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Vastgesteld door Bestuur NVSHA op 28 juni 2017
Doel van deze notitie is uitwerking geven aan de statuten van de NVSHA m.b.t. de
samenstelling, positie en werkwijze van het Concilium Spoedeisende Geneeskunde.
1.

Taak van het Concilium
Het Concilium SEG is het vaste adviescollege van de NVSHA met de taak de NVSHA
desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over alle aangelegenheden van
onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de borging, de bevordering
en
de
ontwikkeling
van
de
spoedeisende
geneeskunde
alsmede
de
beroepsuitoefening van SEH-artsenKNMG.
Het Concilium is beleidsvoorbereidend en adviserend vanuit een beroepsinhoudelijke
expert rol van het vakgebied van de spoedeisende geneeskunde.

2. Samenstelling Concilium
Alleen gewone leden van de NVSHA komen in aanmerking voor benoeming tot lid
van het Concilium SEG. Van het Concilium SEG zijn lid:
•
2 vertegenwoordigers van elke OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio). Elke OOR
wordt in het Concilium vertegenwoordigd door 2 RGS-erkende opleiders of plv.
opleiders SEG, tevens SEH-artsKNMG 1. Alle conciliumleden hebben een vaste
vervanger, elk afkomstig uit dezelfde OOR als de desbetreffende leden. Deze
plaatsvervangend leden zijn op naam bekend en worden benoemd door het
bestuur van de NVSHA. Bij vertrek/opvolging van de leden of plaatsvervangende
leden wordt vanuit de OOR aan het Bestuur van de NVSHA een nieuwe
voordracht gedaan van kandidaten. Het Concilium wordt over de voordracht
geïnformeerd;
•
2 AIOS SEG als vertegenwoordiging van de AIOS SEG. Zij zijn volwaardig lid met
stemrecht, en worden benoemd door het Bestuur van de NVSHA. Hun
participatie in het Concilium eindigt als hun opleiding is beëindigd;
•
de vertegenwoordiger van de NVSHA in de RGS;
•
de voorzitter en/of de portefeuillehouder Opleiding &Onderwijs van het Bestuur
van de NVSHA;
•
de voorzitter van de PVC;
•
de secretaris van de PVC.
Op het moment van de vaststelling van dit reglement heeft het Concilium naast de
hierboven genoemde samenstelling voor iedere OOR ook een SEH-arts als lid. Deze
leden zullen bij het aflopen van hun zittingstermijn niet worden opgevolgd.
3.

Benoeming en benoemingsduur leden
Het Bestuur van de NVSHA benoemt de leden van het Concilium. De benoeming tot
lid en plaatsvervangend lid van het Concilium SEG geldt voor een termijn van
maximaal drie jaar. Na afloop van deze termijn kan de betrokkene terstond eenmaal
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Voor zover er op het moment van vaststelling van dit reglement sprake is van opleiders/niet-

SEH-artsKNMG, zijn deze niet benoembaar voor een eventuele 2e termijn. Dit is van toepassing op
zowel leden als plaatsvervangend leden van het Concilium.

opnieuw worden herbenoemd voor een tweede termijn van maximaal drie jaar. De
herbenoeming geschiedt in principe stilzwijgend.
Alle leden van het Concilium hebben een vaste plaatsvervanger die door het bestuur
van de NVSHA wordt benoemd. Bij afwezigheid van conciliumleden kunnen de
plaatsvervangers deelnemen aan voltallige vergaderingen nadat zij uiterlijk 24 uur
voor een vergadering zijn aangemeld bij het Dagelijks Bestuur (DB) van het
Concilium.
4.

Dagelijks bestuur Concilium
Het Concilium heeft een DB bestaande uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een
secretaris, een SEH-artsKNMG 2, een AIOS SEG en de voorzitter danwel de
portefeuillehouder O&O van het Bestuur NVSHA. Met uitzondering van de voorzitter
en portefeuillehouder O&O van het Bestuur NVSHA, AIOS SEG en de vice-voorzitter
worden zij uit en door de leden van het concilium voorgedragen en door het bestuur
van de NVSHA benoemd. De vice-voorzitter van het Concilium, die tevens voorzitter
is van de PVC, wordt door de PVC benoemd. De zittingsduur van alle DB-leden, incl.
de optie van een tweede termijn, loopt gelijk aan de zittingsduur van de leden van
het Concilium. Zo nodig kan het DB van het Concilium worden uitgebreid met andere
leden van het Concilium, op voordracht van het DB. De voorzitter van het Concilium
is tevens vice-voorzitter van de PVC.
Het DB van het Concilium vergadert zo vaak als nodig is, en houdt zich in hoofdzaak
bezig met de voorbereiding en stroomlijning van de voltallige vergaderingen.

5.

