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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1227
Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister voor Medische Zorg
over de herregistratie in het BIG-register voor profielartsen (ingezonden
1 februari 2018).
Antwoord van Minister Bruins (Medische Zorg) (ontvangen 20 februari 2018).
Vraag 1
Bent u bekend met het feit dat profielartsen zich apart moeten herregistreren
in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), dit in
tegenstelling tot andere specialisten (waarbij de herregistratie in het
BIG-register automatisch gekoppeld is aan de herregistratie als specialist)?
Bent u bekend met het feit dat profielartsen hiervoor ook nog een extra
gewaarmerkt bewijs aan moeten vragen bij het Register Medisch Specialismen?
Antwoord 1
Ja. Het beroep van profielarts is geen wettelijk erkend specialisme (niet
gereguleerd in artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg (Wet BIG)). Een voorbeeld van een wettelijk erkend
specialisme is cardiologie. Een voorbeeld van een profiel is forensische
geneeskunde.
Profielartsen dienen zich net als alle andere zorgverleners1 vijfjaarlijks te
herregistreren in het BIG-register door middel van het indienen van een
aanvraag voor herregistratie. Herregistratie is mogelijk op basis van
werkervaring, dan wel op basis van scholing. Voor elf van de twaalf profielen
geldt dat zij hun aanvraag tot herregistratie op basis van werkervaring
kunnen onderbouwen met een bewijs dat zij staan ingeschreven in het
profielregister van de KNMG. Een inschrijving in het profielregister voor deze
elf profielen veronderstelt namelijk dat ook aan de eisen voor werkervaring is
voldaan zoals het BIG-register die stelt.
Op dit moment bestaat dit bewijs uit een gewaarmerkte verklaring die via de
Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen loopt. Ik ben met het CIBG,
uitvoerder van het BIG-register, en de KNMG reeds in gesprek om te bezien
of en hoe deze bewijzen digitaal kunnen worden aangeleverd.
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Genoemd in artikel 3 van de Wet BIG: artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.
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Vraag 2
Deelt u de mening dat dit zorgt voor veel overbodige rompslomp, zowel voor
de profielartsen zelf als voor het Register Medisch Specialismen? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord 2
Nee. Wanneer een beroepsbeoefenaar zich op basis van werkervaring wil
herregisteren in het BIG-register dient deze persoon aan te tonen dat hij/zij
voldoende uren heeft gewerkt binnen het betreffende deskundigheidsgebied.
Voor elf van de twaalf profielen bestaat een lichtere procedure. Zij hoeven bij
hun aanvraag tot herregistratie slechts het bewijs te overleggen dat zij staan
ingeschreven in het Profielregister van de KNMG.
Vraag 3 en 4
Waarom is de herregistratie voor profielartsen in het BIG-register niet
automatisch gekoppeld aan de herregistratie in het profielregister van het
Register Medisch Specialismen?
Bent u bereid deze koppeling te realiseren? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3 en 4
De titels die aan de profielen zijn verbonden zijn met de toevoeging «KNMG»
beschermd via een privaatrechtelijke regeling en zijn geen wettelijk erkend
specialisme door de Minister. Een automatische koppeling tussen het
BIG-register en het Specialistenregister geldt alleen voor wettelijk erkende
specialismen.
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