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Herregistreren als geneeskundig specialist of
profielarts
De RGS herregistreert een specialist of profielarts als deze in de 5 jaar direct voorafgaand aan het verlopen van de
registratie heeft voldaan aan de volgende eisen (artikel B.2. Besluit herregistratie specialisten):
1.

het specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft uitgeoefend. De werkzaamheden mogen niet langer dan

twee jaar aaneengesloten onderbroken zijn;
2.

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

Herregistratie na 1 januari 2020

1. Werkzaamheden
""

De werkzaamheden moeten gemiddeld over vijf jaar ten minste 16 uur per week zijn verricht in het betreffende
specialisme;

""

De werkzaamheden mogen niet langer dan twee jaar aaneengesloten onderbroken zijn. (Lees wat u kunt doen als u
door ziekte gedurende langere tijd niet kunt werken of niet kunt deelnemen aan de activiteiten die voor
herregistratie verplicht zijn);

""

Er zijn uitzonderingen voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten
en sociaal geneeskundigen . Deze staan beschreven in de regelgeving van het CGS.

Gelijkgestelde werkzaamheden Als u niet regelmatig, in onvoldoende mate of niet meer werkzaam bent in het
betreffende specialisme, maar in een andere functie betrokken bent bij patiëntenzorg, onderwijs of wetenschappelijk
onderzoek op het terrein van het betreffende specialisme, is herregistratie op grond van gelijkgestelde
werkzaamheden mogelijk. Zie voor verdere informatie artikel B.12.2. in het CGS-Besluit Herregistratie Specialisten

2. Deskundigheidsbevorderende activiteiten (DKB)
""

DKB bestaan uit geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten (in accreditatie-uren);

""

Accreditatie is in handen van de betreffende wetenschappelijke vereniging of (voor huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) het Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1) ;

""

De omvang van DKB bedraagt gemiddeld over vijf jaar ten minste 40 accreditatie-uren per jaar, waaronder voor
huisartsen en sociaal geneeskundigen voldoende geaccrediteerde intercollegiale toetsing.

DKB in GAIA
GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie)
""

In GAIA kunt u uw persoonlijk nascholingsdossier activeren (eenmalige actie);

""

Al uw DKB-uren staan hierin overzichtelijk en digitaal bij elkaar;

""

Nederlandse nascholingen komen automatisch in uw dossier;

""

Buitenlandse of andere nascholingen kunt u zelf toevoegen;

""

Buitenlandse nascholingen kunt u achteraf door de betreffende wetenschappelijke vereniging laten accrediteren.
(Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten dienen deze
deskundigheidsbevordering via het GAIA-dossier voor te leggen aan het ABC1. Accreditatie kan tot maximaal 1
jaar na het volgen van de nascholing worden aangevraagd);

""

Tijdens de herregistratieprocedure kunt u de RGS toegang geven tot uw dossier.

Lees meer over GAIA

Zie ook:
""

Procedure & Tarief herregistratie

""

Downloads en FAQs over herregistratie

Herregistratie-eisen vanaf 1 januari 2020
Als u zich op of na 1 januari 2020 herregistreert, moet u rekening houden met de nieuwe eisen van herregistratie.
Naast de bestaande herregistratie-eisen zijn dat:
1.

in voldoende mate hebben deelgenomen aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren

2.

aan externe kwaliteitsevaluatie hebben deelgenomen.

Bereid u zich daar wel op voor: een aanvraag op of na 1 januari 2020 wordt namelijk beoordeeld op basis van de vijf
voorafgaande jaren.
In het beleid van de RGS is vastgelegd hoe de RGS toetst of u aan de vereisten voor herregistratie hebt voldaan. Voor
meer informatie zie ook de toelichting bij Besluit herregistratie specialisten van het CGS.

Brieven over herregistratie-eisen
De RGS zond in oktober 2016 een brief aan alle geneeskundig specialisten en profielartsen over enkele veranderingen
in de herregistratie-eisen per 2016.
Medio 2018 zond de RGS aan bijna alle specialisten en profielartsen een brief met daarin informatie over de nieuwe
voorwaarden voor herregistratie. In de brief gaat de RGS in op hoe zij deelname aan de evaluaties zal beoordelen, maar
ook hoe de evaluaties specifiek voor elk specialisme of profiel in zijn werk gaan.
Bekijk de briefteksten (2016 en 2018)
Sportartsen ontvangen hierover in het najaar een brief.

