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KWALITEITSREGISTRATIESYSTEEM TECHNISCHE GENEESKUNDE
Het kwaliteitsregistratie systeem van de technisch geneeskundige zorgt voor de waarborging van de
kwaliteit van de beroepsuitoefening. Een geregistreerde technisch geneeskundige is actief (geweest)
en heeft gedurende een afgesproken periode (5 jaar) volgens de norm van de beroepsgroep
geïnvesteerd in het verwerven en onderhouden van kennis en vaardigheden die van invloed zijn op de
kwaliteit van de beroepsuitoefening. Hieronder vallen medische/technische kennis en vaardigheden,
(voorbehouden) handelingen, (interdisciplinaire) samenwerking en het volgen van bij- en nascholing.
Het Kwaliteitsregister maakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening transparant en toetsbaar.
De NVvTG faciliteert het kwaliteitsregister voor technische geneeskunde via een online
registratiesysteem. Het kwaliteitsregister is openbaar. Op deze website wordt u op de hoogte
gehouden van de laatste ontwikkelingen van het kwaliteitsregistratiesysteem, kunt u zich als technisch
geneeskundige inschrijven in het systeem en kunt u bovendien de actuele registraties in het systeem
inzien.

WETTELIJK KADER
De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van
de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten of cliënten te
beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.
Per 1 januari 2012 is artikel 36a toegevoegd aan de Wet BIG. Dit artikel maakt het mogelijk om - voor
een periode van maximaal vijf jaar - aan bepaalde zorgverleners (onder wie de technisch
geneeskundige) de bevoegdheid toe te kennen voorbehouden handelingen zelfstandig te indiceren en
uit te voeren. In de daaronder hangende regelgeving (Algemene Maatregel van Bestuur - AMvB) staat
voor de desbetreffende zorgverlener beschreven welke voorbehouden handelingen mogen worden
uitgevoerd. De AMvB is per 1 januari 2014 van kracht voor technisch geneeskundigen en staat verder
beschreven in de sectie over de Wet BIG.

ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE REGISTRATIE
De registratie in het kwaliteitsregistratiesysteem van de NVvTG maakt registreren van activiteiten
mogelijk voor zowel het Digitaal Portfolio als het Kwaliteitsregister. Het Digitaal Portfolio bevat de
registratie van voorbehouden handelingen (zoals gedefinieerd in de wet BIG, zie hieronder) en van
overige technisch geneeskundige procedures. In het Kwaliteitsregister worden activiteiten
geregistreerd die aangeven of de TG op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied,
zoals het volgen van bij- en nascholing en het schrijven van wetenschappelijke artikelen. De details van
dit onderscheid zijn te vinden in het ‘Reglement Kwaliteitsregister’ op de ‘Downloads’ pagina. In de
praktijk zal de geregistreerde technisch geneeskundige hier weinig van merken, aangezien de online
omgeving een geïntegreerde registratie faciliteert.
Voor het verkrijgen van herregistratie in het Kwaliteitsregister moet aan een aantal eisen worden
voldaan. Dit zijn ten eerste kwantitatieve eisen (200 punten totaal, waarvan minimaal 100 in categorie
A). De exacte puntenverdeling en overige informatie staan in het eerder genoemde ‘Reglement
Kwaliteitsregister’. Naast de kwantitatieve eisen zijn er kwalitatieve eisen, waarin gevolgde bij- en
nascholing wordt getoetst. Er wordt onderscheid gemaakt tussen geaccrediteerde bijscholing
(categorie A) en overige beroepsbevorderende activiteiten (categorie B). Tot slot zijn er
werkervaringeisen. Dit houdt in dat er 16 uur per week technisch geneeskundige werkzaamheden
dienen te worden verricht, waarvan 8 uur per week patiëntgebonden werkzaamheden.
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De kosten voor inschrijving zijn per 11 oktober 2013 € 100,- plus € 5,- administratiekosten. Inclusief BTW
wordt dit € 127,05. Dit is voor een periode van 5 jaar. Voor meer informatie over het kwaliteitsregister
of andere vragen kunt u mailen naar de Kwaliteitscommissie op kwaliteitsregister@nvvtg.nl .
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