De heer D. Esschendal
Noord 11 A
ARUBA

Referentie
17/HER/HB/1147341/765

Utrecht, 11 oktober 2017
KNMG
Mercatorlaan 1200
Postbus 20053 3502 LB Utrecht
088 44 04 310
herregistratie@fed.knmg.nl
Bijlagen: 1

Onderwerp
Betreft: herregistratie-eis ‘deelname aan visitatieprogramma’

Geachte collega,

Sinds 1 januari 2016 controleert de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bij de
aanvraag voor herregistratie of u hebt deelgenomen aan een visitatieprogramma. Omdat uw
registratie als huisarts in 2018 afloopt, te weten op 1 maart 2018, stuurt de RGS u deze brief met
informatie over het visitatieprogramma en hoe de RGS de controle van deze herregistratie-eis
uitvoert.
Wat zijn de herregistratie-eisen?
Uw herregistratie(referte)periode loopt van 1 maart 2013 tot 1 maart 2018. Om te kunnen
herregistreren heeft u in deze referteperiode:
1. in voldoende mate het specialisme huisartsgeneeskunde uitgeoefend (gemiddeld over vijf
jaar ten minste 16 uur per week gelijkmatig verdeeld);
2. in voldoende mate deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende
activiteiten (gemiddeld over vijf jaar ten minste 40 uur per jaar);
3. aan ten minste 10 uur geaccrediteerde intercollegiale toetsing deelgenomen;
4. ten minste 50 of 25 uur avond-, nacht- of weekenddiensten per jaar gedaan gelijkmatig
verdeeld over de jaren (minimum aantal uren is afhankelijk van de duur van uw registratie
als huisarts);
5. deelgenomen aan een visitatieprogramma.
Toetsing van deelname visitatieprogramma
In januari 2015 bent u door de RGS, het NHG en de LHV geïnformeerd over de herregistratie en
het visitatieprogramma. De beroepsgroep heeft sinds die datum het doorlopen van een
visitatieprogramma nader gedefinieerd. Naast deelname aan het visitatieprogramma van het
NHG (Individueel functioneren- Huisartsen (IF-H)), voldoet ook actieve deelname aan de door
het NHG-erkende praktijkaccreditering/certificering als ‘deelname aan het visitatieprogramma’.
In de bijlage bij deze brief vindt u meer informatie over de wijze waarop de RGS dit toetst.
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Voor huisartsen die langer dan vier jaar werkzaam zijn in het buitenland en huisartsen die
geregistreerd zijn op basis van gelijkgestelde werkzaamheden, gelden andere regels voor deze
herregistratie-eis. Meer informatie hierover vindt u op www.knmg.nl/rgs (Beleidsregels
herregistratie RGS, kwaliteitsvisitatie).
Informatie
Hebt u na het lezen van deze brief nog vragen over de wijze waarop de RGS de deelname aan
het visitatieprogramma toetst? Neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar
herregistratie@fed.knmg.nl.
Meer informatie over het visitatieprogramma en over de erkende certificerende instanties van
de huisartsenpraktijk kunt u vinden op www.mijnvisitatie.nl.
Hoogachtend,
namens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

dr. H.J. Bueving, secretaris RGS
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Bijlage bij brief herregistratie-eis: ‘deelname aan visitatieprogramma’
Wat zal de RGS toetsen?
1. U hebt deelgenomen aan het visitatieprogramma (IF-H) en/óf
2. U hebt deelgenomen aan een door het NHG erkende accreditering/certificering van de
huisartsenpraktijk waar u werkzaam bent (of werkzaam bent geweest tijdens het
accreditatietraject), waarbij het certificaat is toegekend.
Deelname dient plaats te hebben gehad in de referteperiode.
Hoe kunt u deelname aantonen en hoe gaat de RGS toetsen?
1. U hebt in de referteperiode deelgenomen aan het visitatieprogramma IF-H:
In GAIA is vastgelegd dat u het visitatieprogramma hebt gevolgd en afgerond. Na
afronding van het visitatieprogramma worden punten bijgeschreven in de rubriek
Visitatie in GAIA. Hiermee hebt u voldaan aan de herregistratie-eis. De RGS controleert
uw GAIA-dossier op deelname aan het visitatieprogramma. Hierbij is het van belang dat
u uw GAIA-dossier aanmeldt bij de RGS zodat de RGS inzage heeft in uw GAIA-dossier.
Als de RGS inzage heeft in uw GAIA-dossier, dan hoeft u geen extra bewijsstukken bij uw
herregistratie-aanvraag mee te sturen. Informatie over het visitatieprogramma kunt u op
de website www.mijnvisitatie.nl vinden.
NB: Houdt u rekening met de doorlooptijd van dit visitatieprogramma: minimaal 4
maanden. Indien u het visitatieprogramma afrondt na de expiratiedatum van uw
registratie (te vinden in de begeleidende brief) wordt de deelname niet meegenomen
met uw aanvraag voor herregistratie.
2. U hebt in de referteperiode deelgenomen aan door het NHG erkende
praktijkaccreditering/certificering, waarbij het certificaat is toegekend:
• De nascholingspunten die tijdens het accreditatie-traject zijn behaald, zijn bijgeschreven
in uw GAIA-dossier. U kunt op het aanvraagformulier herregistratie aangeven op welke
datum of data deze punten zijn bijgeschreven. De RGS controleert de bijschrijving van
de punten in uw GAIA-dossier. Als de RGS inzage heeft in uw GAIA-dossier, dan hoeft u
geen extra bewijsstukken bij uw herregistratie-aanvraag mee te sturen.
• U heeft actief deelgenomen aan de accreditering/certificering van deze praktijk, maar
er zijn geen punten in uw GAIA-dossier bijgeschreven:
a. Als u praktijkhouder bent en u werkt minimaal zes maanden in de huisartspraktijk,
dan dient u een kopie van het certificaat met de aanvraag tot herregistratie mee te
sturen.
b. Als u HIDHA of waarnemer bent in een huisartspraktijk en u werkt minimaal zes
maanden in deze praktijk: op het formulier “Verklaring accreditering HIDHA of
waarnemend huisarts” geeft degene die de verklaring afgeeft aan dat u actief hebt
deelgenomen aan de accreditering/certificering. Daarnaast dient u een kopie van
het certificaat met de aanvraag tot herregistratie mee te sturen. De afgiftedatum
van het certificaat moet binnen de referteperiode vallen.
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