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Beste collega’s, 
 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de 3 volgende onderwerpen:  
 
1. Herregistratie BIG januari 2018: 
 
Alle basisartsen moeten zich voor 1 januari 2018 laten herregistreren om in het BIG register te 
blijven. Dit is een eigen individuele verantwoording. Hieronder worden de verschillende 
mogelijkheden om te herregistreren toegelicht. 
 
2. Stand van zaken professionalisering van farmaceutische geneeskunde: 
 
De NVFG is zoals bekend druk bezig om de farmaceutische geneeskunde een duidelijke plek binnen 
de koepel Maatschappij en Gezondheid (M&G) te geven. We werken aan onze erkenning van onze 
beroepsgroep door overleg met het bestuur van de KAMG en de KNMG. Dit is een langdurig traject 
en hieronder wordt de huidige situatie toegelicht.  
 
3. Herregistratie Pharmaceutical Physician NVFG en introductie GAIA: 
 
Naast bovenstaande heeft de NVFG in 2011 de eerste groep artsen geregistreerd als  
“Pharmaceutical Physician”. Na 5 jaar zou de herregistratie moeten plaatsvinden. Voorlopig blijven 
de inschrijvingen in dit register geldig. In 2017 wil de KAMG-commissie het GAIA  systeem 
introduceren zodat de herregistratie op gestart kan worden. 
 
 

Ad 1.  Herregistratie BIG januari 2018 

Alle artsen die niet in een specialistenregister staan ingeschreven hebben in januari 2017 een brief 

van de Minister van VWS gekregen waarin aangekondigd wordt dat per 1 januari 2018 alle 

registraties van basisartsen in het BIG register vervallen tenzij men zich geherregistreerd heeft. Na 

verwijdering uit het BIG register zijn de rechten en plichten die verbonden zijn aan de inschrijving in 

het BIG-register vervallen. Je bent  dan niet meer bevoegd om handelingen te verrichten die waren 

verbonden aan deze  beroepstitel. Ook mag je dan niet langer de beroepstitel voeren. Je mag wel je 

voormalige beroepstitel voeren met daaraan toegevoegd de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit 

geschreven).  

Wij krijgen veel vragen over de herregistratie in het BIG register, daarom het volgende:  

Alle basisartsen die opnieuw opgenomen willen worden in het BIG register moeten zichzelf hiervoor 
aanmelden. VWS zal hiervoor in juni een brief aan alle basisartsen uitsturen. 
Als je je wilt herregistreren, moet je op basis van de informatie die op de BIG site staat, bepalen of je 
voldoet aan de herregistratie eisen (https://www.bigregister.nl/herregistratie/arts/). Het is 
verstandig om hier nu alvast naar te kijken. 
 

https://www.bigregister.nl/herregistratie/arts/


Als je niet voldoet aan de herregistratie eisen én je wilt wel BIG geregistreerd blijven dan is op dit 
moment de enige mogelijkheid je herregistratie te krijgen door het volgen van de scholing aan de VU 
zoals aangegeven in de brief van VWS. Hiervoor moet je je vóór 28 februari 2017 hebben aangemeld. 
Deze uitleg vind je ook op de website van de KAMG (http://www.kamg.nl/basisartsen-opgelet-
scholingsprogramma-herregistratie-big-register-gestart/ ).  
  
Het BIG-register controleert de aanvragen voor herregistratie steekproefsgewijs. Als je in de 
steekproef zit, ontvang je een bericht waarin je gevraagd wordt bewijsstukken op te sturen. Meer 
informatie hierover vind je op 
https://www.bigregister.nl/Images/Toelichting%20bewijsstukken%20werkervaring%201%2E8_tcm65
-43207.pdf . 
Een mogelijk bewijsstuk is een werkgeversverklaring. 
https://www.bigregister.nl/doc/pdf/Werkgeversverklaring%20Bewijsstuk%20BIG-
(her)registratie%20(BR37%2001)_43282.pdf  
Zorg dat HR van het bedrijf waar je werkt op de hoogte is van het proces.  
 
Een van de belangrijkste criteria waar je aan moet voldoen is het verlenen van voldoende individuele 
zorg. De definitie van individuele zorg is gedefinieerd in het Beoordelingskader 
https://www.bigregister.nl/Images/2016_BK%20Algemeen%20deel%20(los)_def_tcm65-43206.pdf  
 
Voor artsen werkzaam op het terrein van de farmaceutische geneeskunde valt hier bijvoorbeeld 
onder: 
Beoordeling/ advisering over:  

- adverse events,  
- omgaan met contra-indicatie/waarschuwingen en voorzorgen bij individuele patiënten, 
- geschiktheid van patiënten voor named patient programma’s en compassionate use 

programma’s 
- voldoen aan studie criteria  
- etc. 

Het is overigens belangrijk dat de individuele zorgactiviteiten ook in jullie functiebeschrijving staat! 
Zie verder ook Bijlage 1. 
Op de volgende link vindt je de meest voorkomende Q&A’s rondom herregistratie BIG. 
https://www.bigregister.nl/veelgesteldevragen/voorzorgverleners/herregistratie/default.aspx  
  
Naast bovenstaande is een andere weg tot herregistratie als basisarts het in opleiding gaan tot arts 
M&G. Deze weg staat nu al open voor hen die m.n. bij ( semi)overheid werken b.v. organisaties als 
Lareb, RIVM, TNO etc. Kijk op de KAMG website of neem contact op met de NVFG, indien je dit 
overweegt. 

