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OPSCHONING VAN HET BIG-REGISTER STELT DUIZENDEN ARTSEN TELEUR

Afscheid van de
artsentitel
Op 1 januari 2018 nam Nederland stilletjes
afscheid van ongeveer 18 duizend artsen.
Zij werden doorgehaald in het BIG-register,
omdat ze om uiteenlopende redenen niet in
aanmerking kwamen voor herregistratie.

Ongeveer 18 duizend personen mogen sinds 1 januari de
titel ‘arts’ niet meer voeren, omdat ze zijn doorgehaald in
het BIG-register. In plaats daarvan mogen ze de titel ‘arts
niet-praktiserend’ gebruiken. Deze ‘opschoning’ van het
BIG-register heeft het vergroten van de kwaliteit in de
zorg tot doel; het bevordert dat er slechts zorg wordt verleend door mensen die actief werken in hun beroep, die
deskundig en ervaren zijn.
Dat zorgverleners in het BIG-register zich moeten her
registreren heeft altijd al in de Wet BIG gestaan, maar dit
trad niet meteen in werking. Nadat de andere beroepsgroepen in het BIG-register hen al voorgingen, volgden de
artsen in 2012. Ook zij moeten zich sindsdien iedere vijf
jaar herregistreren. Voor medisch specialisten is de herregistratie al langer een vanzelfsprekendheid, maar voor
basisartsen is het wennen: arts was men voor het leven.
Artsen moesten voor 1 januari 2018 aantonen dat ze aan
de herregistratie-eisen voldeden: in vijf jaar tijd 2080 uur
(ongeveer één dag per week) gewerkt in de individuele
gezondheidszorg – met patiëntencontacten dus – en niet
langer onderbroken dan twee jaar. Alleen uren die passen
binnen het deskundigheidsgebied waarvoor iemand is
geregistreerd tellen mee.
Artsen die niet genoeg hebben gewerkt of van wie de uren
niet voldoen aan de vereisten, kunnen zich herregistreren
na het volgen van een scholings- en toetsprogramma dat
is opgezet door de NFU en VUmc. In 2017 volgden meer
dan tweehonderd artsen dit programma. In december
2017 ontvingen de eerste artsen hun certificaat. SP
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KOOS VAN KOOTEN (52)
ACUPUNCTURIST, ARTSEXAMEN IN UTRECHT, 1993

K

oos van Kooten (52) heeft zijn registratie als arts verloren, omdat de uren die hij heeft gewerkt als acupuncturist niet worden meegeteld voor de herregistratie.
‘Sinds 1998 werk ik uitsluitend als acupuncturist in mijn
eigen praktijk in Utrecht. Binnen de reguliere geneeskunde zag
ik te weinig mogelijkheden om holistisch te werken en verbinding te vinden tussen lichaam en geest van de patiënt. Vanuit die
zienswijze wil ik mensen ondersteunen in het bevorderen van

hun gezondheid. Vanaf het begin heb ik er
rekening mee gehouden dat herregistratie
lastig kon worden. Toch ben ik er altijd van
uitgegaan dat mijn werkzaamheden als
acupuncturist erkend zouden worden voor
de herregistratie. Artsen mógen namelijk
niet-reguliere behandelwijzen aanbieden
van de KNMG, zij het onder strenge voorwaarden. Toen duidelijk werd dat de uren
die ik puur aan acupunctuur besteed heb,
niet meetelden voor de herregistratie, heb
ik gekeken naar de werkzaamheden die
wél worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van de arts, zoals omschreven
in het beoordelingskader. Ik voldeed aan
zeventien van de achttien punten; bijvoorbeeld het afnemen van een anamnese of
het stellen van een differentiaaldiagnose.
Zeker 60 procent van mijn werkzaam
heden komt overeen met die van regulier
werkende artsen. Toch is mijn herregistratie afgewezen, omdat ik volgens het CIBG
niet genoeg aantoonbare werkervaring
binnen mijn deskundigheidsgebied heb.
Vorig jaar ben ik begonnen met het scholings- en toetsingsprogramma voor her
registratie als basisarts. Inmiddels heb ik
het hele programma afgerond, maar ik heb
het certificaat nog niet opgestuurd. Ik heb
dit altijd beschouwd als een vangnet. Een
vangnet waar ik bij voorkeur geen gebruik
van maak. Ik vecht ervoor de herregistratie
te verkrijgen op basis van mijn werkervaring als arts, op basis van argumenten. Op
24 januari vindt een hoorzitting plaats op
het ministerie, omdat ik in beroep ben
gegaan tegen de beslissing van het CIBG
(bij het ter perse gaan van dit nummer is de
uitspraak nog onbekend, red.). Dit is nog
maar de eerste herregistratieronde. Nu
kunnen de wissels nog worden verzet. Ik
heb nog zeker drie herregistratierondes te
gaan, die ik bij voorkeur niet invul met een
scholings- en toetsingsprogramma.
Wat mij raakt is de teneur bij sommigen
dat het BIG-register “opgeruimd” of zelfs
“gezuiverd” moet worden van artsen die
niet helemaal voldoen aan het reguliere
keurslijf. Maar na twintig jaar ben ik wel
gewend aan negatieve opmerkingen over
mensen zoals ik. Echt overstuur raak ik er
niet meer van.’ SP

‘WAT MIJ
RAAKT IS
DE TENEUR
DAT HET
“OPGERUIMD”
MOET
WORDEN’
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