INSCHRIJVING IN HET REGISTER NEUROLOGIE (aantekening bij specialisme)
De Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), in vergadering bijeen op 4 maart
2005, heeft overeenkomstig artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht de navolgende
beleidsregel vastgesteld:
Met ingang van 1 januari 2005 geschiedt de (hernieuwde) inschrijving in het register
neurologie zonder vermelding van aantekening(en) en/of hoofdvakken; ditzelfde geldt voor
het certificaat.
De neurologen die recent voor herregistratie in aanmerking zijn gekomen, zijn door middel
van een schrijven door de MSRC geïnformeerd over deze beleidswijziging.

Toelichting:
In het verleden is het gebruik gegroeid om in het register van neurologen aantekening te houden van
subspecialisaties of hoofdvakken. Het was tevens de gewoonte om deze aantekening(en) op het
(her)registratiecertificaat te vermelden.
Op 1 januari 2005 is het Kaderbesluit CCMS in werking getreden. Nadrukkelijk is daarin bepaald dat
neurologie door het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) is aangewezen als medisch
specialisme. In het specifieke besluit, Besluit neurologie, dat op dezelfde datum van kracht is
geworden, wordt door het CCMS toegelicht dat het systeem van hoofdvakken binnen het specialisme
neurologie is verlaten. Ook wordt in dit besluit melding gemaakt van het feit dat de aantekening in het
hoofdvak bij de registratie niet langer wordt toegepast. Daarmee zijn de certificaten in
overeenstemming met hetgeen de Europese regelgeving ter zake het specialistendiploma van
neurologen en hun titel voorschrijft.
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het Kaderbesluit CCMS en met inachtneming van Richtlijn
93/16/EEG zijn zowel de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie als de Nederlandse
Vereniging voor Neurologie in 2003 op de hoogte gesteld van het voornemen van de MSRC om niet
langer hoofdvakken en/of aantekeningen te registreren. Beide wetenschappelijke verenigingen hebben
de MSRC in 2004 laten weten zich bij deze koerswijziging neer te leggen; de NVKNF heeft daarbij
aangegeven over te zullen gaan tot een eigen, interne registratie van de aantekeningen en de
hoofdvakken (bijlagen).
De plenaire vergadering heeft in haar vergadering van 4 maart 2005 aldus besloten; het besluit is
bekendgemaakt in Medisch Contact van 29 april 2005.60 nr.17.

