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 Voor verantwoorde medische zorg 



De KNMG staat voor een goede kwaliteit
van de medische beroepsuitoefening

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot be-

vordering der Geneeskunst maakt zich sterk voor een 

goede kwaliteit van de beroepsuitoefening en van de 

volksgezondheid. Zo willen we optimale omstandighe-

den creëren: voor artsen om hun vak uit te oefenen en 

voor geneeskundestudenten om 

goede artsen te worden. Dit doen 

we samen met zeven medische 

beroepsverenigingen, onze fede-

ratiepartners. Een arts die lid is 

van één van de federatiepartners, 

is automatisch verbonden aan de 

KNMG. Zo versterkt een lid de eigen 

positie én die van de medische beroepsgroep als geheel. 

Hoe meer leden de artsenfederatie heeft, hoe sterker de 

stem van de arts klinkt. 

De KNMG richt zich op de immateriële aspecten van het 

medische beroep die voor alle 

artsen relevant zijn: juridische 

randvoorwaarden, kwaliteitseisen, 

ethische kwesties, de toegankelijk-

heid van de zorg en de artsenloop-

baan. De federatiepartners beharti-

gen de specifieke belangen van de 

eigen beroepsgroep.

De artsenfederatie KNMG:

E maakt zich sterk voor 

verantwoorde medische zorg;

E behartigt de gemeenschappelijke 

immateriële belangen van ruim 

50.000 artsen en studenten 

geneeskunde;

E vormt met zeven medische 

beroepsverenigingen de grootste

 organisatie van en voor artsen in 

Nederland.



De zeven federatiepartners:

Lid worden? Bekijk de voordelen op knmg.nl/lidmaatschap

http://www.knmg.nl/lidmaatschap


Optimale kwaliteit en veiligheid van de medische zorg. 

Transparantie en toetsbaarheid van medisch handelen. 

Samenwerking tussen zorgverleners. 

Verdiend vertrouwen van patiënten, 

in de behandelkamer en in de 

samenleving. Deze thema’s 

staan centraal in de adviezen en 

standpunten van de KNMG. 

De artsenkoepel ondersteunt zo 

artsen in hun werk en bevordert een 

verantwoorde en kwalitatief goede 

volksgezondheid. 

KNMG-standpunten stellen veelal een 

norm voor medisch handelen en bieden artsen houvast: 

waar moet je als medicus aan voldoen? De (tucht)rechter en 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

toetsen het handelen van artsen 

aan deze normen. We vertalen onze 

standpunten in praktische adviezen 

voor artsen: van een stappenplan 

‘Melden van kindermishandeling 

en huiselijk geweld’ tot tips over 

omgaan met klachten en fouten, van 

aanbevelingen rond sociale media 

tot hulp bij het gesprek over het 

levenseinde.

Standpunten: de KNMG steunt alle artsen...

Adviezen en standpunten

Een paar voorbeelden:

E Gedragsregels voor artsen, bijvoor-

beeld over het omgaan met medische 

gegevens, vormen een leidraad voor 

het medisch handelen.

E Het standpunt over het zelfgekozen 

levenseinde voorziet in een grote 

behoefte van artsen, politiek en 

publiek aan duidelijkheid over de rol 

van de arts. 

E Een breed opgezet Kwaliteitskader 

maakt duidelijk voor welke kwaliteit 

van zorg artsen en wetenschappelijke 

verenigingen staan.

Alle KNMG-publicaties: 
knmg.nl/richtlijnen

http://www.knmg.nl/richtlijnen


Met 160 jaar ervaring en deskundigheid is de over-

koepelende artsenorganisatie KNMG een gerespecteerde 

en gewaardeerde gesprekspartner. 

De KNMG geeft de politiek, de 

overheid, publieksorganisaties en de 

zorgsector gevraagd en ongevraagd 

advies over gezondheids- en 

organisatievraagstukken vanuit 

medisch perspectief. Ook beïnvloedt 

de KNMG het publieke en politieke 

debat over de (toekomstige) kwaliteit 

en inrichting van de zorg. 

We vragen geregeld aandacht voor onze standpunten bij 

politiek, pers en publiek. Dit kan gaan over het belang 

van het beroepsgeheim, de rol van 

artsen bij euthanasie, preventie 

in de zorg en veel meer. Dit doen 

we bijvoorbeeld via opiniestukken, 

artikelen, mediaoptredens en 

spreken op congressen en door een 

actieve lobby in Den Haag.

...en beïnvloedt het maatschappelijke en politieke debat

“Om mijn vak in de volle diepgang uit te kunnen 
oefenen, is het belangrijk dat de

voorwaarden hiervoor goed worden bewaakt.”
T. Mutsaerts, bedrijfsarts

Belangenbehartiging 

Een paar actuele thema’s waarover

de KNMG adviseert en lobby voert 

bij beleidsmakers en politieke 

besluitvormers:

E beroepsgeheim en het strafrecht;

E veranderingsstrategie voor 

knelpunten in de zorg;

E voorbereiding van de ouderenzorg 

op de vergrijzing;

E transparantieregels om 

belangenverstrengeling tussen 

artsen en farmacie tegen te gaan.

