
Toelichting op CanMeds-competenties in GAIA 
 

CanMeds-competenties 

De KNMG heeft met het Ministerie van VWS afgesproken dat inzichtelijk wordt 

gemaakt op welke competenties nascholing wordt aangeboden en gevolgd. Aan VWS 

wordt informatie verstrekt over specialismen; niet over individuele artsen. Deze 

afspraak is geaccordeerd door het Accreditatie Overleg van wetenschappelijke 

verenigingen en beroepsverenigingen. Voor de nascholing van artsen gelden dezelfde 

competenties als voor de opleiding van artsen: 

1. Medisch handelen 

2. Communicatie 

3. Samenwerking 

4. Organisatie en financiering 

5. Maatschappelijk handelen en preventie 

6. Kennis en wetenschap 

7. Professionaliteit en kwaliteit 

 

Aanbieders kennen competenties toe 

Aan alle aanbieders van nascholing wordt gevraagd om per nascholing minimaal 1 en 

maximaal 3 competenties aan te vinken, waarop wordt nageschoold. Als meer dan 1 

competentie wordt aangevinkt wordt gevraagd om globaal de verhouding in 

percentages weer te geven van de mate waarin de aangevinkte competenties in de 

nascholing aan bod komen. Het totaal moet uitkomen op 100%.  

 

Congresagenda en persoonlijk nascholingsdossier 

In de congresagenda van GAIA wordt vanaf 19 februari 2010 automatisch zichtbaar 

gemaakt welke competenties volgens de aanbieder in de nascholing aan bod komen. 

De accreditatiecommissies beschikken over de mogelijkheid om dit te corrigeren. In 

maart of april 2010 worden de competenties ook zichtbaar in het persoonlijk 

nascholingsdossier van de arts. 

 

Geen exacte wetenschap 

Het toekennen van percentages aan Canmeds-competenties is geen exacte 

wetenschap. Als een congres 10 workshops telt, waarvan er 8 medisch inhoudelijk 

zijn en 2 gericht op communicatie, labelt de aanbieder de scholing als 80% medisch 

inhoudelijk en 20% communicatie. Dit wordt als volgt vertaald naar het persoonlijk 

nascholingsdossier van de arts: 

– Als de arts 2 medisch inhoudelijke workshops van een uur heeft gevolgd, zal in 

zijn  persoonlijk nascholingsdossier het volgende worden vastgelegd:  

 80% x 2 uur = 1,6 uur medisch inhoudelijk; 

 20% x 2 uur = 0,4 uur communicatie. 

Het is namelijk ondoenlijk om dit per individu precies te registreren. 

 

Reminder voor de arts en statistiek voor het specialisme 

De CanMeds-competenties in het persoonlijk nascholingsdossier van de arts geven 

‘slechts’ een indicatie op welke competenties de arts nascholing heeft gevolgd. Ze 

dienen als reminder voor de arts om niet uitsluitend medisch inhoudelijke nascholing 

te volgen, of om niet uitsluitend managementcursussen te volgen. Op geaggregeerd 

niveau (alle artsen van het specialisme tezamen) is het wel zinvol om statistieken te 

maken. 


