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Onderwerp  

Informatie over gewijzigde herregistratie-eisen door nieuwe regelgeving  

 

Let op: Deze brief bevat belangrijke informatie over gewijzigde herregistratie-eisen 

 

 

Geachte collega, 

 

Eens in de 5 jaar moet u zich laten herregistreren. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt 

hiervoor regels op. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst of uw aanvraag aan 

de herregistratie-eisen voldoet.  

 

Het CGS heeft gewijzigde herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen opgesteld, die sinds 1 

januari 2016 van kracht zijn. Veel is hetzelfde gebleven, een paar zaken zijn veranderd. Deze brief bevat 

hierover informatie. Ook is in de nieuwe regelgeving deelname aan verplichte periodieke evaluatie van 

het individueel functioneren opgenomen, resulterend in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) en externe 

kwaliteitsevaluatie in groepsverband. De eisen voor het deelnemen aan de evaluatie van het individueel 

functioneren en de externe kwaliteitsevaluatie treden per 1 januari 2020 in werking. 

 

De volledige tekst van de regelgeving kunt u lezen op www.knmg.nl onder “Herregistratie/Hoe werkt 

het?”.1 

 

Aan welke herregistratie-eisen moet u voldoen? 2 

De RGS herregistreert een specialist of profielarts als de specialist of profielarts in de 5 jaar direct 

voorafgaand aan het verlopen van de registratie heeft voldaan aan de volgende eisen:  

a. het specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft uitgeoefend;  

b. in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende 

activiteiten;  

c. in voldoende mate aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren heeft deelgenomen;  

d. aan externe kwaliteitsevaluatie heeft deelgenomen. 

 

Toelichting a. Uitoefening specialisme3 

Volgens zowel de oude als de nieuwe herregistratie-eisen heeft de specialist of profielarts het specialisme 

in voldoende mate en regelmatig uitgeoefend als deze gemiddeld over 5 jaar ten minste 16 uur per week 

in het betreffende specialisme werkzaamheden heeft verricht. Als aan deze eis is voldaan komt de 

specialist of profielarts voor herregistratie voor 5 jaar in aanmerking. 

 

                                                           
1 De tekst van het Besluit herregistratie specialisten en het Kaderbesluit profielen vindt u op www.knmg.nl via Opleiding, (Her)registratie & 

Carrière > CGS > Regelgeving, onder ‘Herregistratie-eisen’. 
2 artikel B.2. Besluit herregistratie specialisten 
3 artikel B.3. Besluit herregistratie specialisten 

http://www.knmg.nl/
http://www.knmg.nl/
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Om voor herregistratie voor minder dan 5 jaar in aanmerking te komen zijn de regels aangepast. Volgens 

de oude regels was herregistratie voor 1 jaar mogelijk als sprake was van een periode van 52 weken 

waarin gemiddeld 16 uur per week werkzaamheden in het betreffende specialisme werden verricht. Deze 

regel is vervallen. 

Nu kan de specialist of profielarts in aanmerking komen voor inschrijving voor een beperkte periode, mits 

de specialist of profielarts gemiddeld over 5 jaar ten minste 8 uur per week in het desbetreffende 

specialisme werkzaamheden heeft verricht.4  

- Bij een gemiddelde van 8 uur per week over 5 jaar kan herregistratie van 2,5 jaar volgen.  

- Bij een gemiddelde tussen de 8 en 16 uur per week over 5 jaar berekent de RGS de duur van de 

verlenging van de herregistratie naar rato. 

- Bij een gemiddelde van 16 uur of meer per week komt de specialist in aanmerking voor de 

volledige herregistratie van 5 jaar. 

 

Toelichting b. Deskundigheidsbevorderende activiteiten5 

Volgens zowel de oude als de nieuwe herregistratie-eisen heeft de arts voor verstandelijk gehandicapten 

in voldoende mate deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten als 

deze gemiddeld over 5 jaar aan ten minste 40 uur per jaar heeft deelgenomen. Als aan deze eis is voldaan 

komt u voor herregistratie voor 5 jaar in aanmerking. 

 

Om voor herregistratie voor minder dan 5 jaar in aanmerking te komen is wel iets veranderd. Voorheen was 

het mogelijk om met 180 uur deskundigheidsbevorderende activiteiten een herregistratie voor 5 jaar te 

krijgen.  Dit verandert met ingang van 1 januari 2017. Vanaf dat moment hanteert de RGS de gestelde 

minimumeis van 200 uur over 5 jaar strikt. De RGS biedt de specialist de mogelijkheid om tot de 

expiratiedatum van de registratie deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten in te dienen 

om aan te tonen dat hij/zij voldoet aan de minimumeis van 200 uur. De specialist of profielarts die minder 

dan 200 uur deskundigheidsbevorderende activiteiten overlegt, komt in aanmerking voor een herregistratie 

voor beperkte duur. Hierbij geldt: 

- < 100 uren deskundigheidsbevordering: geen herregistratie; 

- 100 tot 150 uren deskundigheidsbevordering: herregistratie voor 1 jaar (eenmalig); 

- 150 tot 200 uren deskundigheidsbevordering: herregistratie voor 2,5 jaar (eenmalig).6 

 

Toelichting c. Individueel functioneren7 en d. Externe kwaliteitsevaluatie8 

Deze herregistratie-eisen in het Besluit herregistratie zijn nieuw en gelden vanaf 1 januari 2020. Dat betekent 

dat u bij uw herregistratie na 1 januari 2020 moet kunnen aantonen dat u aan deze nieuwe eisen voldoet. 

De RGS is in overleg met diverse (wetenschappelijke) verenigingen om tot een uitvoerbare toetsing van 

deze eisen te komen. U ontvangt over de invoering hiervan nader bericht van de RGS. 

 

Meer informatie en vragen 

Heeft u vragen over deze brief of is iets niet duidelijk? Dan kunt u contact opnemen met het bureau van 

de RGS, telefoonnummer 030 – 28 23 906 of herregistratie@fed.knmg.nl. Wij zijn op werkdagen telefonisch 

bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Ook vindt u informatie over de vernieuwde herregistratie-eisen op 

www.knmg.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 

 

dr. B.J.N. Schreuder 

Voorzitter RGS 

                                                           
4 artikel B.9., tweede lid Besluit herregistratie specialisten 
5 artikel B.4. Besluit herregistratie specialisten 
6 artikel 3 Beleidsregel Herregistratie RGS 
7 artikel B.5. Besluit herregistratie specialisten 
8 artikel B.6. Besluit herregistratie specialisten 
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