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Beste leden,
Afgelopen jaar is een druk jaar geweest voor de NVFG-KAMG commissie, waarbij we enkele
teleurstellingen, maar ook grote successen hebben behaald. Graag praten we jullie even bij:
Erkenning Farmaceutisch Geneeskundige: dit jaar heeft de commissie, samen met de KAMG bij de
Commissie Geneeskundig Specialismes (CGS) een aanvraag gedaan voor erkenning van het profiel
Farmaceutisch Geneeskundige. Helaas is de aanvraag afgewezen, op basis van verschillende
argumenten. Hoewel er geen mogelijkheid is voor beroep, heeft de commissie samen met de KAMG
in een reactie naar de CGS deze argumenten weerlegd. Zo hebben we verdere uitleg gegeven over
de unieke waarde die de arts Farmaceutische Geneeskunde aan individuele patiëntenzorg toevoegt.
We werken op het snijvlak van publieke zorg en de klinische geneeskunde en de werkzaamheden die
worden verricht zijn uniek. Deze taken vereisen specialistische kennis en vaardigheden die niet
beschikbaar zijn in andere (klinische) specialismen. Voor de effectiviteit en veiligheid van de
farmaceutische zorg zijn Farmaceutisch Geneeskundigen dus onmisbaar binnen de gezondheidszorg.
De volgende stap van de commissie in het kader van de erkenning van de Farmaceutisch
Geneeskundige is het verder opzetten van een opleiding voor de Farmaceutisch Geneeskundige.
Deze zal ingebed worden in de sociaalgeneeskundige opleiding tot specialist Arts Maatschappij en
Gezondheid.
Ons en uw lidmaatschap bij de Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) blijft
essentieel voor de verdere vormgeving van dit onderwijsplan en de erkenning van de Farmaceutisch
Geneeskundige.
BIG-herregistratie: eind 2017 verliep voor vele arts-leden van de NVFG hun BIG registratie. De
commissie heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om verlenging van de registratie voor deze artsen
mogelijk te maken. In 2014 al heeft de commissie eraan gewerkt dat de individuele zorgtaken van de
arts Farmaceutische Geneeskunde zouden worden beschreven in het beoordelingskader artsen van
het BIG register. Dit heeft ertoe geleid dat een overgroot deel van de artsen die een herregistratie
heeft aangevraagd, deze ook heeft gekregen. Hier zijn we best trots op.
Herregistratie als Farmaceutische Geneeskundige en GAIA: naast de BIG registratie, heeft de
commissie ook hard gewerkt aan het voorbereiden van de herregistratie van leden als
Farmaceutisch Geneeskundige: een verenigingsversie van het GAIA systeem/PE-online is in
gereedheid gebracht voor het invoeren en bijhouden van accreditatiepunten voor de titel van
Pharmaceutical Physician NVFG. (Her-)registratie als Farmaceutisch Geneeskundige is belangrijk in
het kader van de gewenste specialisatie in de toekomst: het bijhouden en behalen van 200
accreditatiepunten per 5 jaar is dan essentieel. Het is nog steeds onze bedoeling dat de toegang tot
het specialisme Arts Maatschappij en Gezondheid voor registerartsen zo eenvoudig mogelijk wordt.
In 2017 hebt u bericht ontvangen over de herregistratie in dit door de NVFG gevoerde register
Pharmaceutical Physician NVFG. U kunt uw aanvraag voor herregistratie indienen tot en met 31
januari 2018 door gebruik te maken van PE-online. Als u lid bent van de KAMG hebt u daarvoor
eerder een email met de link en de inlog gegevens toegestuurd gekregen. Om voor herregistratie in
aanmerking te komen moet u BIG geregistreerd zijn. De eis is 200 nascholingspunten over de
afgelopen 5 jaren. Daarbij tellen ook publicaties, presentaties, onderwijs geven, peer reviews en

editorwerk, bestuur en commissiewerk binnen het vakgebied. Ook als u niet aan 200 punten komt,
kan herregistratie verkregen worden, meestal voor een deel van de periode van 5 jaar. Heeft u geen
inloggegevens ontvangen maar wilt u dit wel? Neem dan contact op met info@nvfg.nl .
De aanvragen tot herregistratie die voor december waren ingediend, zijn inmiddels beoordeeld. Een
aantal van u heeft enige tijd op een uitslag moeten wachten, waarvoor onze excuses. Vóór midden
februari 2018 zullen wij alle aanvragers van herregistratie een brief met het resultaat van de
beoordeling sturen.
De KAMG vindt het voor de beroepsgroep farmaceutisch geneeskundigen van belang dat er zo veel
mogelijk collega’s zowel een BIG registratie als een registratie Pharmaceutical Physician NVFG
hebben.
Wij sluiten 2017 met een goed gevoel af en kijken uit naar de ontwikkelingen in 2018, waarin we
vooral verwachten essentiële stappen te zetten in de ontwikkeling van het opleidingsplan voor de
Farmaceutisch Geneeskundige. Dit is een essentiële factor in de uiteindelijke erkenning van ons vak
als specialisatie.
We wensen jullie allemaal een geweldig 2018,
Collegiale en hartelijke groeten,
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