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Pilot nascholing buiten eigen vakgebied 

omgezet in regulier beleid  

Per 1 mei 2016 is de pilot ‘nascholing buiten het eigen vakgebied’ wegens succes voor alle 

deelnemende verenigingen omgezet in regulier accreditatiebeleid. In de pilotperiode van 

3 jaar hebben de artsen van de deelnemende wetenschappelijke verenigingen gemiddeld 

2,2% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied gevolgd ten behoeve van 

hun herregistratie.  

Nieuwe accreditatieregeling aansluitend op de pilot  

Volgens de nieuwe accreditatieregeling, die is ingegaan op 1 mei 2016, mogen artsen per 

herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied 

volgen. Voor nucleair geneeskundigen geldt een hoger percentage van 40% en voor chirurgen 

van 50%.  

Deze nieuwe accreditatieregeling geldt voor alle geneeskundig specialisten en profielartsen 

met een registratie bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), met 

uitzondering van: klinische genetici (VKGN) - MDL-artsen; radiologen (NVVR);  -

radiotherapeuten (NVRO);  thoraxchirurgen (NVT); sociaal geneeskundigen. Sociaal 

geneeskundigen hebben een eigen regeling.  

Voor artsen van bovenstaande specialismen en profielen geldt de nieuwe accreditatieregeling 

niet.  

Geen beperkingen in onderwerpkeuze  

Deze nieuwe accreditatieregeling sluit aan op de vraag uit de praktijk. Zo kan het voorkomen 

dat een chirurg een nascholing wil volgen bij de orthopeden, een psychiater bij de neurologen, 

een reumatoloog bij de verzekeringsartsen, een huisarts bij de KNO-artsen, een klinisch 

geriater bij de huisartsen, enzovoorts. Aan de keuze voor het volgen van nascholing op andere 

vakgebieden worden geen beperkingen in onderwerpkeuze gesteld, maar wordt vertrouwd op 

de professionaliteit van de arts.  

Reikwijdte van de regeling  

Accreditatie-uren toegekend door een geneeskundig specialisme of artsenprofiel met een 

registratie bij de RGS kunnen meetellen als nascholing buiten het eigen vakgebied ten 

behoeve van de herregistratie als geneeskundig specialist of profielarts. 
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  Accreditatie-uren toegekend door accreditatiecommissies van psychologen, 

psychotherapeuten, apothekers, verpleegkundigen, tandartsen, enzovoorts tellen niet mee ten 

behoeve van de herregistratie als geneeskundig specialist of profielarts. Dit omdat hun register 

niet wordt gevoerd door de RGS.  

Accreditatie-uren toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) 

tellen mee als nascholing binnen het eigen vakgebied, omdat de algemene competenties ( 

zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van 

iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren 
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