Besluit van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten tot wijziging van Beleidsregels
herregistratie RGS
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), in vergadering bijeen op vrijdag 3 februari
2017;
Gelet op:
de artikelen 1:3 en 4:81- 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht;
artikel 14, tweede lid, onder e. van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;
het Kaderbesluit CCMS en de zogenaamde specifieke besluiten CCMS;
het Kaderbesluit CHVG en de zogenaamde specifieke besluiten CHVG;
het Kaderbesluit CSG;
het Besluit herregistratie specialisten;
het Kaderbesluit profielartsen;
het Reglement van Orde van de RGS;
Besluit
De beleidsregels herregistratie RGS van 24 juni 2016 als volgt te wijzigen en aan te vullen:
A. De hierna genoemde artikelen toe te voegen:
Artikel 2a Duur herregistratie en uitoefening specialisme huisartsgeneeskunde
Beleidsregel bij artikel B.9., tweede lid Besluit herregistratie specialisten en artikel D.2., eerste lid onder b,
vierde en vijfde lid Besluit huisartsgeneeskunde
Voor de huisarts die in onvoldoende mate heeft deelgenomen aan avond-, nacht- of
weekenddiensten geldt:
herregistratie voor beperkte duur naar rato van het aantal uur verrichte avond-, nacht- of
weekenddiensten binnen de referteperiode.
Toelichting: (…)
De huisarts die in onvoldoende mate heeft deelgenomen aan avond-, nacht- of weekenddiensten
heeft zijn specialisme in onvoldoende mate uitgeoefend en kan in aanmerking komen voor
herregistratie voor beperkte duur (artikel B.2., eerste lid, onder a, artikel B.3., artikel B.9., tweede lid
Besluit herregistratie specialisten en artikel D.2., eerste, vierde en vijfde lid Besluit huisartsgeneeskunde).
De beoordeling vindt plaats over de vijf jaar voorafgaand aan de einddatum van de inschrijving
(referteperiode). In deze periode wordt gekeken naar het aantal uur gewerkte avond-, nacht- of
weekenddiensten in het specialisme huisartsgeneeskunde. Herregistratie vindt plaats voor beperkte
duur naar rato. Ter illustratie: Een huisarts die 100 uur avond-, nacht- of weekenddiensten over vijf jaar
heeft verricht komt voor herregistratie van twee jaar in aanmerking.
Voor de huisarts die 25 jaar aaneengesloten als huisarts is geregistreerd geldt dat vanaf de datum van
25 jaar aaneengesloten registratie als huisarts gemiddeld over vijf jaar ten minste 25 uur avond-, nachtof weekenddiensten per jaar moeten worden verricht (artikel D.2., vierde lid Besluit
huisartsgeneeskunde). De huisarts komt voor herregistratie in aanmerking voor beperkte duur naar rato
van het aantal uur gewerkte avond-, nacht- of weekenddiensten binnen de referteperiode.
De werkzaamheden van de huisarts (zowel de werkzaamheden gedurende de dag als de avond-,
nacht- of weekenddiensten) dienen evenwichtig over de periode van vijf jaar te zijn verspreid. Ook
voor de avond-, nacht- of weekenddiensten geldt dat deze in voldoende mate en regelmatig moeten
worden uitgeoefend. Er mag geen sprake zijn van een onderbreking van langer dan twee jaar. Voor
de berekening geldt: het opgebouwde recht aan avond-, nacht- of weekenddiensten, wordt
verminderd met de duur van de onderbreking (artikel B.3., tweede lid Besluit herregistratie specialisten,
artikel D.2., vijfde lid Besluit huisartsgeneeskunde en artikel 6 Beleidsregels herregistratie RGS).
