Herregistratie-eisen 2019
Als uw datum van herregistratie ligt tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020, geldt voor u een
overgangsregeling. Die houdt in dat de RGS bij deze herregistratie niet zal nagaan of u aan de
nieuwe eisen heeft voldaan. Voor u gelden dus onderstaande oude eisen voor
herregistratie.
Aan welke herregistratie-eisen moet u voldoen in 2019?
U kunt zich in 2019 als specialist of profielarts herregistreren als u in de vijf jaar die direct
voorafgaan aan het verlopen van uw registratie:
•

uw specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft uitgeoefend. Uw werkzaamheden
mogen niet langer dan twee jaar achter elkaar onderbroken zijn;

•

in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende
activiteiten (DKB).

•

deelnam aan het visitatieprogramma.
Daarnaast gelden er (voor sommige groepen) nog extra eisen. Voldoet u volledig aan alle
eisen, dan wordt u geherregistreerd voor een periode van vijf jaar. Voldoet u niet volledig
aan de eisen, dan is soms een herregistratie mogelijk voor een beperkte duur. Hoe dat zit,
ziet u in onderstaand overzicht:

Werkzaamheden
Een van de eisen voor herregistratie is dat u uw specialisme in voldoende mate en
regelmatig heeft uitgeoefend.
•
•
•

Minimaal 4160 uur (gemiddeld 16 uur per week over 5 jaar) --> volledige herregistratie (5
jaar)
2080-4160 uur (tussen gemiddeld 8 en 16 uur per week over 5 jaar) --> herregistratie naar
rato
Minder dan 2080 uur (minder dan gemiddeld 8 uur per week over 5 jaar) --> geen
herregistratie
Let op! De werkzaamheden mogen niet langer dan 2 jaar aaneengesloten onderbroken
worden. Stopt u met uw werkzaamheden voordat uw inschrijving eindigt, dan kan dit
gevolgen hebben voor de duur van herregistratie.

•

Voor huisartsen geldt dat zij naast de werkzaamheden in de dagpraktijk ook in voldoende
mate avond-, nacht of weekenddiensten (ANW-diensten) moeten verrichten. Minimaal 250
uur (gemiddeld 50 uur per jaar over 5 jaar) --> volledige herregistratie (5 jaar)

•

1-249 uur --> herregistratie naar rato

•

Voor huisartsen die 25 jaar aaneengesloten in het register staan ingeschreven als huisarts
geldt dat zij minder uren ANW-dienst hoeven te doen voor een herregistratie van 5 jaar.
Minimaal 125 uur (gemiddeld 25 uur per jaar over 5 jaar) --> volledige herregistratie (5 jaar)

•

Geen anw-diensten --> geen herregistratie

Deskundigheidsbevordering
Een van de eisen voor herregistratie is dat u deelneemt aan voldoende
deskundigheidsbevordering (DKB). DKB bestaat uit geaccrediteerde
deskundigheidsbevorderende activiteiten (in accreditatie-uren) Uitgangspunt is dat u
gemiddeld over 5 jaar 40 uur per jaar behaalt (totaal 200 uur in 5 jaar).
•

200 uur of meer --> volledige herregistratie (5 jaar)

•

150-199 uur --> 2,5 jaar herregistratie (eenmalig!)

•

100-149 uur --> 1 jaar herregistratie (eenmalig!)

•

0-99 uur - geen herregistratie
Heeft u minder dan 200 uur, maar meer dan 100 uur dkb-uren, dan krijgt u eenmalig een
herregistratie voor beperkte duur. Bij uw volgende beoordeling moet u volledig voldoen aan
de deskundigheidsbevordering en deelname aan visitatie om dan voor herregistratie in
aanmerking te komen.
Om uw deskundigheidsbevorderende activiteiten bij te houden, kunt u gebruikmaken van
GAIA.

Visitatieprogramma (tot 1 januari 2020)
Een van de eisen voor herregistratie is dat u deelneemt aan het visitatieprogramma van uw
wetenschappelijke vereniging.
•

Deelname aan kwaliteitsvisitatie -> volledige herregistratie (5 jaar)

•

Geen deelname -> 2 jaar herregistratie (eenmalig!). Bij uw volgende beoordeling moet u
volledig voldoen aan de deskundigheidsbevordering en deelname aan visitatie om dan voor
herregistratie in aanmerking te komen.

Intercollegiale toetsing
Voor huisartsen en sociaal geneeskundigen is een van de eisen voor herregistratie deelname
aan intercollegiale toetsing als onderdeel van de DKB.

Huisartsen
•

10 uur (gemiddeld 2 uur per jaar over 5 jaar) --> volledige herregistratie (5 jaar)

•

0-9 uur --> 2,5 jaar herregistratie (eenmalig!). Bij uw volgende beoordeling moet u volledig
voldoen aan intercollegiale toetsing, deskundigheidsbevordering en deelname aan visitatie
om dan voor herregistratie in aanmerking te komen.
Sociaal geneeskundigen

•

40 uur (gemiddeld 8 uur per jaar over 5 jaar) --> volledige herregistratie (5 jaar)

•

0 -19 uur --> 2,5 jaar herregistratie (eenmalig!)

