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Per 7 april hebben er wisselingen van de bestuursleden 

van de NVVG plaatsgevonden. Wij hebben afscheid 

genomen van Jeroen van Roessel en Desiree Wierper en 

danken hen voor hun inzet de afgelopen jaren. Tevens 

hebben wij op de voorjaarsledenvergadering twee nieuwe 

bestuursleden, Peter Blok en Hans de Brouwer, gepresen-

teerd. Wij zijn erg blij met deze verse aanvulling van het 

bestuur.

Besluit herregistratie specialisten
Per 1 januari 2016 is het Besluit herregistratie specialis-

ten van kracht geworden. Het besluit heeft onmiddel-

lijke werking. In dit besluit is bewust gekozen voor het 

onderbrengen van alle deskundigheidsbevordering bij de 

wetenschappelijke verenigingen. Bovenstaande wijziging 

betekent voor de verzekeringsartsen, dat de intercollegiale 

toetsing en de overige deskundigheidsbevordering niet 

meegenomen mogen worden bij de beoordeling van een 

herregistratieverzoek. Het moet namelijk gaan om deskun-

digheidsbevordering goedgekeurd door of namens de ei-

gen wetenschappelijke vereniging. In de praktijk betekent 

dit dat een verzekeringsarts geconfronteerd kan worden 

met het wegvallen van een groot aantal uren deskundig-

heidsbevordering omdat deze niet langer meegenomen 

worden bij de beoordeling van het herregistratie verzoek. 

De RGS heeft sinds het in werking treden van het Besluit 

herregistratie gebruik gemaakt van haar discretionaire 

bevoegdheid om in gevallen waarin de desbetreffende 

(verzekerings)arts door het onverkort toepassen van de 

regelgeving onevenredig in zijn/haar belangen geschaad 

wordt, af te wijken van de regelgeving. Dit betekende, 

dat er eerst werd getoetst aan de huidige regelgeving. 

Indien dit negatief uitpakte werd er gekeken of de arts op 

grond van de oude regelgeving gunstiger uit zou zijn. Is 

dit het geval was dan werd op grond van de discretionaire 

bevoegdheid besloten het verzoek op grond van de oude 

regelgeving te beoordelen.  

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat een verzeke-

ringsarts geconfronteerd wordt met een onaangename 

brief van de RGS over het ineens niet hebben voldaan 

aan de herregistratie eisen, vooropgesteld dat men wel 

aan de oude eisen en criteria voldoet. Het NVVG bestuur 

heeft daarom gezamenlijk (met ook NVAB en KAMG) 

overlegd met de RGS. Er is nu met RGS afgesproken om 

de werkwijze onder de oude regelgeving te formaliseren 

om te voldoen aan de huidige regelgeving en vervolgens 

een traject te starten om stapsgewijs de uitvoering over te 

dragen aan de sociaal geneeskundige wetenschappelijke 

verenigingen. Het streven is om rond januari 2017 de 

nieuwe regeling met betrekking de herregistratie op orde 

te hebben.

De ‘professionele’ herbeoordeling!?
De afgelopen jaren staat steeds meer het tekort aan nieu-

we collega’s op de agenda van zowel de NVVG als van 

de werkgevers van verzekeringsartsen, in het bijzonder 

een van grootste werkgevers van de verzekeringsartsen, 

het UWV. Al langer is het inzetten van basisartsen voor 

WIA-beoordelingen onder supervisie van ervaren verze-

keringsartsen/opleiders geen uitzondering meer bij het 

UWV. Deze nieuwe collega’s werden hiervoor in de basis 

opgeleid in enkele weken tot maanden waarna geleidelijk 

werd aangevangen in de praktijk. Met de achterstanden in 

herbeoordelingen WIA, die veel aandacht heeft gekregen 

in het nieuws, heeft UWV besloten om (nieuwe) basisart-

sen aan te trekken en in te zetten voor deze noodzakelij-

ke, maar vaak lastige ‘professionele’ herbeoordelingen. 

In de spreekwoordelijke wandelgangen worden hierover 

reeds zorgen geuit, voorwaarden geschapen en opportuni-

teiten besproken. Het is vooralsnog onzeker of er sprake 

zal zijn van:

1. Een kans tot promotie van ons specialisme.

2. Een afbraak aan professionaliteit van het vakgebied.

Dit is mede aan u ter overweging en vooral ook ter 

beïnvloeding! 

Maud Boiten, secretaris NVVG

Agenda
22-25 mei ICLAM congres Maastricht

9-11 juni  EUMASS Congres te Ljubljana

13 oktober NVVG najaarsledenvergadering

4-6 oktober 2018 EUMASS Congres Maastricht
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