REGLEMENT EXPERTGROEPEN

PREAMBULE
Het College voor Huisartsen met Bijzondere bekwaamheden is voor haar functioneren
afhankelijk van een goede samenwerking met huisartsen met bijzondere bekwaamheden.
Dat geldt bij uitstek expertgroepen die de voorhoede vormen op deelterreinen van de
huisartsgeneeskunde. Expertgroepen zijn een bron van kennis, kunde en informatie en
dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van het vak.
Het CHBB streeft naar structurele relaties met expertgroepen, zodat door onderlinge
afstemming en samenwerking de registers optimaal kunnen functioneren in het belang
van kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg. Het reglement geeft hiervoor het kader.
ERKENNING
Voorwaarde voor het oprichten van een specifiek register voor huisartsen met bijzondere
bekwaamheden, is de aanwezigheid van een expertgroep die zich bezighoudt met het
specifieke deelterrein van het huisartsgeneeskundig zorgaanbod waarop het register
betrekking heeft.
Deze expertgroep dient door het CHBB erkend te worden. Dit gebeurt op basis van de
volgende criteria:
a.
De expertise van de expertgroep heeft betrekking op een specifiek onderdeel van
het huisartsgeneeskundig zorgaanbod.
b.
Het deel van de huisartsgeneeskundig zorgaanbod waar de expertgroep zich op
richt heeft een stevige wetenschappelijke basis en kent ontwikkelingsmogelijkheden
voor de professionalisering en de positionering van de huisartsenzorg.
c.
De expertgroep vertegenwoordigt en bestaat uit de (kader)huisartsen met
bijzondere bekwaamheden op het betreffende deelterrein. Daarnaast kunnen ook
andere deskundigen op dit vakgebied lid zijn van de expertgroep. De expertgroep
vertegenwoordigt minimaal 60% van de in het betreffende CHBB-register
ingeschreven huisartsen
d.
De expertgroep heeft in haar reglementen bepalingen opgenomen over haar
doelstelling, taakstelling, vertegenwoordigingsbevoegdheid, eventuele commissies
en stemprocedure.
e.
De expertgroep is formeel erkend door het NHG.
TAAKSTELLING
1.
2.

De expertgroep opereert als forum voor opinievorming en de ontwikkeling van het
aandachtsgebied binnen de huisartsenzorg.
De expertgroep brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het CHBB-bestuur
over het bijhouden van de bekwaamheid die voorwaarde is voor inschrijving van de
huisarts in het betreffende register. Dit advies kan betrekking hebben op aan het
register gekoppelde opleidingen, werkzaamheden op het specifieke terrein,
aangepaste praktijkvoering en het bijhouden van de bekwaamheid die voorwaarde
zijn voor inschrijving van huisartsen in het specifieke register. Ook kan de
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3.
4.
5.

expertgroep het gesprek aangaan over de noodzaak en wenselijkheid van het
register.
De expertgroep adviseert het CHBB desgevraagd over de kwaliteit van de inhoud en
opzet van opleiding(en) die aan het betreffende CHBB-register gekoppeld wensen
te worden.
De expertgroep draagt zorg dat haar leden (huisartsen met de specifieke bijzondere
bekwaamheid) voldoende mogelijkheden hebben om hun bekwaamheid bij te
houden.
De expertgroep en zijn leden spelen een belangrijke rol bij kwaliteitsbevordering en
innovatie van de huisartsen- en eerstelijnszorg, zowel lokaal, regionaal als
landelijk.

AFSTEMMING EN OVERLEG
1.
2.

De expertgroep benoemt een vast contactpersoon uit haar geledingen die
aanspreekbaar is voor het CHBB.
Het CHBB benoemt een contactpersoon voor de expertgroep voor de onderlinge
informatie-uitwisseling, afstemming en samenwerking.
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