•

20-39 uur --> herregistratie naar rato (eenmalig!)

•

Niet in 3 van de 5 jaar: 2,5 jaar herregistratie (eenmalig!). Bij een herregistratie voor
beperkte duur moet u bij uw volgende beoordeling volledig voldoen aan intercollegiale
toetsing, deskundigheidsbevordering en deelname aan visitatie om voor herregistratie in
aanmerking te komen.
Dit overzicht is met zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De
actuele regelgeving en de relevante beleidsregels zijn leidend.

Geldigheidsduur herregistratie
Om te beoordelen of u aan de herregistratie-eisen voldoet, kijkt de RGS naar de periode die
direct vooraf gaat aan het verlopen van uw registratie (de beoordelingsperiode van vijf jaar).
Vervolgens bekijkt de RGS per eis of, en voor hoe lang u geherregistreerd kunt worden:
•
•
•

Voldoet u volledig aan alle eisen? Dan wordt u geherregistreerd voor vijf jaar.
Voldoet u niet aan een van de eisen? Dan kunt u niet geherregistreerd worden.
Voldoet u gedeeltelijk aan een of meer eisen? Dan kunt u geherregistreerd worden voor de
beperkte duur die in het overzicht staat. Daarbij geldt de kortste periode.
Bijvoorbeeld: U werkte gemiddeld 12,8 uur per week gedurende vijf jaar, nam deel aan 130
uur deskundigheidsbevordering en nam deel aan het visitatieprogramma. Op basis van uw
werkzaamheden kunt u geherregistreerd worden voor vier jaar. Op basis van uw DKB heeft u
slechts recht op herregistratie voor één jaar. Op basis van deelname aan het
visitatieprogramma krijgt u herregistratie voor vijf jaar. De kortste periode telt. Dit betekent
dat u eenmalig voor één jaar wordt geherregistreerd.
Bijzondere situaties
Tijdens de vijf jaar die voorafgaan aan het verlopen van uw registratie (de
beoordelingsperiode), kunt u te maken krijgen met bijzondere omstandigheden. Daarvoor
geldt het volgende:

•

U heeft tijdens de beoordelingsperiode zwangerschapsverlof gehad. Als u
zwangerschapsverlof heeft gehad, gelden er aangepaste eisen voor uw herregistratie.

•

U heeft tijdens de beoordelingsperiode meer dan twee jaar achter elkaar niet gewerkt. Om
voor herregistratie in aanmerking te komen mag u uw werkzaamheden niet meer dan twee
jaar achter elkaar onderbroken hebben. Heeft dat toch gedaan, dan kan dat gevolgen
hebben voor uw herregistratie.

•

U bent tijdens de beoordelingsperiode langere tijd ziek geweest. Een langdurige
ziekteperiode kan ervoor zorgen dat u te weinig uren heeft gewerkt of onvoldoende aan de
overige eisen heeft kunnen voldoen om voor herregistratie in aanmerking te komen.
Bespreek dan tijdig de gevolgen met de RGS.

•

U heeft tijdens de beoordelingsperiode in het buitenland gewerkt. Als u in het buitenland
heeft gewerkt, blijven dezelfde herregistratie-eisen voor u gelden. Uw uren in het
buitenland, maar ook de daar doorlopen DKB, ICT en visitatie kunnen meetellen.

•

U bent tijdens de referteperiode langere tijd ziek geweest of had een andere reden voor
langdurige onderbreking van uw werkzaamheden. Een langdurige ziekteperiode, of andere
langdurige werkonderbreking, kan ervoor zorgen dat u te weinig uren heeft gewerkt om
voor herregistratie in aanmerking te komen. Bespreek dan tijdig de gevolgen met de RGS. Als
u uw werkzaamheden langer dan twee jaar aaneengesloten heeft onderbroken wordt het
opgebouwde registratierecht van maximaal vijf jaar verminderd met de duur van de
onderbreking.

•

U werkt als huisarts voor bijzondere groepen. Verricht u werkzaamheden als huisarts voor
asielzoekers, psychiatrisch patiënten, gedetineerden, militairen of verstandelijk
gehandicapten? Dit betreft geen huisartsgeneeskundige werkzaamheden, het gaat om
algemeen medische zorg voor deze groepen. Deze werkzaamheden kunnen gedeeltelijk
meegerekend worden bij de bepaling van de duur van uw herregistratie. Hierbij is van belang
dat u werkzaamheden verricht als huisarts in een huisartspraktijk gedurende gemiddeld 8
uur per week, in totaal 2080 uur, over vijf jaar.
Zie voor andere bijzonderheden en extra informatie de pagina met veelgestelde vragen over
herregistratie.

Betrokken organisaties en beleidsregels
Deze herregistratie-eisen zijn opgesteld door het College Geneeskundige Specialismen (CGS)
en goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid. De Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten (RGS) ziet toe op de uitvoering.
In het beleid van de RGS is vastgelegd hoe de RGS toetst of u aan de vereisten voor uw
herregistratie heeft voldaan. Meer informatie over de herregistratie-eisen vindt u in de
toelichting bij het Besluit herregistratie specialisten van het CGS.

