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Betreft: BIG herregistratie

Beste collega’s,
Vóór het eind van dit kalenderjaar 2017 moeten alle basisartsen die het artsexamen vóór 2013
hebben afgelegd, zich herregistreren in het BIG register (als zij dit willen). VWS heeft hierover
begin dit jaar aan alle basisartsen een informatiebrief uitgestuurd, met daarin tevens de oproep
om met de aanvraag voor herregistratie te wachten totdat een tweede informatiebrief van VWS
over dit onderwerp in juni bij betreffenden op de mat is gevallen.
Om jullie te ondersteunen bij het herregistratieproces heeft de KAMG-Commissie van de NVFG
een en ander op een rijtje gezet.
Let wel: de herregistratieaanvraag blijft eenieders individuele verantwoordelijkheid. De
KAMG-Commissie heeft slechts een ondersteunende rol bij de aanpak hiervan.

Algemeen
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.
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_tcm6543206.pdf
Voor artsen werkzaam op het terrein van de farmaceutische geneeskunde valt hierbij te denken
aan de voorbeelden in bijlage 1.
Voorbereiding
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_tc
m65-43207.pdf .
Twee belangrijke bewijsstukken zijn een werkgeversverklaring en een functieomschrijving die je
aanvraag en het criterium individuele zorg ondersteunen. Een template van een
werkgeversverklaring vind je op de website van het BIG register.
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 en dat je beide
documenten op orde hebt voor het geval je gevraagd wordt deze te overleggen.
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Aanvraag herregistratie
Dit kun je doen via de website van het BIG register.

Je logt in met je DigiD en doorloopt de stappen. Een aanvraag kost € 85,-.
Afhandeling door BIG register
Na ontvangst van je aanvraag krijg je een bevestiging van het BIG register. Zodra ook de betaling
binnen is, wordt je aanvraag in behandeling genomen. De beslistermijn voor de aanvraag is 8
weken. Indien er aanvullende bewijsstukken gevraagd worden, wordt de termijn stopgezet
totdat deze ontvangen zijn.
Timing
In juni zal het ministerie van VWS een tweede informatiebrief naar alle basisartsen sturen.
Daarna, en aan de hand daarvan, kun je je aanvraag voor herregistratie doen zoals hierboven
toegelicht.
Mocht je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan kun je deze o.a. stellen
tijdens de bijeenkomst op woensdag 19 april a.s. aanstaande waar dit onderwerp op de agenda
staat. De locatie is GlaxoSmithKline B.V. (Auditorium), Huis ter Heideweg 62 te Zeist.

De agenda is als volgt:
1. Update over professionalisering van de farmaceutische geneeskunde (FG)
a. Aanvraag erkenning profiel FG
b. Profiel FG
c. Opleidingsplan FG
2. Accreditatie van na- en bijscholing
a. GAIA
3. Herregistratie Pharmaceutical Physician NVFG
a. Procedure
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4. Herregistratie in het BIG register
a. Welke route?
b. Wat moet ik doen?
Voor aanmelding van de bijeenkomst, zie https://www.eventbrite.nl/e/tickets-nvfg-bijeenkomstkamg-meet-up-farmaceutische-geneeskunde-in-nl-33240936536

Met vriendelijke groet,
De NVFG KAMG-Commissie

Bijlage 1
Individuele zorgaspecten farmaceutische geneeskunde:

□
□
□
□
□
□

□
□

□
□
□
□

beoordelen geschiktheid patiënten of proefpersonen voor mogelijke deelname
geneesmiddelenonderzoek
begeleiden en behandelen van patiënten of proefpersonen in het kader van
geneesmiddelenonderzoek
beoordelen van (serious) adverse events en observaties tijdens geneesmiddelenonderzoek
(adviseren over) behandelen van (serious) adverse events tijdens geneesmiddelenonderzoek
beoordelen casuïstieken/incidenten van individuele patiënten/proefpersonen in
geneesmiddelen onderzoek n.a.v. monitoringrapporten
medische informatie verstrekken aan (potentiele) patiënten/proefpersonen in klinisch
geneesmiddelenonderzoek (over specifieke onderzoeksprotocol of over
proefpersoneninformatie/informed consent b.v.).
beoordelen van bijwerkingen bij individuele patiënten die gemeld worden vanuit gebruik in
de dagelijkse praktijk
beantwoorden van medische vragen van zorgverleners of patiënten over geneesmiddelen
gebruik bij specifieke individuele patiënten, bijvoorbeeld m.b.t. niet-geregistreerde
indicaties, doseringsaanpassingen, contra-indicaties, voorzorgen / waarschuwingen,
interacties.
beoordelen geschiktheid van patiënten voor compassionate use programma's / named
patient programma's
adviseren m.b.t keuze optimale farmacotherapie bij specifieke patiënt
Investigator Initiated Studies (IIS); betrokkenheid bij beoordeling of patiënten voldoen aan
inclusie criteria
bespreken casuïstiek in gesprekken met zorgverleners waarbij patiënt specifiek advies wordt
gevraagd.
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