Vergaderingen en besluitvorming
Het Concilium vergadert in principe 2 maal per jaar voltallig en zo veel vaker als
nodig is.
Het DB kan besluiten toehoorders die zich voorafgaand aan de vergadering aanmelden
tot de voltallige vergaderingen toe te laten. Voorts kan het DB besluiten personen
van wie de aanwezigheid wenselijk wordt geacht vanwege hun bijzondere kennis of
bekwaamheid op een bepaald gebied, tot de vergadering toe laten, of uit te nodigen
tot het bijwonen van (een gedeelte van) een vergadering.
De data van de voltallige vergaderingen worden minimaal 1 maand van tevoren
bekend gemaakt, tenzij er naar het oordeel van het DB redenen zijn om een
spoedvergadering in te lassen. De agenda en de bijbehorende stukken worden zo
mogelijk minimaal 5 dagen voor de vergadering verspreid. Onderwerpen die niet op
de agenda voor de vergadering zijn opgenomen, worden niet in bespreking
genomen, tenzij de voorzitter besluit deze alsnog op de agenda te plaatsen.
Stemming geschiedt in principe mondeling ter vergadering, tenzij in de voltallige
vergadering een andere wijze van stemming wordt overeen gekomen. Alle leden van
het Concilium, behalve de vertegenwoordiger van de NVSHA in de RGS, de voorzitter
en/of de portefeuillehouder O&O van het Bestuur van de NVSHA, de voorzitter van de
PVC (ook in zijn functie als plaatsvervangend voorzitter van het Concilium) en de
secretaris van de PVC hebben een stem. Indien deze leden daarnaast als
afgevaardigde van een OOR lid zijn van het Concilium, worden zij voor het stemrecht
beschouwd als leden bedoeld onder art. 2.1 van dit reglement. Vaste Concilium ledenvervangers zijn gemandateerd om een stem uit te brengen.
Besluitvorming geschiedt met meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen
mits er voldoende quorum aanwezig is. Het quorum om een stemming mogelijk te
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Na het verstrijken van de op het moment van vaststelling van dit reglement lopende
zittings-termijn van de SEH- artsKNMG/niet-opleider komt deze zetel in het DB te vervallen. Zie
hiertoe ook de laatste alinea van punt 2.
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maken dient te bestaan uit een vertegenwoordiging de helft van het aantal OOR’s
plus 1. Indien voor het nemen van een besluit of voor het houden van een stemming
het quorum niet aanwezig is, is de voorzitter bevoegd de afwezige leden te verzoeken
binnen een termijn van 14 dagen schriftelijk of per e-mail hun stem uit te brengen.
In situaties waarin besluitvorming een dringend karakter heeft en waarin het gezien
de tijd niet mogelijk is een plenaire vergadering te organiseren met voldoende
quorum, is het DB gemachtigd tot besluitvorming, mits de impact daarvan voor de
opleidingen beperkt is. Het DB legt hierover verantwoording af bij de eerst volgende
plenaire vergadering.
6.

Opleidersvergadering
De Opleidersvergadering bestaat uit een bijeenkomst van alle erkende opleiders (of
plaatsvervangend opleiders) SEG. Per opleiding zijn maximaal 2 personen
vertegenwoordigd. De Opleidersvergadering wordt bijeengeroepen door het
Concilium indien noodzakelijk. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij het
dagelijks bestuur van het Concilium. De Opleidersvergadering wordt voorgezeten
door de voorzitter van het Concilium. Het bestuur van de NVSHA en het dagelijks
bestuur van het Concilium worden altijd uitgenodigd de opleidersvergadering bij te
wonen.
De opleidersvergadering heeft een informatief en opiniërend karakter, en is m.n.
gericht op de praktische uitvoering van beleidsregels.

7.

Opleidersdag
Indien het Concilium daartoe aanleiding ziet, organiseert zij een opleidersdag met
lezingen en workshops over opleidingsgerelateerde onderwerpen. Ook kan hier op
intervisie-achtige wijze met en van elkaar geleerd worden en kunnen ervaringen
worden uitgewisseld. De doelgroep van de opleidersdag bestaat uit de leden van het
Concilium en alle erkende opleiders en plaatsvervangend opleiders SEG.

8. Commissies, werkgroepen, projectgroepen
Binnen het Concilium is op verzoek van het bestuur van de NVSHA een commissie
ingesteld om desgevraagd de PVC/RGS te adviseren over opleidingsonderdelen in
individuele opleidingen. De samenstelling van deze commissie is identiek aan die van
het Dagelijks Bestuur van het Concilium. Bij het bestuur van de NVSHA kan bezwaar
worden aangetekend over de inhoud van het advies aan de PVC/RGS.
Het Concilium SEG kan tijdelijke commissies, werkgroepen of projectgroepen
instellen met een gerichte opdracht die zal worden voltooid binnen termijn van 1
jaar. Na voltooiing van deze opdracht wordt de desbetreffende commissie,
werkgroep of projectgroep door het Concilium opgeheven.
Het instellen van een commissie of werkgroep met een langdurige of permanente
opdracht (langer dan 1 jaar) vereist de instemming van het NVSHA-bestuur.

Vastgesteld door het bestuur van de NVSHA op 28 juni 2017.
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