 

 
Ad 2. Stand van zaken professionalisering van farmaceutische geneeskunde 
 
Zoals jullie weten zijn we bezig om  de farmaceutische geneeskunde een duidelijke plek binnen de 
koepel Maatschappij en Gezondheid (M&G) te geven. Hierover hebben we nauw overleg met de 
KAMG. We streven er naar om voor eind 2017 de erkenning van de farmaceutische geneeskunde 
binnen de koepel  M&G formeel bevestigd te hebben. Tegelijkertijd speelt dat binnen de Koepel 
M&G een herziening plaats vindt van de positie van de daarbij ondergebrachte verenigingen en van 
de opleiding aM&G (arts Maatschappij en Gezondheid). Farmaceutische Geneeskunde maakt 
onderdeel uit van het nieuwe opleidingsplan. We werken aan onze erkenning van onze beroepsgroep 
en we zijn in druk overleg met het bestuur van de KAMG en de KNMG om ons profiel erkend te 
krijgen en in te passen in de opleiding aM&G. Dit is de reden dat we lid zijn geworden van KAMG. De 
KAMG is een koepel van overkoepelende 10 beroepsverenigingen, zoals de NVFG , Artsen 
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Jeugdgezondheidszorg en Donorgeneeskunde. Uiteindelijk streven we ernaar dat ieder arts-lid van 
de NVFG specialist aM&G is met als deskundigheidsgebied Farmaceutische Geneeskunde, zoals er 
ook een deskundigheidsgebied Donorgeneeskunde zal zijn. Om dit te realiseren werken we samen in 
de KAMG commissie, zijn we lid van werkgroepen en bestuur van de KAMG en hebben we direct 
contact en overleg met de beleidsmakers. 
 
 
Ad 3.  Herregistratie Pharmaceutical Physician NVFG en introductie GAIA 
 
Binnen de NVFG is de eerste groep artsen in 2011 geregistreerd voor 5 jaar. In 2016 had  de 
herregistratie procedure voor hen moeten plaats vinden. We hebben echter besloten om dit proces 
uit te stellen totdat we de eisen van herregistratie en het registratiesysteem hebben aangepast en 
geactualiseerd zodat deze voldoen aan de huidige kwaliteitsstandaarden. Tot die tijd blijven jullie 
inschrijvingen in het register geldig ook voor het cohort 2012. Nieuwe inschrijvingen kunnen nog 
steeds aangevraagd worden! 
In maart 2017 wil de KAMG commissie GAIA introduceren voor artsen in de NVFG. Het is de 

bedoeling de eisen voor herregistratie dan geupdate te hebben en de herregistratie dan te starten. 

De KAMG commissie zal jullie dan hierover informeren en tevens een introductietraining voor GAIA 

organiseren. Als eerder al geadviseerd werd: Zorg vast voor het up-to-date zijn van je overzicht van 

geaccrediteerde na-/bijscholing in de afgelopen jaren. 

Herregistratie Pharmaceutical Physician NVFG zal naar de verwachting van de KAMG commissie 

ondersteunend zijn voor erkenning van het deskundigheidsgebied FG en voor individuele 

beoordeling in het kader van de overgangsregeling naar registratie binnen de KAMG. 

Mocht je over een van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, neem gerust contact met 

ons op. 

De NVFG KAMG-commissie  

  



Bijlage 1 

Beste Collega’s,  

Hieronder vinden jullie een hulp voor het invullen van de werkgeversverklaring die je moet bijvoegen 

wanneer je dit jaar een herregistratie als basisarts gaat aanvragen per januari 2018 op basis van 

werkervaring. Volg het beoordelingskader en gebruik de berekeningstabel die erin opgenomen en 

die  staan op www.bigregister.nl/herregistratie/arts/ . Hier vond je ook het sjabloon van de brief. In 

hoofdstuk 9.7 vind je het specifieke kader zoals dat is beschreven voor onze beroepsgroep.  

Om dit laatste nog verder te verduidelijken, hebben wij het nog verder uitgewerkt: 

De tijd besteed aan de volgende activiteiten kun je meetellen: 

- het beoordelen van of het adviseren aan artsen/apothekers/patiënten over individuele 

meldingen van bijwerkingen. 

-  het adviseren over ( relatieve) contra-indicaties/waarschuwingen en voorzorgen /mogelijke 

interacties bij het gebruik van specifieke geneesmiddelen door individuele patiënten.  

- het medisch beoordelen of een persoon kan ( blijven) deelnemen aan een 

(geneesmiddelen)onderzoek/ named patients of early access programma’s of in aanmerking 

komt voor compassionate use.  

Zorg ervoor dat je van alle werkgevers waarvoor je de afgelopen 5 jaar gewerkt hebt, een 

(deel)verklaring hebt!  

Voor hen die als ZZP-er/consultant gewerkt hebben, gelden specifieke regels en is de vorm van de 

door hen benodigde verklaring sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder de diensten zijn 

verricht, daardoor is het voor ons niet goed mogelijk voor hen  een standaard verklaring  op te 

stellen. Op dezelfde BIG site staan de eisen voor zelfstandig werkende artsen wel nader uitgewerkt.  

 

PM:  Voor leidinggevenden zijn er beperkt mogelijkheden om de medisch inhoudelijke  

begeleiding die zij geven bij individuele zorgverlening mee te laten telen. 

PPM:  Vraag aan je bedrijf/organisatie of deze individuele zorg activiteiten ook in je functie 

beschrijving kunnen worden opgenomen! Er kan alsnog naar gevraagd worden bij een nadere 

toetsing. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bigregister.nl/herregistratie/arts/

