
 

VSG9631 

Standpunt & besluit inzake uitvoeren kwaliteitsvisitaties in tijden van Corona 
Van  Mineke Vegter (voorzitter CVS) en Maarten Koornneef (directeur VSG/FSMI) 
Versie   30 maart 2020 
 
Nu fysieke bijeenkomsten in tijden van Corona niet mogelijk zijn, heeft de Commissie Visitatie 
Sportartsen (CVS) zich in samenwerking met het VSG-bureau en in afstemming met 
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) gebogen over de mogelijkheden rond de 
geplande kwaliteitsvisitaties in april, mei en juni 2020.  
 
Kwaliteitsvisitatie van 14 april was al tot nader orde uitgesteld 
Vanwege de beperkingen die de Coronacrisis oplegt, en die mogelijk tot problemen kunnen leiden bij 
herregistratie, ook voor sportartsen, past de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) 
momenteel het beleid aan rond herregistratie zie linkje. 
In afwachting van de RGS werd de eerstvolgende visitatie van 14 april reeds op 23 maart al tot nader 
orde uitgesteld. Personen in kwestie zijn via de email op de hoogte gesteld.  
 
Standpunt in afwachting van aanpassing RGS-beleid rond herregistratie  
Aanpassingen van beleid rond herregistratie, zo blijkt, vergen enige tijd om zorgvuldig gedaan te worden 
en op termijn ook kwalitatief goede zorg te blijven borgen geleverd door medisch specialisten. 
Begrijpelijk. Ondertussen  
- vergt de voorbereiding van een kwaliteitsvisitatie ook tijd en inzet van visitatoren, gevisiteerden en 

bureau.  
- zijn alle sportartsen deze maanden druk met de gevolgen van het COVID-19-virus te managen in hun 

eigen werksituatie. 
- heeft 1,5 week wachten op en contact met de RGS nog geen uitkomst opgeleverd voor 

mogelijkheden in de toekomst, behalve dat we weten dat er coulance gehanteerd gaat worden met 
betrekking tot herregistraties 

- en wil de CVS/VSG in het kader van verwachtingsmanagement (duidelijkheid geeft rust) de 
betrokkenen bij de kwaliteitsvisitaties van de komende maanden deze week uitsluitsel bieden. 

Daarom komt de CVS/VSG met het volgende standpunt: 
 
Standpunt CVS/VSG 30 maart 2020 
Een fysieke visitatiedag kan niet plaats vinden en niet vervangen worden door een digitale vorm van 
visitatie via telefoon en/of videoverbinding.  
Voor wat betreft de voorbereiding door de te visiteren groep zelf: het 1e onderlinge gesprek kan wél 
digitaal gedaan worden, het 2e voorbereidingsgesprek kan niet digitaal gedaan worden. 
 
Besluit CVS/VSG; Kwaliteitsvisitaties april, mei en juni gaan niet door 
In afwachting van de verdere maatregelen van de overheid en de beleidsaanpassingen rond 
herregistratie van de RGS 
- worden de kwaliteitsvisitaties van april t/m juni 2020 tot nader orde uitgesteld; te weten: 14 april 

(was al uitgesteld), 11 en 26 mei en 25 juni 2020 
- alle betrokkenen worden door het bureau op de hoogte gesteld 
- het bureau zal, zodra de situatie rond COVID-19 dat toelaat, samen met de contactpersoon van deze 

groepen een nieuwe datum prikken in het najaar 2020 met uitloop in voorjaar 2021.  
De CVS buigt zich opnieuw over haar standpunt als er wijzigingen in Coronamaatregelen zijn. 
Voor vragen kun je contact opnemen via vsgvisitaties@sportgeneeskunde.com.  
 
Dringend verzoek 
Om voorbereid te zijn op eventuele problemen met individuele herregistraties wil de CVS/VSG graag 
weten wanneer jullie deadline verstrijkt.  
 Geef z.s.m. aan vsgvisitaties@sportgeneeskunde.com de deadline voor jouw herregistratie door!  
 
Tot slot wensen we jullie sterkte en gezondheid in deze bijzondere tijden! 
 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/wat-doet-de-rgs/nieuwsbericht-rgs/maatregelen-rgs-rond-coronacrisis-herregistreren-aiossen-en-opleiders.htm
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