
 
 
 
 
 
 

Alles wat je altijd al wilde weten over  
(her-)registreren en meer! 
Oftewel: her-registreren voor dummy’s  

 

Beste collega’s,  

Sinds de profielregistratie verslavingsarts KNMG zijn er voor ons allerlei regels en verplichtingen bij 

gekomen en dat levert de nodige kopzorgen op hoe we naast onze drukke banen en andere 

bezigheden hieraan kunnen gaan voldoen. 

De VVGN krijgt veel vragen, klachten en zorgen te horen van de collega’s die we zo snel en goed 

mogelijk proberen te beantwoorden. Hierbij verwijzen we vaak naar onze website en die van de 

KNMG waar veel info is te vinden.  

Maar daarnaast hebben we nu alles gebundeld in een folder in de hoop op deze manier een goed 

overzicht te geven over wat er moet gebeuren op het gebied van (her-)registreren, nascholingen, het 

accreditatieproces en last but not least een aantal nuttige tips voor interessante nascholingen die 

(meestal) kosteloos thuis gevolgd kunnen worden. 

We hopen dat na het lezen van deze folder veel onduidelijkheden opgehelderd en wat zorgen 

weggenomen kunnen worden. 

Mochten er toch vragen zijn dan zijn we zeer bereid deze te beantwoorden! 

 

De accreditatiecommissie van de VVGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Profielregistratie verslavingsarts KNMG: 

Het profielregister voor verslavingsarts KNMG is sinds juli 2013 geopend.  

De KNMG: “De verslavingsarts diagnosticeert en behandelt patiënten die geestelijke en of 

lichamelijke stoornissen vertonen door verslaving of ten gevolge van middelengebruik. De 

Verslavingsarts is verantwoordelijk voor preventie, diagnose, indicatie, behandeling en medicatie van 

verslavingsproblematiek, somatisch en psychisch. De verslavingsarts heeft een bijzondere doelgroep; 

verslaafden hebben vaak een complexe problematiek op medisch, psychologisch en sociaal gebied 

tegelijk.” 

Registratie en herregistratie: 

Om in Nederland als geneeskundig specialist of profielarts KNMG te mogen werken, moet je 

ingeschreven staan in het register van de RGS. Registratie vindt plaats voor een periode van 

maximaal vijf jaar. Bij afloop van iedere registratieperiode moet u aantonen dat u in de voorgaande 

periode (de zogeheten referteperiode) aan de herregistratie-eisen voldeed. Deze herregistratie-eisen 

zijn opgesteld door het College Geneeskundig Specialisten (CGS).  

De RGS is verantwoordelijk voor de (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, 

de registratie bij de opleidingen tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van 

opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten. 

Het doel van herregistratie: 

 Borgen dat de geneeskundig specialist beschikt over voldoende deskundigheid in het eigen 

werkgebied die het voeren van de specialistentitel rechtvaardigt. 

 De kwaliteit van de zorg bevorderen, voor zover deze wordt beïnvloed door de 

deskundigheid en door het (individueel en in groepsverband) functioneren van de 

geneeskundig specialist. 

Om na vijf jaar opnieuw geregistreerd te kunnen worden, moet een Verslavingsarts KNMG aan een 

aantal voorwaarden voldoen. De RGS her-registreert een specialist of profielarts als deze in de 5 jaar 

direct voorafgaand aan het verlopen van de registratie heeft voldaan aan de volgende eisen:  

 het specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft uitgeoefend  

 in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheid bevorderende 

activiteiten 

 in voldoende mate aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren heeft 

deelgenomen 

 aan externe kwaliteitsevaluatie heeft deelgenomen. 

