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Aan alle leden en kandidaatleden.
Het betreft 2 zaken: A en B.
A. Her-registratie als basisarts na uitschrijving uit het specialistenregister.
Wie vóór 01-01-2012 niet meer was ingeschreven als specialist in het betreffende specialistenregister
(MSRC) heeft een grote kans dat hij per die datum in het BIG-register staat ingeschreven als basisarts.
Hij/zij ontvangt uiterlijk op 30-06-2016 een oproep voor her-registratie als basisarts in het BIG-register.
Als her-registratie niet kan plaatsvinden heeft dat grote gevolgen voor de betreffende persoon. Het niet
ingeschreven staan als arts in het BIG-register betekent dat alle rechten en bevoegdheden als arts
vervallen. Bijvoorbeeld kunnen geen recepten meer rechtsgeldig worden ondertekend en er kunnen
geen medisch deskundigen-rapportages meer worden uitgebracht. Immers, het verrichten van een
medisch deskundigen-rapportage wordt in de wet BIG benoemd als een medische handeling.
Men kan de titel van arts nog wel voeren, mits in combinatie met de toevoeging: 'niet praktiserend', voluit
geschreven. Niet praktiserende artsen kunnen niet tuchtrechterlijk worden vervolgd maar wel door de
civiele rechter.
Her-registratie als arts is mogelijk via twee afzonderlijke wegen.
1. Via de zogenaamde Werkervaringseis, ofwel Urennorm.
2. Door te voldoen aan de zogenaamde Scholingseis.
Ad 1.
Aan de Urennorm is voldaan als aangetoond kan worden dat men in de 5 voorafgaande jaren (van 0101-2012 tot 31-12-2016) gemiddeld 416 uur per jaar heeft gewerkt, en dit werk voldoet aan een drietal
eisen.
A. Het moet gaan om 'handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en die ertoe
dienen de gezondheidszorg te bevorderen of te bewaken waaronder valt het onderzoek van patiënten
en het geven van raad'.
B. Aangetoond moet zijn dat deze werkzaamheden vallen binnen het deskundigheidsgebied van de arts.
(Op dit moment werkt het BIG-register samen met beroepsorganisaties, zoals de KNMG, aan een
meer gedetailleerde beschrijving van het deskundigheidsgebied.)
C. De derde eis is dat de werkzaamheden tenminste van hetzelfde niveau moeten zijn als het niveau
van de opleiding tot arts.
Welke uren tellen mee?
Voor de vrij gevestigde medisch deskundigen gelden de cliëntcontacturen als basis. Uren besteed aan
opleiding kunnen hier tot een (nog niet bepaald) maximum worden bijgeteld. Ook uren nodig voor
voorbereiding en administratieve afhandeling van cliëntcontacten tellen mee tot een (thans ook nog niet
bepaald) maximum.
Als een deel van de werkzaamheden in een ander beroep voldoet aan de genoemde 3 eisen mag dat
deel worden meegeteld voor de werkervaringseis, Urennorm.
Ad 2.
De andere mogelijkheid tot her-registratie als arts in het BIG-register (los van de hierbovengenoemde
Urennorm) komt voort uit de zogenaamde Scholingseis.

'Het scholingstraject voor herregistratie als arts is gebaseerd op de competenties en vaardigheden die
horen bij het beroep als arts, op het niveau van de initiële opleiding (tot basisarts).'
Dit is wat anders dan de bijscholing voor deskundigheidsbevordering. Het 'nascholingspunten halen'
voor her-registratie zoals dat voor specialisten geldt (MSRC) lijkt hier niet aan de orde.
Dit scholingstraject is thans in ontwikkeling waarbij ook toetsingen worden ontwikkeld door de
opleidingsinstituten voor artsen. (De actuele ontwikkelingen op dit gebied in de loop van de tijd zijn te
vinden op www.bigregister.nl/her-registratie).
Geadviseerd wordt om bewijsstukken voor opgedane werkervaring te bewaren.
De hierboven onder Ad 1. genoemde mogelijkheid via de Urennorm lijkt de meest geschikte weg en lijkt
ook niet onhaalbaar. Het gaat om 416 uur, met aftrek van nascholingsuren (40) en van de nodige uren
voorbereiding en administratieve afhandeling. Mogelijk wordt dat al gehaald met 20-30 expertises per
jaar.
Gezien het belang van her-registratie als basisarts in het BIG-register voor de niet meer in het Medisch
Specialisten Register geregistreerde leden en kandidaatleden van de NVMSR, heeft het bestuur van de
NVMSR een stuk opgesteld en met de personen van de KNMG die daarover gaan gecommuniceerd.
Het gaat om een omschrijving van de werkzaamheden van de medisch rapportagedeskundigen, die zijn
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage. Dit stuk zal
worden meegenomen in de besprekingen van de KNMG met het BIG-register (Ministerie van VWS) om
te bereiken dat het werk van medisch rapportage-deskundigen (het rapporteren over de
gezondheidstoestand van betrokkenen) op zichzelf voldoende is voor her-registratie als arts, mits
voldaan is aan de Urennorm. Een en ander om te bereiken dat de niet meer in het Medisch Specialisten
Register geregistreerde leden van de NVMSR ook na 2016 als BIG geregistreerd arts werkzaam kunnen
blijven.
B. Voortgang workshops Super- en Intervisie
Inmiddels zijn sinds de ALV van november 2012 6 workshops gegeven, gevolgd door 31 kandidaatleden, waarvan er 19 op voordracht door de supervisoren lid zijn geworden. Gezien de maximum termijn
à 3 jaar na de start van de Toetsingscommissie, dat het kandidaatlidmaatschap kan duren, wordt u
dringend geadviseerd om zich spoedig voor een workshop Civiel Recht (CR) of BestuursRecht (BR) op
te geven.
Vastgestelde data voor de volgende workshops:
Psychiatrie (CR)

: 25-10-2013 (Koerselman)

: nog 2 plaatsen beschikbaar

Neurologie/neurochirurgie (CR)

: 15-11-2013 (V.den Doel)

: nog 2 plaatsen beschikbaar

Psychiatrie (BR)

: 15-11-2013 (Van Marle)

: geen plaatsen meer beschikbaar

Orthopaedie/chirurgie (CR)

: 22-11-2013 (Edixhoven)

: nog 1 plaats beschikbaar

Orthopaed/chirurgie (CR)

: 13-12-2013 (Heeg)

Psychiatrie ( BR)

: 17-01-2014(Koerselman)

Orthopaedie/Chirurgie (CR)

: 31-01-2014 (Edixhoven)

Neurologie/neurochirurgie (CR)

: 07-02-2014 (V.den Doel)

Orthopaed/chirurgie (CR)

: 14-02-2014 (Heeg)
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