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Onderwerp
Uw herregistratie als specialist ouderengeneeskunde in 2020

Geachte collega,
U ontvangt deze brief omdat u, indien u uw registratie als specialist ouderengeneeskunde wilt behouden,
in 2020 dient te herregistreren. Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe herregistratie-eisen. De
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft u daarover in juni 2018 schriftelijk
geïnformeerd. In deze brief vindt u informatie over de wijze waarop u aan de eisen van herregistratie kunt
voldoen.
De (nieuwe) herregistratie-eisen
De herregistratie-eisen die vanaf 1 januari 2020 gelden, zijn:

In voldoende mate als specialist ouderengeneeskunde werkzaam zijn (gemiddeld zestien uur per week
over de afgelopen vijf jaar).

Deelnemen aan voldoende geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (ten minste 200 uur in de
voorafgaande vijf jaar).

Nieuw: Deelname aan evaluatie van het individueel functioneren (EIF). U ontvangt hiervoor vijf uur
geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

Niet nieuw maar vanaf 2020 verplicht: Deelname aan externe kwaliteitsevaluatie. Hieraan voldoet u
door deel te nemen aan de visitatie van Verenso. Hiervoor ontvangt u twintig uur geaccrediteerde
deskundigheidsbevordering.
Vanaf 1 januari 2020 gaat de RGS bij herregistratie na of u in de vijf jaar daaraan voorafgaand heeft
deelgenomen aan zowel EIF als externe kwaliteitsevaluatie. De RGS is zich ervan bewust dat, zoals u hierna
kunt lezen, EIF vanaf januari 2019 beschikbaar is en u bij herregistratie nog niet gedurende vijf jaar een
zelfevaluatie hebt kunnen uitvoeren.
EIF
EIF is een methodiek om te reflecteren op het individueel functioneren resulterend in een persoonlijk
ontwikkelplan (POP). EIF bestaat uit een jaarlijkse en een vijfjaarlijkse cyclus (zie bijgaande factsheet).
Omdat uw herregistratie in 2020 valt, geldt voor u alleen de vijfjaarlijkse cyclus. Verenso stelt de methodiek
van EIF sinds 1 januari 2019 beschikbaar voor specialisten ouderengeneeskunde. Mogelijk zijn er in de
nabije toekomst ook andere aanbieders met een geaccrediteerd EIF aanbod voor specialisten
ouderengeneeskunde. Voor meer informatie over deze nieuwe methodiek vanuit Verenso verwijzen wij u
naar de website van Verenso: https://www.verenso.nl/scholing-en-bijeenkomsten.
Wanneer EIF?
De methodiek van EIF van Verenso is nu beschikbaar. Als u in 2020 gaat herregistreren betekent dit dat u
tussen nu en uw herregistratiedatum deelneemt aan EIF. Houdt u er rekening mee dat de doorlooptijd van
EIF ongeveer zes weken is waarbij het moment van gesprek met een coach omstreeks de vijfde week
plaatsvindt. We adviseren u om u nu aan te melden, ook als u pas over enige tijd wilt deelnemen. Dat
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geeft u ruimte om een keuze te maken uit de door Verenso geselecteerde coaches en een afspraak te
maken op een voor u geschikt moment.
Externe kwaliteitsevaluatie (visitatie)
Bij externe kwaliteitsevaluatie gaat het om een evaluatie van het functioneren als groep van specialisten
ouderengeneeskunde. Verenso heeft daarvoor een visitatiemethodiek ontwikkeld die het functioneren van
de groep evalueert aan de hand van kwaliteitsitems (normen) passend bij de professionele standaard. De
visitatie bestaat al enkele jaren, veel specialisten ouderengeneeskunde hebben al eens deelgenomen.
Vanaf 2020 is deelname aan de visitatie van Verenso een verplichting bij herregistratie. We vragen u
rekening te houden met een doorlooptijd van negen maanden. Bij voorkeur meldt u zich een jaar
voorafgaand aan de datum van herregistratie aan.
Werkt u in een vakgroep? Dan bepaalt u in overleg met uw collega’s wanneer u aan visitatie deelneemt.
Heeft u geen vaste groep collega specialisten ouderengeneeskunde waar u mee werkt of is er een andere
reden waarom u niet kunt deelnemen aan vakgroepvisitatie? Dan kunt u zich aanmelden voor een
alternatief traject voor visitatie (SOz). Meer informatie vindt u op de website van Verenso:
https://www.verenso.nl/scholing-en-bijeenkomsten.
Meer informatie
Voor meer informatie over EIF en externe kwaliteitsevaluatie kunt u een e-mail sturen aan eif@verenso.nl of
visitatie@verenso.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen: 030 2271 910.
Voor meer informatie over herregistratie kijkt u op www.knmg.nl/herregistreren. Daar vindt u onder andere
antwoorden op veelgestelde vragen. De regelgeving van het CGS over herregistratie vindt u op:
www.knmg.nl/regelgeving. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de RGS via 030 4404 310.
Via Mijn RGS (www.knmg.nl/mijnrgs) blijft u eenvoudig op de hoogte van nieuws over uw registratie en
herregistratie.
Met vriendelijke groet,
namens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

drs. J.H. Blaauw, voorzitter

Bijlage:
Factsheet EIF
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