Voor de verschillende specialismen en profielen gelden verschillende eisen. In de brieven die in 

oktober 2016 door RGS verstuurd zijn naar alle geneeskundig specialisten en profielartsen staat 



 
 
 
 
 
 

informatie over de veranderingen in de herregistratie-eisen. Zie hiervoor de website van de 

KNMG/RGS:  

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/hoe-werkt-het.htm 

De verslavingsarts heeft in voldoende mate deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheid 

bevorderende activiteiten (DKB): 

 DKB bestaan uit geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten (in accreditatie-

uren); 

 Accreditatie is in handen van de betreffende wetenschappelijke vereniging of (voor huisartsen, 

specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) het 

Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1). Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) 

accrediteert algemene scholingen die voor alle specialismen gelden. Zoals gezondheidsrecht, 

medische ethiek, communicatie, zorgstelsel e.d. 

 De omvang van DKB bedraagt gemiddeld over vijf jaar ten minste 40 accreditatie-uren per jaar, 

waaronder voor huisartsen en sociaal geneeskundigen voldoende geaccrediteerde 

intercollegiale toetsing. 

Het aantal van 200 accreditatie-uren in 5 jaar kan behaald worden door  

 Het volgen van geaccrediteerde nascholing binnen het eigen specialisme  

 Het volgen van geaccrediteerde nascholing buiten het eigen specialisme: ten hoogste 50 

uren per her-registratieperiode 

 Het volgen van door ABAN geaccrediteerde nascholing 

 Deelname aan een geaccrediteerde buitenlandse nascholing/congres/symposium 

 Deelname aan een geaccrediteerde intercollegiale toetsingsgroep 

 Overige individuele deskundigheidsbevordering: auteurschap, richtlijncommissie, promotie, 

voordracht 

Accreditatie-uren toegekend door een geneeskundig specialisme of artsenprofiel met een 

registratie bij de RGS kunnen meetellen als nascholing buiten het eigen vakgebied ten behoeve 

van de herregistratie als geneeskundig specialist of profielarts.  

Accreditatie-uren toegekend door accreditatiecommissies van psychologen, psychotherapeuten, 

apothekers, verpleegkundigen, tandartsen, enzovoorts tellen niet mee ten behoeve van de 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/hoe-werkt-het.htm


 
 
 
 
 
 

herregistratie als geneeskundig specialist of profielarts. Dit omdat hun register niet wordt 

gevoerd door de RGS.  

Accreditatie-uren toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) tellen 

mee als nascholing binnen het eigen vakgebied, omdat de algemene competenties (zoals 

communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere 

geneeskundig specialist en profielarts behoren.  

Interessant, maar hóe ga ik hier aan voldoen?? 

Dat waren dus de formele regels en eisen die de KNMG stelt aan de verslavingsarts KNMG. Alle 

bovenstaande informatie komt van de website van de KNMG en is daar, met nog veel meer relevante 

informatie, terug te lezen. 

Na 5 jaar moet je dus bij de KNMG aantonen dat je voldoende uren nascholing hebt gevolgd. Je kunt 

alle certificaten zelf bewaren en na 5 jaar insturen, maar veel makkelijker en ook tijdbesparend  

(echter niet verplicht) is het aanmaken van een GAIA dossier. GAIA staat voor Gemeenschappelijke 

Accreditatie Internet Applicatie.  

In het kort zijn de voordelen van het gebruik van GAIA dat  

 al jouw deskundigheidsbevordering overzichtelijk en digitaal bij elkaar staat 

 dat Nederlandse scholingen automatisch in jouw dossier komen 

 dat je andere deskundigheidsbevordering zelf kunt toevoegen 

 dat je jouw gegevens voor herregistratie rechtstreeks kunt aanbieden bij de RGS.  

Zie voor meer informatie:  https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/artsen.htm 

Als je bent ingelogd in GAIA kun je via de button “nascholingsagenda” zoeken naar interessante  

geaccrediteerde nascholingen, zowel op het gebied van verslavingsgeneeskunde als algemene 

nascholingen geaccrediteerd voor cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen 

voor verstandelijk gehandicapten) en/of cluster 2 (medisch specialisten) en/of cluster 3 (sociaal 

geneeskundigen). 

