Registratiecommissie
Geneeskundig
Specialisten (RGS)

10.600

De RGS toetst periodiek of
artsen en opleidingen aan de regels
van het College Geneeskundige
Specialismen (CGS)
voldoen.

Aiossen

8.750
Opleiders

Opleiders
en
opleidingen

50.000

Specialisten
en
profielartsen

5.900

Opleidingen

Aiossen

Inschrijven opleidingsregister
De RGS kan zo controleren of:
• Je opleidingsschema voldoet aan
de eisen van het CGS.
• De instelling van je opleiding en
je beoogd opleider is erkend
door de RGS.

Aiossen
• Inschrijven opleidingsregister
• Bijhouden opleidingsschema
• Registreren na opleiding

Registreren na opleiding

Tijdens je opleiding kun
je terecht bij de RGS voor:

• Doorvoeren van wijziging of onderbreking opleiding in MijnRGS.
• Vragen aan of overleg met de RGS.
• Bezwaar indienen als je het niet eens
bent met een besluit van de RGS.
• Een geschil indienen -na bemiddelingals je het oneens bent met een besluit
van je opleider of opleiding.

Na registratie mag je je specialist
of profielarts noemen.
• Registratie als specialist of
profielarts in MijnRGS.
• Beschermde titel.
• Werken in het buitenland: neem
contact op voor een verklaring
van inschrijving in het register.
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Specialisten en profielartsen

Herregistratie

Je kunt je als specialist of profielarts herregistreren
als je in de 5 jaar die direct voorafgaan aan het
verlopen van je registratie:
• je specialisme in voldoende mate en regel-		
matig hebt uitgeoefend;
• in voldoende mate hebt deelgenomen aan 		
nascholingsactiviteiten;
• hebt deelgenomen aan een evaluatie van je
individueel functioneren;
• hebt deelgenomen aan een externe
kwaliteitsevaluatie.

Extra eisen voor sommige groepen

• Huisartsen en artsen verstandelijk gehandicapten:
verrichten van voldoende ANW-diensten.
• Sociaal geneeskundigen en verslavingsartsen
(met ingang van 1 januari 2023): deelname
aan intercollegiale toetsing.

Specialisten
en profielartsen
Om in Nederland te werken
als geneeskundig specialist
of profielarts KNMG, moet
je ingeschreven staan
bij de RGS.

Herregistratie-eisen

• Voldoe je aan alle herregistratie-eisen:
volledige herregistratie van 5 jaar.
• Voldoe je niet volledig aan de eisen: 		
soms beperkte herregistratie mogelijk.
Infographic herregistratie-eisen

Beëindiging registratie

• Geen aanvraag ingediend.
• Niet op tijd een aanvraag ingediend.
• Niet voldaan aan de herregistratie-eisen.
Herintreden is mogelijk.
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Opleiders en opleiding

Aanvraag

• Erkenning aanvragen voor een (plaats-
vervangend) opleider, opleidingsinstituut
of opleidingsonderdeel.
• RGS beoordeelt aanvraag.
• Aanvraag neemt enkele maanden in beslag,
dus start op tijd.

Eisen voor erkenningen

Om een erkenning te krijgen, moet een (plaats
vervangend) opleider, opleidingsinstelling of
opleidingsonderdeel aan de eisen voldoen van:
• CGS-kaderbesluit;
• specifieke besluit per specialisme of profiel;
• kwaliteitskader regelgeving van het CGS.

Hoe lang geldig?

Opleiders
en opleidingen
Instellingen en opleiders mogen
aiossen alleen opleiden met
een erkenning van
de RGS.

Opleiders worden voor onbepaalde tijd erkend.
Voor instellingen en opleidingen geldt een
erkenning normaal gesproken voor onbepaalde
tijd, maar tot 1 januari 2025 kan de RGS nog een
erkenning voor bepaalde tijd verlenen.

Toezicht na erkenning

De RGS waarborgt samen met de opleider/
opleiding de kwaliteit van de vervolgopleiding.
De RGS legt visitatie- of evaluatiebezoeken af
en de instellingen rapporteren periodiek aan
de RGS.
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RGS

Leden en
adviseurs RGS
De RGS bestaat uit een
voorzitter, drie vicevoorzitters,
circa 50 leden en adviseurs uit
wetenschappelijke verenigingen,
beroeps- en aiosverenigingen
en koepel- en branche
organisaties.

RGS
De RGS toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het CGS voldoen.
• Voldoe je als arts aan de regels dan kan je
je inschrijven in een specialisten- of profielartsenregister. Je hebt dan het recht om de
desbetreffende wettelijke titel te voeren.
• Voldoen opleiders en opleidingsinstituten
aan de gestelde eisen dan worden zij
als zodanig erkend door de RGS.

Missie
De RGS is door de KNMG
ingesteld om het publieke belang
te dienen en heeft als missie:
“Het vertrouwen van de samen
leving in de geneeskundig
specialistische zorg
bevorderen.”

50
leden
1

voorzitter

3

vicevoorzitters

Contact: 088 - 440 43 00 | rgs@fed.knmg.nl | knmg.nl/rgs
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