
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 oktober 2007 
Domus Medica in Utrecht 

 
Het totale kwaliteitsbeleid voor artsen heeft de laatste decennia grote vooruitgang geboekt, maar er is 
behoefte aan een overkoepelende visie en meer samenhang. Daarom organiseert de KNMG op 11 
oktober 2007 het congres ‘Opleiden voor kwaliteit. Hoe dokters goed opgeleid worden en 
blijven’. Op deze dag staat het opleidings- en kwaliteitsbeleid centraal. Daarnaast staat het congres 
in het teken van het 75-jarig bestaan van de specialistenregistratie van de KNMG. 
 
Iedere arts die een erkende vervolgopleiding heeft voltooid, is ingeschreven in een 
specialistenregister van de KNMG. (Her)registratie hoort bij het kwaliteitsbeleid van artsen, evenals 
o.a. richtlijnen, gedragsregels, beroepscodes, visitatie en nascholing. De (her)registratie van 
specialisten is een essentieel onderdeel, maar niet het enige. Want niet alle ontwikkelingen op het 
gebied van kwaliteit worden getoetst bij de (her)registratie van specialisten. Het kwaliteitsbeleid van 
wetenschappelijke verenigingen is niet altijd hetzelfde en verschillende beroepsgroepen stellen weer 
verschillende prioriteiten op het gebied van kwaliteit. 
 
Het opleidings- en kwaliteitsbeleid is een buitengewoon belangrijk thema voor aios, opleiders, 
beleidsadviseurs en beroeps- en brancheorganisaties.  
Bent u er ook bij op donderdag 11 oktober in de nieuwe Domus Medica? Het belooft een zeer 
interessant en leerzaam congres te worden; voor u en uw achterban! 
 
Kosten: 
€ 200-, voor KNMG-leden* 
€ 250,- voor niet-leden* 
€ 35,- voor studenten* 
* inschrijvingen voor 15 augustus hebben recht op de vroegboekkorting 
 
Accreditatie is aangevraagd voor: 
Medisch specialismen via ABMS, huisartsen (toegekend met 5 punten), verpleeghuisartsen 
(toegekend met 5 punten) en sociaal geneeskundigen (toegekend met 5 punten) 
 

Voor meer informatie, het complete programma en registratie: 
www.knmgcongres.nl 

 
Wij verzoeken u vriendelijk informatie over dit congres op te nemen in uw huisorgaan, op uw 
website, of in de agenda op uw website of in uw huisorgaan. Een banner van dit congres, met 
link is bijgevoegd. Voor vragen over deze mail kunt u contact opnemen met: Majanka Keijer, 

communicatieadviseur KNMG,  
tel. 030– 282 32 02, email: m.keijer@fed.knmg.nl 

 
Link: 

http://knmg.artsennet.nl/content/resources/AMGATE_6059_100_TICH_L116714520/AMGATE_6059
_100_TICH_R163368690960837/ 