Evaluatie van het individueel functioneren (2020)
De RGS gaat na of u in de vijf jaar voor het verlopen van uw registratie heeft deelgenomen aan een evaluatie van uw
individueel functioneren. Die evaluatie moet cyclisch zijn en bevat tenminste de volgende onderdelen:
""

u heeft gegevens verzameld over uw deskundigheidsbevordering en werkervaring ;

""

de gegevens zijn verzameld onder een gevarieerde groep personen die direct bij u betrokken zijn;

""

u heeft een evaluatiegesprek gevoerd met een daartoe opgeleide persoon, gebaseerd op de verzamelde gegevens;

""

u heeft een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) opgesteld en uitgevoerd. Onderdeel van dit plan is een jaarlijkse
zelfevaluatie.

Externe kwaliteitsevaluatie (2020)
De externe kwaliteitsevaluatie is voor een aantal geneeskundige specialismen geen nieuw instrument, maar een
bestendiging en verdere implementatie van al bestaande instrumenten. De geneeskundig specialisten waarop het
Kaderbesluit CCMS van toepassing is, kennen al de kwaliteitsvisitatie, de huisartsen en ook de bedrijfsartsen kennen
een vorm van kwaliteitsvisitatie.
Bij de externe kwaliteitsevaluatie gaat het er om dat het functioneren van een groep specialisten of profielartsen
waarvan u deel uitmaakt wordt geëvalueerd. Dit gebeurt op een door de wetenschappelijke vereniging
geaccrediteerde manier. De RGS beoordeelt of u in de vijf jaar voor het verlopen van uw registratie heeft deelgenomen
aan een externe kwaliteitsevaluatie.
Voor meer specifieke informatie, zie de FAQ’s hieronder. In deze FAQ's kan voor ‘specialisme’ of ‘specialist’ steeds
‘geneeskundig specialisme en/of geneeskundig profiel’ of ‘geneeskundig specialist en/of profielarts’ worden gelezen.
Meer informatie over de achtergronden van de nieuwe herregistratie-eisen vindt u bij het CGS.

FAQ over herregistratie na 1-1-2020
Wat zijn de nieuwe herregistratie-eisen?

#

De nieuwe herregistratie-eisen zijn dat u deelneemt aan een externe kwaliteitsevaluatie en aan een evaluatie van het
individueel functioneren. Deze eisen vormen een aanvulling op de huidige eisen, namelijk in voldoende mate
werkzaam zijn, deskundigheidsbevordering en - voor enkele specialismen* - kwaliteitsvisitatie.
* Specialismen

Wanneer moet ik voldoen aan de nieuwe herregistratie-eisen?

#

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de RGS bij herregistratie na of u aan de nieuwe herregistratie-eisen hebt voldaan.
Let op, de RGS gaat na of u in de vijf jaar voor het verlopen van uw registratie hebt deelgenomen. Als uw inschrijving
op of kort na 1 januari 2020 verloopt, kan het zijn dat u al vóór 1 januari 2020 moet deelnemen aan de evaluaties.

Mijn registratie verloopt op of na 1 januari 2020. Wat moet ik doen voor de
evaluatie van mijn individueel functioneren?
"

#

In de vijf jaar voorafgaande aan de verloopdatum van uw registratie moet u eenmaal hebben deelgenomen aan een
geaccrediteerd systeem van evaluatie van uw individueel functioneren. Dat houdt in: gegevensverzameling, naar
aanleiding daarvan een evaluatiegesprek met een daarvoor gecertificeerde begeleider en verwerking van de
evaluatie in uw persoonlijk ontwikkelplan.

"

Daarnaast moet u vanaf 1 januari 2020 jaarlijks een zelfevaluatie hebben uitgevoerd en in uw persoonlijk
ontwikkelplan hebben verwerkt.

Voorbeelden:
Als uw registratie in het jaar 2020 verloopt, moet u in de vijf jaar voorafgaande aan de verloopdatum van uw registratie 1x
hebben deelgenomen aan evaluatie van uw individueel functioneren.
Als uw registratie in het jaar 2021 verloopt, moet u in de vijf jaar voorafgaande aan de verloopdatum van uw registratie 1x
hebben deelgenomen aan evaluatie van uw individueel functioneren. Daarnaast moet u 1x een zelfevaluatie hebben
uitgevoerd en deze in uw persoonlijk ontwikkelplan hebben verwerkt.
Als uw registratie in het jaar 2022 verloopt, moet u in de vijf jaar voorafgaande aan de verloopdatum van uw registratie 1x
hebben deelgenomen aan evaluatie van uw individueel functioneren. Daarnaast moet u 2x een zelfevaluatie hebben
uitgevoerd en deze in uw persoonlijk ontwikkelplan hebben verwerkt.