Via de website van de VVGN kun je ook de nascholingsagenda voor verslavingsgeneeskundige 

scholingen inzien, met erachter een symbool wat aangeeft of de accreditatieaanvraag nog in 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/artsen.htm


 
 
 
 
 
 

behandeling is, is goedgekeurd of is afgewezen:    

 https://www.vvgn.nl/agenda 

Maar voor interessante-, en vaak voor ons relevante nascholing kun je bijvoorbeeld ook zoeken in de 

nascholingsagenda van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie:  

 https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=57 

Of bijvoorbeeld  in de nascholingsagenda van het College voor Accreditatie Huisartsen: 

 https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=54 

Zoals hierboven ook al is gezegd mag je van de 200 uur maximaal 50 uur per herregistratieperiode 

van 5 jaar buiten eigen vakgebied indienen ten behoeve van de herregistratie. De uren die via ABAN 

zijn gevolgd komen in jouw GAIA-dossier onder algemene nascholing te staan maar tellen straks mee 

als nascholing binnen het eigen vakgebied. 

De accreditatie-uren worden automatisch door de organisatie ingevoerd in jouw GAIA-dossier onder 

het juiste kopje: binnen eigen vakgebied, buiten eigen vakgebied of algemene nascholing. 

Het is uiteraard wel van belang dat je bij inschrijving het juiste BIG-nummer doorgeeft en voldaan 

hebt aan de voorwaarden van de organisatie (denk aan betaling, registreren bij binnenkomst en 

soms ook bij vertrek). 

Volgens de regels dient een organisator uiterlijk 2 maanden ná afloop de uren te hebben toegevoegd 

aan jouw GAIA-dossier. Check zelf even of dat ook werkelijk is gebeurd en neem als dat niet is 

gebeurd dan snel contact op met de organisatie. 

Helaas is er een vervelende bijkomstigheid als een organisatie van een congres bij verschillende 

wetenschappelijke verenigingen náást de VVGN accreditatie aanvraagt en de VVGN wijst deze 

nascholing af omdat deze volgens ons onvoldoende verslavingsgeneeskundig is. Het gevolg is dan dat 

de uren door GAIA óók niet bijgeschreven kunnen worden bij een andere specialisme wat wel 

accreditatie had toegekend. Dat pakt dus erg nadelig uit voor de verslavingsarts die een dergelijk 

congres heeft gevolgd maar uiteindelijk helemaal geen uren krijgt! 

Ter verduidelijking: als de organisatie van een scholing over bijvoorbeeld depressie, waarbij 

inhoudelijk geen link wordt gelegd met verslaving, zowel bij de NVvP als bij de VVGN accreditatie 

aanvraagt en de VVGN wijst deze scholing af, dan komen er ook geen uren buiten eigen vakgebied in 

https://www.vvgn.nl/agenda
https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=57
https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=54


 
 
 
 
 
 

het GAIA dossier van de deelnemer. Dit omdat GAIA “niet verder kijkt” dan de afwijzing op eigen 

vakgebied. De VVGN is op de hoogte van dit probleem maar kan hier helaas niets aan veranderen. 

We hebben wel onze werkwijze aangepast in die zin dat we bij voorbaat aanvragen voor accreditatie 

die zeer waarschijnlijk afgewezen gaan worden niet in behandeling nemen maar direct terugsturen 

(en dus niet afwijzen) waardoor ze wél dus accreditatie-uren opleveren buiten eigen vakgebied, mits 

het daar wel geaccrediteerd is. Een ingewikkeld verhaal, maar voor nu de enige oplossing. Zie voor 

het proces rondom accreditatie nog het stukje over de accreditatiecommissie hieronder en de 

website van de VVGN: https://www.vvgn.nl/nascholing/voorwaarden-vvgn-accreditatie/ 

Buitenlandse nascholingen 

Buiten nascholingen op eigen en buiten eigen vakgebied binnen Nederland bestaat ook de 

mogelijkheid buitenlandse nascholingen te volgen en hiermee accreditatie-uren te verkrijgen. Zie 

hieronder voor de procedure rondom aanvragen en beoordelingen.  

