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Onderwerp
Nieuwe voorwaarden voor herregistratie per 2020

Geachte aanhef,
Per 1 januari 2020 gaan voor alle geneeskundig specialisten, waaronder de medisch specialisten, en
profielartsen nieuwe voorwaarden gelden voor herregistratie. Deze ingangsdatum lijkt nog ver weg, maar
het kost tijd om u hierop voor te bereiden. Bovendien gaat de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten (RGS) bij uw herregistratie na of u in de vijf jaar ervoor aan de nieuwe voorwaarden heeft
voldaan. Het kan dus zijn dat u daar nog iets voor moet doen. Daarom informeren we u met deze brief
over de veranderingen.
Achtergrond
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft de regels voor de herregistratie van geneeskundig
specialisten en profielartsen al in 2016 gewijzigd. In oktober 2016 ontving u een eerste informatiebrief
hierover. Sindsdien heeft de RGS er hard aan gewerkt om de nieuwe voorwaarden te implementeren. Dat
deed zij in samenwerking met het CGS, de wetenschappelijke verenigingen, de beroepsverenigingen en
de Federatie Medisch Specialisten.
Wat blijft hetzelfde?
Wat hetzelfde blijft, is dat u als medisch specialist voor een herregistratie van vijf jaar aan de volgende
eisen moet hebben voldaan:
In de vijf jaar voorafgaand aan uw herregistratie gemiddeld ten minste 16 uur per week werkzaam zijn
geweest in uw specialisme.
In de vijf jaar voorafgaand aan uw herregistratie minimaal hebben deelgenomen aan 200 uur
geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten.
In de vijf jaar voorafgaand aan uw herregistratie hebben deelgenomen aan externe
kwaliteitsevaluatie.
Externe kwaliteitsevaluatie
Met een externe kwaliteitsevaluatie wordt een evaluatie in groepsverband bedoeld. Voor medisch
specialisten is de externe kwaliteitsevaluatie gelijk aan de huidige kwaliteitsvisitatie. De externe
kwaliteitsevaluatie wordt uitgevoerd door uw wetenschappelijke vereniging. Heeft u vragen over uw
externe kwaliteitsevaluatie, neem dan contact op met uw wetenschappelijke vereniging.
Wat verandert?
Wat verandert, is dat u als medisch specialist voor een herregistratie van vijf jaar:
- Deelneemt aan evaluatie van uw individueel functioneren.
Evaluatie van het individueel functioneren
Voor de evaluatie van uw individueel functioneren kunt u als medisch specialist gebruikmaken van
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,
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dan kunt u hier zelf mee aan de slag gaan, in aansluiting op reeds bestaande kwaliteitscycli. U kunt ook
terecht bij verschillende instanties die IFMS-systemen aanbieden. Let erop dat het IFMS-systeem dat u
gebruikt, voldoet aan de Leidraad IFMS van de Federatie Medisch Specialisten. U vindt deze leidraad op:
https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/ifms.
Uw herregistratie-aanvraag
Met ingang van 2020 controleert de RGS op bovenstaande voorwaarden voor herregistratie. De RGS zal in
uw GAIA-dossier nagaan of u in de vijf jaar voor uw herregistratie heeft deelgenomen aan een externe
kwaliteitsevaluatie. Daarnaast komt er in MijnRGS een mogelijkheid om tijdens uw herregistratie aan te
tonen dat u in de vijf jaar ervoor heeft deelgenomen aan een evaluatie van uw individueel functioneren,
middels een bewijs van deelname of werkgeversverklaring.
De RGS kijkt alleen of u heeft deelgenomen; zij ziet en beoordeelt niet de inhoud van de evaluaties. Als u
niet heeft deelgenomen aan (een van) beide evaluaties, maar wel heeft voldaan aan de overige
voorwaarden, dan wordt u eenmalig geherregistreerd voor 2,5 jaar. Zo krijgt u de tijd om alsnog deel te
nemen aan deze evaluaties en om aan alle voorwaarden te voldoen.
Specifieke situaties
Het kan zijn dat u vanwege bijzondere omstandigheden niet heeft kunnen deelnemen aan (een van)
beide evaluaties. De RGS maakt dan de individuele afweging of u had kunnen deelnemen.
In het buitenland is er voor medisch specialisten vooralsnog geen mogelijkheid om deel te nemen aan de
Nederlandse evaluatiesystemen. Het CGS heeft 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 aan de evaluaties deel te nemen.
Houd voor de ontwikkelingen hierover onze website in de gaten of neem contact op met de RGS (zie
onder ‘meer informatie’).
Meer informatie
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief, kijk dan op onze website: www.knmg.nl, onder
‘Opleiding, (Her)registratie & Carrière’, ‘Herregistratie geneeskundig specialist’ en ‘Hoe werkt het?’. Daar
staan antwoorden op diverse veelgestelde vragen.
Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen met de RGS via: 088 4404 310. Wij zijn op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.
De regelgeving van het CGS over herregistratie vindt u via: www.knmg.nl, onder ‘Opleiding, (Her)registratie
& Carrière’, ‘CGS’ en ‘Regelgeving’.
Als u dat nog niet heeft gedaan, meld u dan aan bij MijnRGS via www.knmg.nl/mijnrgs. Zo blijft u
eenvoudig op de hoogte van nieuws over uw registratie en herregistratie.
Met vriendelijk groet,
namens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

drs. J.H. Blaauw, voorzitter
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