- Aan alle medisch specialisten die herregistreren in 2020 -

Utrecht, 17 mei 2019
KNMG
Mercatorlaan 1200
Postbus 20051 3502 LB Utrecht
088 4404 310
herregistratie@fed.knmg.nl

Onderwerp
Uw herregistratie als medisch specialist in 2020

Geachte ,
Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe eisen voor herregistratie, waaraan u moet voldoen om als medisch
specialist ingeschreven te blijven in het register van de RGS. In 2016 en 2018 informeerden wij u hier al over.
Omdat de einddatum van uw huidige registratie in 2020 ligt, krijgt u als een van de eersten met deze
nieuwe eisen te maken. Vandaar dat wij u hier met deze brief nogmaals op attenderen.
De herregistratie-eisen
U heeft in de vijf jaar voorafgaande aan uw datum van herregistratie in 2020:

Gemiddeld ten minste 16 uur per week in uw specialisme gewerkt.

Deelgenomen aan ten minste 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

Deelgenomen aan externe kwaliteitsevaluatie. Als medisch specialist voldoet u aan deze eis door deel
te nemen aan de kwaliteitsvisitatie van uw wetenschappelijke vereniging.
De nieuwe eis die hieraan is toegevoegd, is:

Deelname aan evaluatie individueel functioneren (EIF).
Deelnemen aan EIF
Als medisch specialist voldoet u aan de eis van deelname aan EIF door deel te nemen aan een vorm van
evaluatie individueel functioneren medisch specialist (IFMS). In de meeste ziekenhuizen en instellingen is
een vorm van IFMS beschikbaar. Werkt u niet in een ziekenhuis of instelling waar een vorm van IFMS
beschikbaar is, dan kunt u ook terecht bij verschillende instanties die IFMS aanbieden. Let erop dat de
methode van IFMS die u gebruikt, voldoet aan de Leidraad IFMS van de Federatie Medisch Specialisten.
U vindt de Leidraad via: https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/ifms.
Houdt u er rekening mee dat deelname aan de evaluaties tijd kost. Wij raden u dan ook aan er op tijd
mee te beginnen.
Deelname aantonen
Uw wetenschappelijke vereniging zet uw deelname externe kwaliteitsevaluatie in uw GAIA-dossier. Uw
deelname aan EIF kunt u aan de RGS aantonen door bij uw herregistratie een verklaring van deelname in
MijnRGS te uploaden. Een format voor deze verklaring vindt u via: https://www.knmg.nl/herregistratiedownloads.
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Bij uw herregistratie gaan wij alleen na of u heeft deelgenomen de evaluaties. Daarbij beoordelen wij niet
de inhoud van de evaluaties.
Meer informatie
Voor meer informatie over herregistratie kijkt u op www.knmg.nl/herregistreren. Daar vindt u onder andere
antwoorden op veel gestelde vragen over de herregistratie-eisen die gelden vanaf 1 januari 2020.
Hebt u vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de RGS via 088 440 43 10.
U kunt eenvoudig op de hoogte blijven van nieuws over registratie en herregistratie als u zich aanmeldt bij
MijnRGS via www.knmg.nl/mijnrgs.
Met vriendelijke groet,
namens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

drs. J.H. Blaauw, voorzitter
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