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MEMO 
Vragen en antwoorden inzake nieuwe herregistratie-eisen medisch 

specialisten per 1/1/2020 

dd. 18 januari 2018  

 

 
 

 

Vereisten voor herregistratie 

Per 1 januari 2020 gelden nieuwe herregistratie-eisen voor het individuele of groepsfunctioneren.  

 

Wat moet ik nu doen als geneeskundig specialist of profielarts?  

Tot 1 januari 2020 verandert er voor u weinig in de systematiek van herregistratie. Pas als u zich op of 

na 1 januari 2020 dient te herregistreren, moet u rekening houden met de nieuwe eisen van 

herregistratie. Bereidt 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 onderstaande vragen en antwoorden kan voor “specialisme” of “specialist” steeds “geneeskundig 

specialisme en/of geneeskundig profiel” of “geneeskundig specialist en/of profielarts” worden gelezen.  

 

1. Wanneer moet ik voldoen aan de nieuwe herregistratie-eisen? 

Met ingang van 1 januari 2020 moet u aan de nieuwe herregistratie-eisen voldoen. Let op, 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 nieuwe eisen.  

 

2. Wat zijn de nieuwe herregistratie-eisen? 

De nieuwe herregistratie-eisen zijn dat u moet deelnemen aan een externe kwaliteitsevaluatie en aan een 

evaluatie van het individueel functioneren. Deze eisen vormen een aanvulling op de huidige eisen nl. in 

voldoende mate werkzaam zijn, deskundigheidsbevordering en, voor enkele specialismen, 

kwaliteitsvisitatie.  

 

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

functioneren? 

- U moet eenmaal hebben deelgenomen aan een geaccrediteerd systeem van evaluatie van uw 

individueel functioneren in de vijf jaar voorafgaande aan de verloopdatum van uw registratie. Dat houdt 

in: gegevensverzameling, naar aanleiding daarvan een evaluatiegesprek met een daarvoor 

gecertificeerde persoon 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 eenmaal 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 eenmaal hebben deelgenomen aan evaluatie van uw individueel functioneren. Daarnaast 

moet u eenmaal 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 eenmaal hebben deelgenomen aan evaluatie van uw individueel functioneren.  Daarnaast 
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moet u tweemaal een zelfevaluatie hebben uitgevoerd en deze in uw persoonlijk ontwikkelplan hebben 

verwerkt. 

      

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

Als uw registratie op of na 1 januari  2020 verloopt, moet u in de vijf jaar voorafgaande aan de 

verloopdatum van uw registratie eenmaal hebben deelgenomen aan een geaccrediteerde externe 

kwaliteitsevaluatie.  

  

5. 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. 

 

6. 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.  

 

7. Ik heb al deelgenomen aan een van de evaluatiesystemen. Hoe kan ik mijn deelname aan de RGS 

aantonen? 

Bij uw aanvraag tot herregistratie vraagt de RGS u om een bewijs van deelname aan de 

evaluatiesystemen. MijnRGS en GAIA worden zodanig ingericht dat u uw deelname digitaal aan de RGS  

kunt aantonen. Tot die tijd is het van belang dat u bijhoudt op welke data u aan welke evaluaties heeft 

deelgenomen en eventueel ontvangen bewijzen van deelname bewaart.  

 

8. 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 dient een specialist alleen te voldoen 

aan de eis van 16 uur in een gelijkgestelde functie werkzaam zijn en aan de eis van 

deskundigheidsbevorderende activiteiten. 

 

9. Ik ben werkzaam als specialist in het buitenland. Moet ik voldoen aan de eisen externe 

kwaliteitsevaluatie en evaluatie individueel functioneren?  

Alle specialisten van wie de registratie op of na 1 januari 2020 verloopt, moeten voldoen aan de nieuwe 

herregistratie-eisen. Dat geldt ook voor in het buitenland werkzame specialisten, tenzij er sprake is van een 

bijzondere situatie. Wanneer daarvan sprake is als men in het buitenland werkzaam is, is nog niet 

vastgesteld. Daarover overlegt de RGS nog met het CGS en betrokken partijen. De RGS publiceert dit op 

de website zodra hierover meer bekend is.  

 

10. 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 specialist vanaf 1 januari 2020 aan de nieuwe eisen moet voldoen, 

ook als er sprake is van waarneming. Op dit moment heeft de RGS nog niet vastgesteld op welke manier zij 

invulling zal geven aan de beoordeling van specialisten die (voornamelijk) werkzaamheden als waarnemer 

verrichten. De RGS overlegt hierover met het CGS en betrokken partijen. De RGS publiceert dit op de 

website zodra hierover meer bekend is.  

 

Bij FAQ 2. Specialismen en profielen voor welke de kwaliteitsvisitatie nu al geldt: 
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Specialismen  

Anesthesiologie 

Bedrijfsgeneeskunde  

Cardiologie    

Cardio-thoracale chirurgie    

Dermatologie en venerologie    

Heelkunde 

Huisartsgeneeskunde 

   

Interne geneeskunde    

Keel-neus-oorheelkunde    

Kindergeneeskunde    

Klinische genetica     

Klinische geriatrie    

Longziekten en tuberculose    

Maag-darm-leverziekten     

Medische microbiologie    

Neurochirurgie    

Neurologie    

Nucleaire geneeskunde    

Obstetrie en gynaecologie    

Orthopedie    

Oogheelkunde    

Pathologie    

Plastische chirurgie    

Psychiatrie    

Radiologie    

Radiotherapie    

Revalidatiegeneeskunde    

Reumatologie    

Sportgeneeskunde    

Urologie 

 

   

Profielen 

Spoedeisende geneeskunde 

Ziekenhuisgeneeskunde 

 

 

 

 

 

 



 

4/4 

Bij FAQ 5. Specialismen en profielen waarbij de kwaliteitsvisitatie gelijkgesteld wordt aan externe 

kwaliteitsevaluatie 

 

Specialismen  

Anesthesiologie 

Bedrijfsgeneeskunde  

Cardiologie    

Cardio-thoracale chirurgie    

Dermatologie en venerologie    

Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten 

Heelkunde 

   

Interne geneeskunde    

Keel-neus-oorheelkunde    

Kindergeneeskunde 

Klinische chemie 

   

Klinische genetica     

Klinische geriatrie    

Longziekten en tuberculose    

Maag-darm-leverziekten     

Medische microbiologie    

Neurochirurgie    

Neurologie    

Nucleaire geneeskunde    

Obstetrie en gynaecologie    

Orthopedie    

Oogheelkunde    

Pathologie    

Plastische chirurgie    

Psychiatrie    

Radiologie    

Radiotherapie    

Revalidatiegeneeskunde    

Reumatologie 

Specialisme ouderengeneeskunde 

   

Sportgeneeskunde    

Urologie 

 

   

Profielen 

Spoedeisende geneeskunde 

Ziekenhuisgeneeskunde 

Zie ook informatie op https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/hoe-werkt-

het.htm 


