Herregistratie-eisen en duur herregistratie in het kort
HERREGISTRATIE-EIS

HERREGISTRATIE VOOR MAX. DUUR (5 JAAR)

Werkzaamheden*

4160 uur of meer
(gemiddeld 16 uur per week over 5 jaar)

Deskundigheids
bevordering (DKB)**

200 uur of meer
(gemiddeld 40 uur per jaar over 5 jaar)

HERREGISTRATIE VOOR BEPERKTE DUUR

GEEN HERREGISTRATIE

2080 - 4159 uur = herregistratie naar rato
(tussen gemiddeld 8 uur en 16 uur per week
over 5 jaar)

minder dan 2080 uur = geen herregistratie
(minder dan gemiddeld 8 uur per week
over 5 jaar)

100 - 149 uur = 1 jaar herregistratie
150 - 200 uur = 2,5 jaar herregistratie

0 – 99 uur = geen herregistratie

Evaluatie
individueel
functioneren (EIF)

Deelname en afronding

Niet voldaan = 2,5 jaar herregistratie
(eenmalig)

2e keer geen deelname EIF en/of EKE =
geen herregistratie

Externe
kwaliteitsevaluatie (EKE)

Deelname en afronding

Niet voldaan = 2,5 jaar herregistratie
(eenmalig)

2e keer geen deelname EIF en/of EKE =
geen herregistratie

Intercollegiale
toetsing (ICT)

40 uur of meer
(gemiddeld 8 uur per jaar over 5 jaar)

0 - 19 uur = 2,5 jaar herregistratie

Avond-, nacht-, of
weekenddiensten
(ANW)

250 uur of meer
(gemiddeld 50 uur per jaar over 5 jaar)
voor huisarts met 25 jaar aaneengesloten
registratie = gemiddeld 25 uur per jaar
over 5 jaar

Minder dan 250 uur = herregistratie naar rato

alleen voor cluster 3:
bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, forensisch artsen en artsen maatschappij
en gezondheid (en bijbehorende profielen)

alleen geldig voor

huisartsen en vanaf 1 januari 2023 ook
voor artsen verstandelijk gehandicapten

Deze tabel laat zien aan welke herregistratie-eisen in de
beoordelingsperiode van vijf jaar u moet voldoen om recht
te krijgen op herregistratie en voor welke duur. Aan dit
algemene overzicht worden geen rechten ontleend. De
actuele regelgeving, o.a. Kaderbesluit CGS, besluit Covid-19
en de Beleidsregels RGS zijn leidend. Deze vindt u op onze
site terug, www.knmg.nl

20 – 40 uur = herregistratie naar rato
Niet in 3 van de 5 jaar = 2,5 jaar herregistratie

* Werkzaamheden
onderbreking van meer dan twee jaar aaneengesloten niet toegestaan.
beëindiging van de werkzaamheden voor einde inschrijving zorgt voor een kortere
duur van herregistratie.
** Deskundigheidsbevordering
Over de periode van 1 maart 2020 t/m 31 december 2021 geldt een tegemoetkoming
op de deskundigheidsbevordering van drie uur per maand (Besluit Covid-19).

Geen ANW-diensten = geen herregistratie

Langdurig ziek, werk in het buitenland
of andere vragen?
Neem contact op via 088-4404310
herregistratie@fed.knmg.nl
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