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Registratie-eisen 

1. Lidmaatschap van de NVFG.
2. Lidmaatschap van de KAMG.
3. Voltooide opleiding tot arts en ingeschreven in het BIG-register.
4.  Werkzaam in een voor de farmaceutische geneeskunde relevant werkgebied op het moment van de aanvraag. Voor 

deze werkervaringseis geldt: tenminste 2 jaar fulltime of bij deeltijd evenredig langer afhankelijk van het percentage 
deeltijd. Indien werkzaam in deeltijd, dient het tijdsbeslag van de werkzaamheden aantoonbaar tenminste 40% of 
16 uren per week te bedragen. Deze werkgebieden zijn: Medicines Regulation, Clinical Pharmacology, Statistics and 
Data Management, Clinical Development, Healthcare Marketplace, Drug Safety Surveillance en farmaceutisch kwali-
teitsbeheer (QA/QC).

5.   Voltooide opleiding in Pharmaceutical Medicine gegeven door universiteiten en /of instellingen erkend door de be-
voegde commissie binnen de NVFG.  
Daarmee vervalt de werkervaringseis vermeld onder punt 4.

6.  Indien geen diploma Pharmaceutical Medicine is behaald, kan registratie ook behaald worden door het volgen van 
opleidingen en trainingen in 2 of 3 werkgebieden van de farmaceutische geneeskunde. Het totaal van de onderwijs-
inspanning, in tijd en wat betreft het aantal door de onderwijscommissie toegekende onderwijspunten, moet gelijk-
waardig zijn aan de opleiding Pharmaceutical Medicine, gemeten naar het totaal en de verdeling over de onderdelen 
van de gevolgde opleidingen.Naast deze opleidingseis moet er relevante werkervaring zijn opgedaan binnen een of 
meerdere aandachtsgebieden van de farmaceutische geneeskunde conform de eis onder punt 4.

7.  Voor alle CME/CPD en onderwijsactiviteiten geldt dat de bevoegde commissie binnen de NVFG bepaalt welke bijeen-
komsten, congressen, e-learnings, studies en/of trainingen acceptabel zijn en hoeveel punten ermee behaald kunnen 
worden.

8.    De aanvraag voor registratie moet compleet zijn ingediend, alvorens tot beoordeling van de aanvraag wordt over-
gegaan, d.w.z. dat naast het aanvraagformulier en curriculum vitae alle gevraagde documentatie aanwezig moet 
zijn, conform de eisen, zoals die zijn gepubliceerd op de NVFG-website. De aanvrager is verantwoordelijk voor de 
documentatie van alle scholingsactiviteiten.
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Herregistratie-eisen

1.  Lidmaatschap NVFG gedurende de gehele periode van registratie tot herregistratie. Het voldaan hebben aan alle 
betalingsverplichtingen met betrekking tot de herregistratie.

2.  Verrichten van voor de farmaceutische geneeskunde relevante werkzaamheden gedurende tenminste 16 uren per 
week (= 40%). Deze gebieden zijn: Medicines Regulation, Clinical Pharmacology, Statistics and Data Management, 
Clinical Development, Healthcare Marketplace, Drug Safety Surveillance, en farmaceutisch kwaliteitsbeheer (QA/QC).

 • Aan deze eis dient voldaan te worden op het moment van herregistratie.
 •  Aan deze eis dient voldaan te worden gedurende de gehele periode van 5 jaar voorafgaand aan de herregistratie.
 •  Als slechts een deel van de voorafgaande periode van 5 jaar is gewerkt, wordt de herregistratie verleend voor 

maximaal de duur van de periode waarin in de afgelopen 5 jaar relevante farmaceutisch geneeskundige werk-
zaamheden zijn verricht. Vakanties gelden als werkperiode. Ziekte voor de duur van aaneengesloten maximaal 6 
weken per jaar gerekend vanaf de datum van de registratie wordt als niet bestaand beschouwd. Het zwangerschap- 
en bevallingsverlof van 16 weken (met een mogelijke uitloop tot 19 weken bij een late bevalling) zijn niet aange-
merkt als werkonderbreking. Ziekte die aan de zwangerschap gerelateerd is en plaatsvindt direct voorafgaand of 
aansluitend aan het verlof zal echter gelijk gesteld worden aan ziekte zoals hiervoor omschreven.

3.  Het behalen van voldoende NVFG accreditatiepunten. Daarbij geldt dat:
 •  Tenminste 200 punten over de gehele periode van 5 jaar gehaald moeten worden.
 •  Als er door omstandigheden als ziekte of verblijf in het buitenland geen punten zijn gehaald in een deel van de pe-

riode van 5 jaren, zal de daartoe bevoegde commissie binnen de NVFG naar evenredigheid het recht op de duur 
van de periode van herregistratie vaststellen. Daarbij mag een aaneengesloten periode van ziekte met een duur van 
maximaal 6 weken per jaar gerekend vanaf de datum van de registratie, als niet bestaand beschouwd worden. Het 
zwangerschap- en bevallingsverlof van 16 weken (met een mogelijke uitloop tot 19 weken bij een late bevalling) 
zijn niet aangemerkt als werkonderbreking. Ziekte die aan de zwangerschap gerelateerd is en plaatsvindt direct 
voorafgaand of aansluitend aan het verlof zal echter gelijk gesteld worden aan ziekte zoals hiervoor omschreven.

4.  Voor alle activiteiten geldt dat de onderwijscommissie bepaalt welke bijeenkomsten, congressen, e-learnings, studies 
en/of trainingen voor de registratie acceptabel zijn en hoeveel punten ermee behaald kunnen worden.

5.  Alle geaccrediteerde activiteiten met bijbehorende punten zijn gepubliceerd op de NVFG-website.
6.  Het is de verantwoording van het NVFG-lid om zijn/haar activiteiten en behaalde punten bij te houden. Hiertoe dient 

gebruik gemaakt te worden van de NVFG versie van het GAIA-systeem. Leden dienen via het secretariaat van de 
NVFG een account aan te vragen.

7. Herregistratie moet via het GAIA-systeem worden aangevraagd.
8.  Indien er is afgeweken van de genoemde criteria en/of onvoldoende punten zijn behaald, dan wel op een andere 

wijze behaald zijn, of enige andere omstandigheid waarin hiervoor niet expliciet is voorzien, beslist de daartoe 
bevoegde commissie binnen de NVFG over de herregistratie.
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