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Onderwerp
Herregistratie profielartsen en aiossen als basisarts
Geachte leden van het Federatiebestuur,
We hebben met VWS en CIBG overeenstemming bereikt over de uitvoering van de herregistratie van
profielartsen1 en van artsen in opleiding als basisarts. De afspraken zijn vastgelegd in bijgaande brief van
de Minister voor Medische Zorg en Sport van 20 april jl. (kenmerk 1332279-175830-MEVA) en dienen ter
aanvulling op de afspraken uit 2016 (bijlagen).
Wat spraken we af?
Om in aanmerking te komen voor herregistratie als bedrijfsarts, moet de profielarts of aios zijn of haar
werkervaring aantonen. Als bewijs daarvoor kan men (1) een werkgeversverklaring of (2) het bewijs van
inschrijving in het profielartsen- of opleidingsregister van de RGS overleggen. Nieuw is nu dat als een
profielarts of aios in zijn aanvraag herregistratie als basisarts bij het CIBG aangeeft dat hij profielarts is of
een geneeskundige vervolgopleiding volgt, het CIBG dit nagaat door in te kijken in het profielartsenregister of opleidingsregister van de RGS. Een document van de RGS (kopie conform met handtekening) is
niet langer nodig; de inzage komt ervoor in de plaats.
De inzage is beperkt tot de voor de aanvraag tot herregistratie als basisarts relevante gegevens. Deze
gegevens worden dagelijks door de RGS geactualiseerd en zijn met ingang van 15 juni a.s. voor het CIBG
digitaal beschikbaar.
Hoe worden aiossen en profielartsen hierover geïnformeerd?
We spraken af dat de KNMG de informatiebron is van deze afspraken. De KNMG draagt de afspraken
onder meer als volgt uit. De informatie op onze website wordt vóór 15 juni a.s. aangepast en het CIBG
informeert artsen via een link op hun website naar de KNMG website. Het CIBG past na afstemming met
ons het ‘Beoordelingskader artsen’ aan en plaatst de herziene versie op hun website. Communicatie
bereidt een Nieuwsbericht voor, we benaderen de federatiepartners, aios-verenigingen en profielartsenverenigingen en de instructie voor medewerkers van de RGS wordt aangepast.
Met vriendelijke groet,
Michiel Wesseling, directeur Opleiding & Registratie en Rudi van Reenen, hoofd stafbureau
Conform de afspraken met VWS uit 2016, gelden deze (aanvullende) afspraken voor 11 van de 12 KNMG-profielen, d.w.z. niet voor de
arts beleid & advies KNMG.
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