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Datum 13 januari 2017
Betreft: Informatiebrief scholings- en toetsingstraject herregistratie artsen
Geachte zorgverlener,
U bent als arts geregistreerd in het BIG-register. Om uw registratie te behouden
moet u zich herregistreren vóór 31 december 2017.
U hoeft nu nog geen aanvraag herregistratie te doen. Wacht daarvoor op
de oproep die u in juni 2017 ontvangt.
Mogelijkheden voor herregistratie
Er zijn twee mogelijkheden om uw herregistratie aan te vragen. De eerste
mogelijkheid is op basis van werkervaring. De tweede mogelijkheid is het behalen
van uw Periodiek Registratie Certificaat (PRC) door een scholings- en
toetsingstraject. Scholing en toetsing om het PRC te behalen voor herregistratie is
alleen nodig als u onvoldoende werkervaring als arts heeft.
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Mogelijkheid 1: Herregistreren op basis van werkervaring
Heeft u in een periode van vijf jaar totaal 2080 uur gewerkt als arts? Dit komt
neer op circa 8 uur per week. Dan kunt u herregistratie aanvragen op basis van
werkervaring. Voor alle criteria rondom werkervaring verwijzen we u naar het
beoordelingskader artsen: www.bigregister.nl/herregistratie/arts/
Voldoet u aan de werkervaringseis? Dan hoeft u nu niets te doen.
U ontvangt in juni 2017 een oproep van het BIG-register waarin we uitleggen wat
u moet doen als u herregistratie op basis van werkervaring wilt aanvragen. U
moet zelf controleren of u aan de werkervaringseis voldoet.
Mogelijkheid 2: Herregistreren op basis van scholing en toetsing
Heeft u onvoldoende werkervaring? Dan kunt u herregistratie aanvragen op basis
van het PRC dat u ontvangt na afronding van specifieke scholing en toetsing. Het
scholings- en toetsingsprogramma wordt uitgevoerd door VUmc Academie. Voor
informatie, zoals de opbouw, tijdsduur, kosten en inschrijving kunt u terecht op de
website van VUmc: www.scholingbigherregistratiebasisartsen.nl.
Scholing nodig voor uw PRC? Schrijf u tijdig in!
Inschrijven voor het scholings- en toetsingsprogramma kan vanaf 13 januari 2017
tot en met 28 februari 2017 via www.scholingbigherregistratiebasisartsen.nl.
Na succesvolle afronding van het scholings- en toetsingsprogramma ontvangt u
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het PRC. Dit PRC moet u zelf opsturen naar het BIG-register nadat u uw aanvraag
voor herregistratie heeft gedaan en heeft betaald.
Het BIG-register gaat niet over het aanbod en de inhoud van de scholing en
toetsing. Dit doet de VUmc Academie. Het BIG-register beoordeelt alleen het PRC.
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Zorg voor actuele adresgegevens
Zorg ervoor dat uw actuele adresgegevens altijd bekend zijn bij het BIG-register.
Verandert er iets in uw adresgegevens? Wijzig dit in uw dossier. Hiervoor logt u in
met DigiD of BIG-login bij ‘mijn registratie’ op www.bigregister.nl

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens dezen,
Afdelingshoofd,
BIG-register

Mevrouw J.C.H. (Jacqueline) Konings
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