werkgeversloket voor SMI’s
Al eerder werd door het bestuur en de leden de behoefte geuit aan een Werkgeversloket
voor SMI’s. Onder andere om de vertaalslag te maken van de ontwikkelingen en
veranderende wet- en regelgeving binnen de zorg. Daar waar inbedding in de
ziekenhuisstructuur aanwezig is, kan meestal wel bij het ziekenhuisbeleid worden
aangesloten. Voor de zelfstandige ZBC’s geldt dat niet. 
Na een ‘parkeerperiode’ vanwege COVID-19 en andere prioriteiten werkt het bestuur sinds
najaar 2021 aan voorstel voor het inrichten van Werkgeversloket. Gedacht wordt aan een
digitaal ‘loket’ dat bemenst wordt door één bestuurder (FSMI), één bureaumedewerker en
enkele experts. Dit wordt naar alle verwachting uitgerold in 2022. 

Samenwerking bevorderen met relevante stakeholders
Naast alle in dit onderdeel genoemde samenwerking rond positionering, DBC’s, Exercise is Medicine,
COVID-19 en andere werkgever gerelateerde zaken is er in 2021 stevig ingezet op onder andere
samenwerking met sponsoren voor www.sportzorg.nl (zie onderdeel Verenigingszaken en
ledenbinding). In 2022 zal dit naar verwachting tot nieuwe partnerschappen leiden.

COVID-19
Tja, we raken er aan gewend! Vanaf maart 2020 houdt COVID-19 de wereld in haar greep. En ondertussen weten we
onze weg daarin aardig te vinden. Vanuit het crisisteam blijven acties gecoördineerd voor SMI’s en individuele leden, zoals
documenten voor ondersteuning van SMI’s bij behandeling van patiënten en eventuele aanvragen steunmaatregelen.
Daarnaast heeft het online vergaderen haar efficiëntie bewezen, zowel bij bijeenkomst van werkgroepen als ALV’s. En is
er sprake van procedurele tegemoetkomingen, zoals bij de herregistratie.
In 2021 hebben alle activiteiten van de FSMI minder dan in 2020 last gehad van de fysieke beperkingen.

11
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Wetenschap en 
Innovatie

Wat hebben we gerealiseerd in 2021?
Op het gebied van de wetenschappelijke onderbouwing blijft de samenwerking met de VSG zeer
belangrijk. De VSG heeft een rol bij het op de hoogte blijven van en bijdragen aan ontwikkelingen die
betrekking hebben op ons vakgebied, deze vertalen naar de sportgeneeskunde en tevens overdragen
aan de sportartsen en SMI’s. In het jaarverslag van de VSG wordt uitgebreid ingegaan op de
wetenschappelijke ontwikkelingen. Hier volstaat wat relevant is voor de praktijkvoering van de SMI's. 

SMWJC – Online Congres 
Zie het Jaarverslag VSG.

Wetenschappelijke avonden/ dagen
Zie het Jaarverslag VSG.

Wetenschappelijk Raad
Zie het Jaarverslag VSG.

Artificial Intelligence & E-health
Al eerder had het bestuur de wens geuit ook op dit onderwerp activiteiten
in gang te gaan zetten. In 2021 kon de VSG onverwacht instappen in een
collectieve SKMS- aanvraag van de FMS rond AI/e-health en een expert
aanleveren. Zo is het geschied en sinds juli neemt Jolanda Heere in dit
traject de honneurs waar namens de VSG. De insteek is breed en zal ook
van invloed zijn op de SMI’s. 

Beweegt als onderdeel van:

12
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Kwaliteit 
sportmedische zorg

Wat hebben we gerealiseerd in 2021?
De kwaliteitsverbetering – en verhoging van de sportmedische zorg staat hoog in het vaandel van de
FSMI. In 2021 werd onder andere aan de drie onderstaande speerpunten aandacht besteed.

Opzet kwaliteitsregistratie & dataverzameling
In navolging van een van de aanbevelingen uit het Kwaliteitsbeleidsplan, het
opstarten van kwaliteitsregistraties in sportmedische instellingen, heeft de
VSG/FSMI zich in 2020 aangesloten bij de collectieve SKMS-aanvraag Koploper II
door de FMS. 
Daarbij gaan enkele kleinere en grotere wetenschappelijke verenigingen afzonderlijk
en onder begeleiding van dataregistratie-experts van de FMS werken aan de opzet
van een eigen dataregistratie. VSG en FSMI trekken hier gezamenlijk in op. Het
indienen van deze aanvraag werd in verband met COVID-19 doorgeschoven naar
2021 en is eind van dat jaar goedgekeurd. Zodra er sportartsen gevonden zijn die als
expert/adviseur en als kartrekker willen deelnemen aan dit traject kan de uitvoering
in 2022 van start.

Toepassing van de Wkkgz (FSMI en VSG)
In de ALV van november is de Klachtenregeling Intern ter informatie
aangeboden en de Klachtenregeling Zorgvragers ter akkoord. Dit was het
sluitstuk van het 2021-traject, waarin in samenwerking met
www.erisietsmisgegaan.nl alle zaken rond klachtenprocedures goed
ingeregeld zijn, zowel voor sportartsen naar hun patiënten, voor de personen
betrokken bij de organisaties sportgeneeskunde als voor bureau en
kwaliteitsvisitaties. 

Alle artsen die bedrijfsmatig zorg aanbieden vallen onder de Wkkgz. Dat
betekent dat eigenaren van ZBC's, solo-praktijken en ook ZZP'ers aangesloten
moeten zijn bij een klachtenregeling.

Certificatie-eisen aan instellingen 
Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag wordt de laatste hand gelegd aan de
splitsing van de gelieerde organisatie Stichting Certificering Actoren in de
Sportgezondheidzorg (SCAS). Het bestuur is verheugd dit langlopende traject af te
kunnen ronden. Zodra de laatste punten en komma’s gezet zijn, zullen we de
berichten via de gangbare kanalen verspreiden.

In afwachting van de definitieve organisatorische vormgeving is de uitvoering van
de certificeringen van de SMI’s onder gebracht bij CIIO B.V. welke organisatie
geaccrediteerd is bij de Raad van Accreditatie. Ten behoeve van de SCAS is er een
Commissie van Deskundigen gevormd met vertegenwoordiging van de FSMI
daarin. 
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