Beste arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde
Het secretariaat ontvangt regelmatig vragen over de herregistratie-eisen. De RGS stelt de
herregistratie-eisen vast en beoordeelt of u voldoet aan deze eisen. De NVTG faciliteert de AIGT om
aan deze eisen te kunnen voldoen.
Op de website van de NVTG is veel informatie te vinden over de herregistratie-eisen. We begrijpen
dat dat voor sommigen erg veel informatie is, maar willen u toch vragen om eerst op de website te
kijken: https://www.nvtg.org/wat-we-doen/nascholing-herregistratie-aigt
Hieronder volgt een samenvatting van de eisen en de belangrijkste activiteiten.

Het gaat om de volgende eisen:
1. De AIGT is gemiddeld over vijf jaar ten minste 16 uur per week in het betreffende specialisme
werkzaam geweest
of Over vijf jaar tenminste gemiddeld 8 uur per week in het betreffende specialisme werkzaam
geweest en tenminste gemiddeld 8 uur per week gelijkgestelde werkzaamheden, als bedoeld in
artikel D.18 van het Kaderbesluit, heeft verricht en de werkzaamheden in het betreffende
specialisme niet langer dan twee jaar aaneengesloten zijn onderbroken.
2. De AIGT neemt tenminste 40 accreditatiepunten per jaar (200 punten in 5 jaar) deel aan
geaccrediteerde deskundigheidsbevordering in de vorm van na- en bijscholing en kan dit met
bewijsstukken aantonen.
3. Maximaal 50% van de nascholing mag plaats vinden bij een ander specialisme.
4. De AIGT neemt deel aan externe kwaliteitsvisitatie in de vorm van een Inter-Collegiale
Toetsgroep (ICT) onder leiding van een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) tenminste 10 uur in 5
jaar.
5. De AIGT neemt deel aan Evaluatie van het Individueel Functioneren.
Ad 1.
U dient over 5 jaar tenminste 16 uur werkzaam te zijn geweest in het betreffende specialisme of
over vijf jaar tenminste gemiddeld 8 uur per week in het betreffende specialisme werkzaam is
geweest en tenminste gemiddeld 8 uur per week gelijkgestelde werkzaamheden, als bedoeld in
artikel D.18 van het Kaderbesluit, heeft verricht en de werkzaamheden in het betreffende
specialisme niet langer dan twee jaar aaneengesloten zijn onderbroken.
Zie voor een toelichting Kaderbesluit D.9. 1 t/m 3.
Als u in het buitenland werkzaam bent of bent geweest, zorg dan dat u een werkgeversverklaring
heeft. Een Nederlandse en Engelstalige werkgeversverklaring zijn te vinden op de website
onderaan de pagina. Zorg dat als u vertrekt van een buitenlandse werkplek, u een dergelijke
werkgeversverklaring laat invullen. De ervaring leert dat vanuit Nederland een
werkgeversverklaring regelen erg lastig kan zijn. De RGS kan altijd om aanvullende informatie
vragen als ze op grond van de werkgeversverklaring niet goed kunnen beoordelen of uw
werkzaamheden binnen het vakgebied IGT valt.
Het werkzaam zijn als AIGT omvat curatieve, preventieve en gezondheidsbevorderende
werkzaamheden op het gebied van de internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (zie

specifiek Besluit IGT). De AIGT die geen direct gebonden patiëntenactiviteiten verricht, kan eventueel
op basis van gelijkgestelde werkzaamheden herregistratie verkrijgen, zie Kaderbesluit D.18. 1 t/m 7.