Check alsjeblieft goed, vóórdat je je inschrijft voor een buitenlands congres, of voldaan is aan de 

voorwaarden voor accreditatie! Vraag het na bij de organisatie en als je er niet uitkomt, kun je ook de 

accreditatiecommissie van de VVGN vragen of wij meer informatie hebben of mogelijk kunnen wij 

het voor je uitzoeken. Dit om teleurstellingen te voorkomen. En voer na afloop zo snel mogelijk jouw 

scholing in via GAIA, maar zeker niet later dan 6 maanden! 

Er zijn twee manieren waarop buitenlandse nascholing geaccrediteerd kan worden:  

1) Op voorhand geaccrediteerde buitenlandse nascholing: dit is als de organisatie vooraf accreditatie 

heeft aangevraagd bij de VVGN en deze nascholing staat dan op de nascholingsagenda met een 

groen vinkje. Na het volgen van deze nascholing komen de behaalde uren automatisch in het GAIA-

dossier. 

(een buitenlandse nascholing op de nascholingsagenda zonder deze beoordeling erachter is dus niet 

geaccrediteerd) 

Optie 1 komt niet vaak voor, volg dan de werkwijze beschreven bij optie 2. 

2) Indien de nascholing niet in de nascholingsagenda als geaccrediteerde nascholing voorkomt dan 

kunnen verslavingsartsen een individuele aanvraag voor de buitenlandse nascholing indienen in 

GAIA. 

Een aanvraag dient, compleet, uiterlijk 6 maanden na afloop van het congres te zijn ingediend via 

GAIA.  

Mocht het symposium zijn geaccrediteerd door een zusterorganisatie dan neemt de VVGN de uren 

zonder meer over. Is dit niet het geval dan dient het congres door een medische beroeps- of 

wetenschappelijke organisatie in het desbetreffende land geaccrediteerd te zijn. 

https://www.vvgn.nl/nascholing/voorwaarden-vvgn-accreditatie/


 
 
 
 
 
 
Aan deze aanvragen dienen een aantal zaken te worden toegevoegd: 

 Het certificaat/bewijs van deelname 

 Het volledige programma inclusief abstracts en/of link naar de website 

 Bewijs van accreditatie (door een medische beroeps- of wetenschappelijke vereniging of 

bijvoorbeeld EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education)) 

Kies maximaal 3 competenties die bij het gevolgde programma horen. 

Als de aanvraag tijdig én compleet is ingediend beoordeelt de accreditatiecommissie de aanvraag op 

inhoudelijke relevantie voor de verslavingsarts: draagt de nascholing bij aan het vergroten van de 

specifieke kennis en vaardigheden van de verslavingsarts? 

Het maximum aantal te behalen accreditatie-uren is 6 uren per dag met een maximum van 24 uur 

voor een meerdaagse nascholing ongeacht de duur van de nascholing en ongeacht wat er op het 

certificaat staat. 

Indien een gevolgde nascholing niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet wordt deze niet in 

behandeling genomen of bestaat het risico dat aan de nascholing na beoordeling geen of minder 

accreditatie-uren toegekend worden. Dit risico is voor de deelnemer en niet voor de 

accreditatiecommissie.  

De aanvraag is voor VVGN leden gratis. De accreditatiecommissie vraagt een bijdrage van € 10,00 

voor het beoordelen van een individuele buitenlandse aanvraag van een niet VVGN lid. 

Thuis achter de computer bijscholen met een kopje thee erbij: 
Zoals beloofd nog een aantal tips hoe je thuis, in je eigen tijd en vaak gratis, interessante 

geaccrediteerde nascholingen kunt volgen.  

Veel nascholing met name voor ABAN wordt vaak aangeboden als e-learning. 

Zie hiervoor de volgende websites:  

https://www.medischcontact.nl/kennis/nascholing.htm 

https://www.mednet.nl/mednettv/on-demand 

Voor beide sites moet je je registreren maar daarna kun je dus kosteloos diverse modules volgen 

waarna de uren direct worden bijgeschreven in jouw GAIA-dossier. 