Artikel 3a Duur herregistratie: geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en intercollegiale toetsing
sociaal geneeskundigen
Beleidsregel bij artikel B.4., derde en vierde lid en B.9., derde lid Besluit herregistratie specialisten
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Voor de sociaal geneeskundige die niet of in onvoldoende mate heeft deelgenomen aan
intercollegiale toetsing geldt dat hij op basis van het niet voldoen aan deze herregistratie-eis eenmalig
wordt ingeschreven voor beperkte duur. Hierbij geldt:
a. 0 tot 20 uur deelname aan intercollegiale toetsing: herregistratie voor 2,5 jaar (eenmalig);
b. 20 tot 40 uur deelname aan intercollegiale toetsing: herregistratie naar rato (eenmalig);
c. Geen deelname aan intercollegiale toetsing in ten minste drie van de vijf jaar: herregistratie
voor 2,5 jaar (eenmalig).
Toelichting: (…)
De sociaal geneeskundige die in onvoldoende mate heeft deelgenomen aan intercollegiale toetsing
kan eenmalig in aanmerking komen voor herregistratie voor beperkte duur (artikel B.2., eerste lid, onder
b, artikel B.4. en artikel B.9., tweede lid Besluit herregistratie specialisten).
De beoordeling vindt plaats over de vijf jaar voorafgaand aan de einddatum van de inschrijving
(referteperiode). In deze periode wordt gekeken naar het aantal uren intercollegiale toetsing. In de
referteperiode moet van de 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten ten
minste 8 uur per jaar bestaan uit deelname aan intercollegiale toetsing (40 uur over vijf jaar). Indien de
sociaal geneeskundige niet voldoet aan de gestelde minimum eis van gemiddeld over vijf jaar
tenminste 8 uur per jaar (totaal 40 uur over vijf jaar) kan de registratie van deze sociaal geneeskundige
eenmalig voor beperkte duur worden verlengd.
Een sociaal geneeskundige die minder dan 20 uur heeft deelgenomen aan intercollegiale toetsing
komt voor herregistratie van 2,5 jaar in aanmerking. Een sociaal geneeskundige die tussen de 20 en 40
uur heeft deelgenomen aan intercollegiale toetsing komt voor herregistratie naar rato in aanmerking.
Dit komt neer op 1,5 maand herregistratie per uur deelname aan intercollegiale toetsing. Ter illustratie:
Een sociaal geneeskundige die 32 uur heeft deelgenomen aan intercollegiale toetsing komt voor
herregistratie van 48 maanden in aanmerking.
Indien niet wordt voldaan aan de deelname aan intercollegiale toetsing in ten minste drie van de vijf
jaar kan de registratie van deze sociaal geneeskundige eenmalig voor beperkte duur voor maximaal
2,5 jaar worden verlengd.
B.
De toelichting bij artikel 3 als volgt aan te vullen:
Voor de huisarts geldt dat in de referteperiode, als onderdeel van de 200 uur geaccrediteerde
deskundigheidsbevorderende activiteiten, minimaal 10 uur moet zijn deelgenomen aan
geaccrediteerde intercollegiale toetsing (artikel B.2., eerste lid, onder b, artikel B.4. Besluit herregistratie
specialisten en artikel D.3., Besluit huisartsgeneeskunde). Indien de huisarts niet voldoet aan de
gestelde minimum eis van gemiddeld over vijf jaar tenminste 10 uur kan de registratie van deze huisarts
eenmalig voor beperkte duur voor maximaal 2,5 jaar worden verlengd.
C.
Bekendmaking
De bekendmaking van deze aanpassingen van deze beleidsregels geschiedt door kennisgeving van
de zakelijke inhoud ervan in Medisch Contact.
De tekst van deze beleidsregels wordt op internet geplaatst op www.knmg.nl onder Opleiding,
(Herregistratie)& Carrière, RGS, Wat doet de RGS?.
D.
Inwerkingtreding
De aanpassingen van de Beleidsregels herregistratie RGS treden na bekendmaking daarvan in
werking, met terug werkende kracht vanaf 1 januari 2017.
Aldus vastgesteld door de RGS op 3 februari 2017.
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten,
Voor deze,

J.H. Blaauw, voorzitter RGS
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