Blijf op de hoogte: 
knmg.nl/nieuwsbrief

http://www.knmg.nl/nieuwsbrief


Kwaliteit van artsen waarborgen via opleiding en registratie

De KNMG voert ook wettelijke taken uit voor de opleiding en 

(her)registratie van artsen. We waarborgen een hoge stan-

daard van medische opleidingen. 

Het College Geneeskundige Specialis-

men (CGS) stelt regels vast voor de 

opleidingen, de erkenning van oplei-

dingen en opleiders en de (her)regis-

tratie. Dit gebeurt voor profielartsen 

en alle specialisten: huisartsen, artsen 

voor verstandelijk gehandicapten, 

specialisten ouderengeneeskunde, 

medisch specialisten, bedrijfsartsen, 

verzekeringsartsen en artsen M&G. 

Dit waarborgt de kwaliteit van de 

beroepsgroep. Vertegenwoordigers van de wetenschappelijke 

verenigingen en brancheorganisaties, voornamelijk artsen, 

hebben zitting in het CGS.

De Registratiecommissie Geneeskundig 

Specialisten (RGS) beoordeelt de (her)

registraties, opleidingen en erkennin-

gen aan de hand van de regelgeving 

van het CGS. De commissie bestaat 

grotendeels uit artsen en werkt samen 

met de wetenschappelijke verenigin-

gen. Met het registratiesysteem GAIA 

biedt de KNMG artsen één digitaal lo-

ket voor het aanvragen en registreren 

van geaccrediteerde nascholing.

“Regels voor opleiding en herregistratie 
zijn in ons vak noodzakelijk. We laten zo zien dat 

we staan voor de kwaliteit van ons vak.”

Veel bekeken
E knmg.nl/registratie: registratie als 

specialist na de opleiding;

E knmg.nl/herregistratie: 

herregistreren;

E knmg.nl/gaia: uw persoonlijke 

accreditatie-overzicht.

Ook handig
E knmg.nl/cgs: regels over opleiding, 

erkenning en (her)registratie;

E knmg.nl/rgs: beoordeling 

van opleiding, erkenning en  

(her)registratie;

E knmg.nl/beroepskeuze: alles over 

vervolgopleidingen en keuzes.

D. Wasowicz-Kemps, chirurg

http://www.knmg.nl/registratie
http://www.knmg.nl/herregistratie
http://www.knmg.nl/gaia
http://www.knmg.nl/cgs
http://www.knmg.nl/rgs
http://www.knmg.nl/beroepskeuze


Gevoed door de medische praktijk

De KNMG bepaalt haar standpunten en richtlijnen in overleg 

met federatiepartners, wetenschappelijke verenigingen en 

belangenorganisaties. En uiteraard vragen we gericht de 

mening van artsen en experts via bijvoorbeeld:

E landelijke debatten;

E districtsbijeenkomsten;

E ledenpeilingen via webconsultaties, het KNMG-ledenpanel 

en het KNMG Studentenplatform;

E expertmeetings en invitationals;

E inzet van sociale media.

Actualiteit medische zorg

De KNMG biedt op knmg.nl en andere plekken een podium 

waarop artsen informatie en opinies uitwisselen. Het toon-

aangevende weekblad Medisch Contact gaat 

in op de actualiteit in de medische zorg en 

ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Voor 

leden is dit blad gratis. In het verlengde

biedt medischcontact.nl veel nieuws en 

ruimte voor discussie, naast bijvoorbeeld 

e-learnings en video’s. 

De webportal Artsennet.nl biedt één plek 

voor alle vakinformatie (richtlijnen, medische 

databases, onderzoeken). Bloggers uit de 

artsenwereld geven hier regelmatig hun 

mening. Het studentenblad Arts in Spe en 

de website artsinspe.nl geven studenten 

geneeskunde ruimte om te discussiëren en 

informatie te zoeken en uit te wisselen.

Podium voor artsen: meningen en debat

“In ons vak zijn er bijna dagelijks nieuwe ontwikkelingen. 
Ik volg ze graag. En wil het liefst ook actief deelnemen aan 

de politieke en publieke discussies rondom ons vak.”
V. Coenen, huisarts

http://www.medischcontact.nl
http://www.artsennet.nl
http://www.artsinspe.nl


Contact KNMG
Bezoekadres: Domus Medica, 

Mercatorlaan 1200, Utrecht 

Postbus 20051 - 3502 LB  Utrecht 

030 - 282 38 00  |  info@fed.knmg.nl  |  knmg.nl

Blijf op de hoogte

 twitter: @knmg

 linkedin.com/company/knmg

 facebook.com/fed.knmg

Snel even opzoeken: knmg.nl 
E knmg.nl/dossiers:

 zoek op onderwerp in de webdossiers

E knmg.nl/praktijkdilemma:

 antwoord op veelgestelde praktijkvragen

E knmg.nl/artseninfolijn:

 voor uw juridische, ethische, loopbaan- en

 lidmaatschapsvragen. Gratis voor leden.

 (030) 282 33 22 (ma. - vr. van 8.30 tot 17.00 uur)

E knmg.nl/congresbureau:

 congresagenda

E knmg.nl/loopbaan en /beroepskeuze:

 voor oriëntatie op beroepskeuze en 

 carrièrevragen  

Lid worden? knmg.nl/lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is gekoppeld 

aan dat van de beroepsverenigingen. Lees meer en bekijk de voordelen op knmg.nl/lidmaatschap.
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http://www.knmg.nl/loopbaan
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