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Beste allen, 

 

Naar aanleiding van onze vorige communicatie hebben wij vragen ontvangen over de toegevoegde 

waarde van het lidmaatschap van de KAMG. Graag willen wij hierop reageren, omdat dit ons duidelijk 

maakt dat de belangrijke activiteiten van de KAMG dus niet zichtbaar genoeg zijn geweest tot nu toe. 

 

De activiteiten van de KAMG hebben tot nu toe een onmisbare rol gespeeld in het mogelijk maken 

van de BIG herregistratie voor Farmaceutisch Geneeskundigen. Het is dankzij de inspanningen van de 

voorzitter en de directeur van de KAMG en de NFVG-KAMG commissie in 2014, dat de taken van de 

Farmaceutisch Geneeskundige in het Beoordelingskader van de herregistratie BIG zijn opgenomen 

(blz 38, passage 9.7). Hierdoor zijn wij als artsen werkzaam in de farmaceutische geneeskunde nu 

wettelijk erkend en is herregistratie mogelijk.  

 

Daarnaast is het lidmaatschap van de KAMG in de toekomst essentieel voor de arts farmaceutische 

geneeskunde, omdat:  

 

• De KAMG, de koepel van 11 beroepsverenigingen ( Jeugdartsen, Donor artsen, NVFG, enz.) 

bestaat uit profielen. Het College Geneeskundig Specialisten (CGS) wil profielen opheffen, 

omdat deze niet wettelijk erkend zijn. (Als huisarts en specialist ben je wel wettelijk erkend.) 

De bedoeling is dat de KAMG artsen vanaf 2020 specialist AMG zijn en daardoor in de 

toekomst ook wettelijk erkend zullen zijn.  

Voorwaarde voor deze wettelijke erkenning is, dat er een opleiding komt. Het opleidingsplan 

wordt geschreven samen met de KAMG en in nauw overleg met het CGS. Zonder de KAMG zijn 

wij niet omvangrijk genoeg om zo’n opleiding te realiseren/goedgekeurd te krijgen. 

In de toekomst worden wij specialist AMG in het deskundigheidsgebied Donor en 

Farmaceutische Geneeskunde. Het lidmaatschap is een garantie voor herregistratie in 2022. 

 

• Het aansluiten bij het GAIA systeem van de KAMG, waar we nu mee bezig zijn, wordt opgezet 

om ons aan te sluiten bij  het KAMG register, zodat alle scholing en educatie wordt 

geregistreerd voor de 200 punten die je nodig hebt om je weer te herregistreren in 2022. 

 

  

Er moeten de komende jaren natuurlijk nog vele stappen genomen worden voor het zover is. Kees 

Kraaij zit namens de NVFG in het KAMG bestuur en we zijn druk bezig om dat allemaal voor elkaar te 

krijgen. Rome is tenslotte ook niet in 1 dag gebouwd. 

  

Voor degenen voor wie deze wettelijke erkenning van de Farmaceutisch Geneeskundige en de 

uiteindelijke herregistratie belangrijk is, is lidmaatschap van de KAMG belangrijk en nuttig. Ook voor 

ons als beroepsgroep is het belangrijk dat een zo groot mogelijk aantal NVFG leden lid is van de 

KAMG omdat het ons de slagkracht en de omvang geeft om een stem te hebben in de KAMG.  

 

Wanneer je toch besluit geen lid van de KAMG meer te willen zijn, dien je vóór 1 december je 

lidmaatschap van de KAMG op te zeggen. 



 

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze 

voorzitter Kees Kraaij op keeskraaij@ziggo.nl of telefonisch op 06-5178 1347. Hij kan meedenken 

met de praktische kant van je indiening, maar ook met meer overkoepelende vragen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De NVFG-KAMG commissie 
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