Ad 2.
Zie voor eisen om nascholing te accrediteren de Nota Nascholing & Herregistratie
(https://www.nvtg.org/uploads/aigtherregistratie/2019-10-Nota-NVTG-Nascholing-enherregistratie-AIGT.pdf )
Zorg dat u de gevolgde nascholing zo snel mogelijk na afronding in uw GAIA-dossier bijschrijft en
zorg dat u de juiste documenten toevoegt voor de Accreditatiecommissie om te kunnen
beoordelen. Dit betekent een duidelijk programma met sprekers, titels en tijden + een bewijs
van aanwezigheid. De Accreditatiecommissie ziet regelmatig aanvragen die niet aan
bovenstaande minimale eisen voldoen. Op de website staat een lijst met nascholing die door de
Accreditatiecommissie is geaccrediteerd. De NVTG probeert deze lijst regelmatig te actualiseren.
Ad 4.
Deelname aan Externe Kwaliteits Visitatie is vanaf 1-1-2020 een nieuwe eis. Per jaar dient u
minimaal 2 punten te halen en per 5 jaar 10 punten. De Intercollegiale Toetsgroepen worden
geleid door Erkende Kwaliteits Consulenten (EKC). Een lijst van EKC is te vinden op het besloten
deel van de website.
Als u in 2020 herregistreert, heeft u minimaal 2 punten EKC nodig; herregistreert u in 2021 dan
heeft u 4 punten nodig, in 2022 heeft u 6 punten nodig etc. De deelname aan ICT is in uw GAIAdossier gemarkeerd als Externe Kwaliteits Visitatie. Momenteel staat er in het persoonlijk GAIAdossier de zinsnede “onvolledig” als u niet de 10 punten heeft gehaald, ook al voldoet u volgens
bovenstaande afspraken wel aan de eisen. De NVTG is bezig om te kijken of dit in het persoonlijk
GAIA-dossier veranderd kan worden. De RGS is op de hoogte hiervan en houdt bovenstaande
afspraken met betrekking tot aantal punten per jaar voor Externe Kwaliteitsvisitatie aan.
Sluit u ruim op tijd voor de herregistratiedatum aan bij een Intercollegiale Toetsgroep.
Ad 5.
Deelname aan evaluatie van het Individueel Functioneren is een nieuwe eis per 1-1-2020.
Evaluatie van Individueel Functioneren bestaat uit: zelfevaluatie met vragenlijst, 360 graden
beoordeling door 8-10 mensen met wie u werkt en een gesprek met een getrainde
gespreksleider. Alle formulieren staan op de website van de NVTG. Op het besloten gedeelte van
de website is een lijst met gespreksleiders te vinden. Begin MINIMAAL 6 maanden voor de
herregistratiedatum hiermee.
Voor de AIGT die werkzaam is in het buitenland, kan bovenstaande eis lastig zijn, en is eventuele
vrijstelling mogelijk. Het Kaderbesluit CGS beschrijft het volgende hierover:

“D.8. Eisen herregistratie
1. De RGS herregistreert een specialist in een register als bedoeld in artikel 32 van de Regeling, als de
specialist in de vijf jaar direct voorafgaand aan de expiratie van de vigerende registratie heeft
voldaan aan de volgende eisen: a. het specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft
uitgeoefend; b. in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheid
bevorderende activiteiten; c. in voldoende mate aan regelmatige evaluatie van individueel
functioneren heeft deelgenomen; en d. aan externe kwaliteitsevaluatie heeft deelgenomen.
2. De RGS kan in bijzondere gevallen en met redenen omkleed afwijken van de in deze titel gestelde
eisen.

3. In afwijking van het eerste lid herregistreert de RGS tevens de specialist die bij de aanvraag tot
diens herregistratie aantoont door werkzaamheden in het buitenland gedurende de referteperiode
niet in staat te zijn geweest te voldoen aan het eerste lid, onderdeel c. of d. “
Bent u als AIGT de hele periode in het buitenland werkzaam geweest, dan zal het aantonen en de
afweging door de RGS niet moeilijk zal zijn, maar ben u ook in Nederland werkzaam geweest in de
gerefereerde periode dan zal er een afweging plaatsvinden. Neem zelf contact met de RGS op of u in
aanmerking komt voor vrijstelling. RGS@fed.knmg.nl
Heeft u vragen, dan kan u die mailen naar info@nvtg.org
Met vriendelijke groet,
Marieke Lagro, secretaris NVTG