Verder worden diverse zeer interessante relevante nascholingen aangeboden door Accredidact.  

Zij bieden met name op gebied van psychiatrie hele interessante nascholingen die je thuis kunt 

volgen. Het kost circa 80 euro per module waarvoor je 3 uur accreditatie krijgt (buiten eigen 

vakgebied). Zie www.accredidact.nl 

Wel kosteloos maar niet thuis maar op locatie her en der in het land:  

De KNMG organiseert regelmatig geaccrediteerde districtsbijeenkomsten/masterclasses die ook 

kosteloos te volgen zijn. Zie de website:  

https://www.knmg.nl/agenda/districtsbijeenkomsten.htm 

https://www.medischcontact.nl/kennis/nascholing.htm
https://www.mednet.nl/mednettv/on-demand
https://www.knmg.nl/agenda/districtsbijeenkomsten.htm


 
 
 
 
 
 
Dit zijn de tips vanuit de VVGN,  

maar mochten jullie nog andere goede mogelijkheden weten zegt het voort en laat het ook ons 

weten zodat we deze belangrijke informatie kunnen delen met alle collega’s. 

Even voorstellen: 
De folder die je zojuist hebt doorgeploegd is samengesteld door de accreditatiecommissie van de 

VVGN. We zullen ons nog even voorstellen en uitleggen wat we allemaal wel en ook niet doen. 

De huidige accreditatiecommissie bestaat uit 4 leden, deels uit het bestuur van de VVGN, deels leden 

van de VVGN. Dit zijn Marieke van Balkom, Mary Janssen van Raay, Peter Vossenberg en Michel 

Wolters. Het VVGN secretariaat coördineert de zaken rondom de aanvragen en als de aanvraag 

correct en volledig is ingediend wijst zij de beoordeling aan twee van de leden toe. 

De accreditatiecommissie beoordeelt nascholingen die door diverse organisatoren ter accreditatie 

worden aangeboden via het zogenaamde GAIA-systeem. Anders dan soms wordt gedacht gaat de 

accreditatiecommissie niet zelf actief op zoek naar scholingen om die te gaan beoordelen, maar is zij 

afhankelijk van het aanbod dat binnenkomt via GAIA. 

Om voor accreditatie in aanmerking te komen moeten de aanvraag en de scholing aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. Dat betreft niet alleen zaken als tijdig indienen en betalen van een aanvraag, 

maar bovenal wordt de nascholing inhoudelijk beoordeeld; onder andere op het juist aanvragen van 

het aantal scholingsuren, de kwaliteiten van de sprekers en uiteraard de vakinhoudelijke relevantie 

voor verslavingsartsen. 

Naast de beoordeling van deze nascholingen beoordeelt de commissie tevens aanvragen tot 

accreditatie van buitenlandse nascholingen. Deze worden door de verslavingsarts, na het volgen van 

de nascholing, zelf ingediend via het GAIA-systeem. De voorwaarden en werkwijze is hierboven 

beschreven. 

Naast de beoordelingen van scholingen heeft de accreditatiecommissie een rol in het beantwoorden 

van vragen van verslavingsartsen maar ook van anderen rondom scholing en accreditatie. Stel je 

vragen via https://www.vvgn.nl/contact. We doen onze uiterste best de vragen zo snel mogelijk te 

beantwoorden.  

De accreditatiecommissie van de VVGN speelt geen rol in, noch is verantwoordelijk voor de 

herregistratie van de individuele verslavingsarts. Zoals voor elk medisch specialisme is de 

https://www.vvgn.nl/contact


 
 
 
 
 
 

verslavingsarts er zelf verantwoordelijk voor dat deze aan het eind van de herregistratieperiode 

voldoet aan de eisen en zijn dossier compleet indient bij de RGS. 

Veel succes maar vooral ook veel plezier met nascholen! 

Aarzel niet ons te benaderen bij vragen, onduidelijkheden, klachten, tips! 

DE ACCREDITATIECOMMISSIE VAN DE VVGN 


