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Geldt voor de registratieperiode tot 1 januari 2005.

I
inleiding
De registers van de registratiecommissies hebben tot doel het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van
de beroepsuitoefening van specialisten. Inschrijving vindt plaats als een arts aan de inschrijvingseisen
voldoet en wordt hernieuwd als een specialist aan de herregistratie-eisen voldoet.
Herregistratie geschiedt in beginsel voor 5 jaar, maar kan plaats vinden voor een kortere periode(art.30 lid
3 ROR; art. 1 CSG-besluit 5-2000).
Artikel 8a van CSG-besluit 5-2000 geeft de SGRC de mogelijkheid voorwaarden te verbinden aan de
herregistratie van een sociaal-geneeskundige die woonachtig en werkzaam is buiten Nederland. De
voorwaarden worden in art.9 beschreven.
II
situatieschets
Deze bepaling kan zowel van toepassing zijn als een sociaal-geneeskundige tijdelijk in het buitenland
gestationeerd is geweest, en ten tijde van de herregistratie weer in Nederland werkt, als op de sociaalgeneeskundige die langdurig buiten Nederland de praktijk zal uitoefenen, en daarbij behoefte heeft aan
behoud van de Nederlandse registratie.
Onder het voldoen aan herregistratie-eisen wordt verstaan het voldoende werkzaam zijn in een functie die
inhoudelijk beantwoord aan het beroepsprofiel van het betreffende specialisme, gemiddeld per jaar
tenminste 20 uur geaccrediteerde bij- en nascholing hebben gevolgd, voldoende uren hebben deelgenomen
aan intercollegiale toetsing of daarmee gelijk te stellen activiteit, en voldoende overige andere
deskundigheidsbevorderende activiteiten hebben ondernomen.

III
III-1

toepassing
De sociaal-geneeskundige woont en werkt weer in Nederland ten tijde van de herregistratie.
Voldoet aan minimumeisen?
Ja:
herregistratie voor 5 jaar
Nee:
volgende keer ten volle aan alle eisen voldoen
evt. toepassing van art. 9 van CSG-besluit 5-2000.

III-2

De sociaal-geneeskundige woont en werkt buiten Nederland ten tijde van de herregistratie.
A
Voldoet aan minimumeisen?
Ja?
Herregistratie voor 5 jaar
Nee?
was er sprake van voldoende werkzaamheid en deelname aan intercollegiale
toetsing en het bijwonen van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor zover
dat ter plekke mogelijk was?
B
Ja:

herregistratie voor 5 jaar als en voor zolang de beroepsuitoefening in
het betreffende specialisme in het betreffende land voortduurt
In het geval van terugkeer naar Nederland vindt artikel 9 beperkt toepassing.
C

Nee:
geen herregistratie
In het geval van terugkeer naar Nederland gelden de bepalingen betreffende
herintreders.
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III
herintreders
Het verzoek van de arts, die na het verlies van de registratie als sociaal-geneeskundig specialist opnieuw
inschrijving in het betreffende specialistenregister verzoekt, wordt door de SGRC beschouwd als een
verzoek tot herregistratie van een sociaal-geneeskundige die door overmacht niet in staat is geweest aan
herregistratie-eisen te voldoen.
Artikel 9 van CSG-besluit 5-2000 vindt in dat geval altijd toepassing.

IV
Art. 9 CSG-besluit 5-2000
a. De voorwaarden als bedoeld in artikel 8 zijn er op gericht de betreffende sociaal-geneeskundige
zodanig praktisch en theoretisch bij te scholen dat hij het specialisme zelfstandig kan uitoefenen. De
voorwaarden kunnen bestaan uit een vorm van scholing gericht op de beroepsuitoefening, waarin de
werkzaamheid onder begeleiding plaatsvindt en/of een theoretische bijscholing, een en ander door de
SGRC vast te stellen respectievelijk goed te keuren;
b. De duur van de scholing bedraagt bij een voltijds aanstelling maximaal één jaar;
c. Het praktische deel vindt plaats onder begeleiding van een specialist uit het eigen specialisme, die na
verloop van de vastgestelde duur aan de SGRC een verklaring afgeeft waaruit blijkt of alle leerdoelen
van het praktische deel zijn gerealiseerd;
d. Indien na afloop van de vastgestelde duur blijkt dat niet aan de eisen werd voldaan, kan de SGRC de
duur van de scholing verlengen, zo nodig onder herziening van de voorwaarden.

vastgesteld door de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie op 14 maart 2002.
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