Mijn registratie verloopt op of na 1 januari 2020. Wat moet ik doen voor de
externe kwaliteitsevaluatie?

#

In de vijf jaar voorafgaande aan de verloopdatum van uw registratie moet u eenmaal hebben deelgenomen aan een
geaccrediteerde externe kwaliteitsevaluatie.

Hoe kan ik deelnemen aan evaluatie van het individueel functioneren en de externe
kwaliteitsevaluatie?

#

Neem contact op met de wetenschappelijke vereniging voor uw specialisme. Uw vereniging kan u informeren over de
beschikbare evaluatiesystemen en op welke manier u eraan kunt deelnemen.

Is de externe kwaliteitsevaluatie hetzelfde als de huidige kwaliteitsvisitatie?

#

Voor een aantal specialismen* is de huidige kwaliteitsvisitatie gelijkwaardig aan de nieuwe externe
kwaliteitsevaluatie. De RGS accepteert in deze gevallen deelname aan de kwaliteitsvisitatie als deelname aan de
externe kwaliteitsevaluatie.
Voorbeeld: de specialist van wie de registratie op 1 januari 2021 verloopt en die op 1 januari 2018 deelneemt aan de
kwaliteitsvisitatie van zijn wetenschappelijke vereniging, heeft voor zijn herregistratie voldaan aan de eis van deelname aan
externe kwaliteitsevaluatie.
* Aantal specialismen

Hoe kan ik mijn deelname aan de evaluatiesystemen aan de RGS aantonen?

#

Als u hebt deelgenomen aan een van de evaluatiesystemen vermeldt de wetenschappelijke vereniging dit in uw GAIAdossier. Op die manier kan de RGS bij uw herregistratie eenvoudig nagaan of u hebt deelgenomen. Maakt u nog geen
gebruik van GAIA? Activeert u dan uw GAIA-dossier.
Uitzonderingen bij aantonen van deelname aan evaluatie van het individueel functioneren gelden voor:
"

medisch specialist,

"

spoedeisende hulp arts KNMG of

"

ziekenhuisarts KNMG

Bij uw aanvraag tot herregistratie kunt u een bewijs van deelname uploaden in MijnRGS. De RGS ontwikkelt
momenteel een format voor een bewijs van deelname aan evaluatie van het individueel functioneren. Zodra dat
format gereed is plaatst de RGS dit op de website.

Ik ben geregistreerd op grond van gelijkgestelde werkzaamheden. Moet ik voldoen
aan de eisen externe kwaliteitsevaluatie en evaluatie van het individueel

#

functioneren?
Nee, bij een registratie op grond van gelijkgestelde werkzaamheden hoeft u alleen te voldoen aan de eis van 16 uur
werkzaam zijn in een gelijkgestelde functie en aan de eis van deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Ik ben werkzaam als specialist in het buitenland. Moet ik voldoen aan de eisen
externe kwaliteitsevaluatie en evaluatie individueel functioneren?

#

In het buitenland is er voor een groot aantal specialismen en profielen vooralsnog geen mogelijkheid om deel te
nemen aan de Nederlandse evaluatiesystemen. Het CGS heeft dan ook het voornemen om in de regels op te nemen
dat als u alleen in het buitenland uw beroep uitoefent de RGS niet nagaat of u heeft deelgenomen. Zodra u weer in
Nederland uw beroep uitoefent dient u wel weer aan de evaluaties deel te nemen.

Wordt er rekening gehouden met waarnemers wat betreft de nieuwe eisen externe
kwaliteitsevaluatie en evaluatie individueel functioneren?
Op dit moment geldt de eis dat iedere in Nederland werkzame specialist vanaf 1 januari 2020 aan de nieuwe eisen
moet voldoen, ook als er sprake is van waarneming. Als u als waarnemer werkzaam bent en om die reden niet hebt
kunnen deelnemen aan (een van) beide evaluaties dan kunt u dit bij uw aanvraag tot herregistratie aan de RGS
aangeven. De RGS beoordeelt dan of dat in uw specifieke situatie betekent dat u niet voor herregistratie voor de
volledige vijf jaar in aanmerking komt.

Zie ook: FAQs Besluit herregistratie specialisten van de Federatie Medisch Specialisten.
Zie ook: FAQ's (bestaande) herregistratie

#
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