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In een eerdere bijdrage in het Tijdschrift heb ik mijn 
zorgen geuit met betrekking tot de onduidelijkheid die 
heerste inzake de uitwerking van de eisen in het kader 
van de herregistratie van artsen die werkzaam zijn als 
klinisch chemicus (1). Een te strikte invulling van het 
begrip individuele gezondheidszorg zou mogelijk 
kunnen leiden tot verlies van de BIG-registratie van de 
artsen werkzaam binnen de klinische chemie. De eisen 
van de werkervaring waren immers nog niet formeel 
vastgesteld (uiterste herregistratiedatum 31 december 
2016). De minister heeft in november 2015 besloten 
om de termijn voor herregistratie voor artsen met 
1 jaar te verlengen (naar 31 december 2017) (2) zodat 
ook de scholingsprogramma’s uitgewerkt kunnen 
worden om artsen de gelegenheid te geven om scho-
ling te volgen en het zogenaamde periodiek registratie 
certificaat te behalen (indien relevante werkervaring 
ontbreekt) (3, 4). 

In juli 2016 is door het ministerie van VWS het beoor-
delingskader artsen gepubliceerd waarin de eisen zijn 
beschreven voor de herregistratie van artsen (art. 8 lid 
7 sub a Wet BIG) (5). Naast de eis voor de uren 
(2080 uur relevante werkervaring in 5 jaar tijd) is de 
eis voor het verrichten van relevante werkzaamheden 
binnen de individuele gezondheidszorg nader uitge-
werkt. Van belang voor de arts-laboratoriumspecialist 
klinische chemie is paragraaf 9.12 uit het beoorde-
lingskader: “Werkzaamheden waarbij artsen expliciete 
verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren of 
superviseren van onderzoeken en beoordelen van 
lichaams materiaal van patiënten en op basis daarvan 
adviezen geven, mogen meetellen voor herregistratie. 
Hetzelfde geldt voor het verstrekken van bloedpro-
ducten. Deze werkzaamheden vallen immers binnen 
het deskundigheidsgebied van de arts en hebben 
directe invloed op de gezondheid van de individuele 
patiënt.“ (5). 

Na het indienen van de aanvraag tot herregistratie 
dienen op verzoek van het BIG-register de relevante 
werkzaamheden en uren onderbouwd te worden door 
het insturen van de arbeidsovereenkomst of het 
aanstellingsbesluit, recente loonstrook én functie-
omschrijving. Nadat het verzoek tot herregistratie 
(en  uiteraard betaling van de herregistratiekosten à 

€ 85) via de website is ingediend moeten de bewijs-
stukken binnen 6 weken ingestuurd worden naar het 
BIG-register, indien deze termijn niet gehaald wordt, 
volgt een tweede verzoek om binnen 6 weken de 
stukken in te sturen. Indien deze tweede termijn 
wederom niet behaald wordt dan zal de aanvraag niet 
in behandeling worden genomen. Na ontvangst van de 
relevante stukken volgt binnen 8 weken het besluit met 
betrekking tot het verzoek tot herregistratie. Indien 
een positief besluit volgt, wordt de herregistratie- 
termijn met 5 jaar verlengd per datum van de beschik-
king; bij een negatieve beschikking (met doorhaling in 
het BIG-register bij verstrijken van de uiterste her -
registratiedatum) kan achtereenvolgens bezwaar 
worden ingediend bij het ministerie van VWS, en 
beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad 
van State worden ingesteld (6). Het indienen van een 
bezwaar tegen de beschikking tot doorhalen stelt de 
doorhaling in het BIG-register niet uit; de doorhaling 
vindt plaats op het moment dat in het besluit wordt 
genoemd.

Inmiddels heb ik bovenstaande procedure doorlopen 
en is op basis van de aangeleverde stukken gebleken 
dat de aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen voor 
herregistratie en is mijn BIG-registratie verlengd 
met  5 jaar. Herregistratie van artsen werkzaam als 
labotorium specialist klinische chemie is binnen het 
huidige wettelijk kader mogelijk en doet hopelijk meer 
artsen kiezen voor het specialisme klinische chemie.
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