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INSCHRIJVEN 

Inschrijven in het kwaliteitsregistratiesysteem kan via  

https://www.pe-online.org/subscribe/?pid=347 of via de NVvTG website, ga naar ‘Kwaliteitsregister’ en 

klik op de optie: ‘Register informatie’. Klik vervolgens op de tekst ‘deze link’ in de alinea ‘Inschrijven’. 

 

U komt nu op de website van PE-online, welke het online kwaliteitsregister van de NVvTG faciliteert. 

Hier maakt u een account aan door de gevraagde gegevens in te vullen en tot slot op ‘Aanmaken’ te 

klikken. Alle velden met een * zijn verplicht. Deze gegevens worden alleen gebruikt om zoeken binnen 

het register mogelijk te maken. 

 

U ontvangt nu een e-mail met uw inloggegevens. U kunt nu inloggen en uw dossier aanmelden. Dit doet u 

via de knop ‘Aanmelden dossier’ op uw persoonlijke startpagina na inloggen. U dient dit binnen drie 

maanden te voltooien. 

Bij aanmelding van uw dossier geeft u aan of u akkoord gaat met de beroepscode en het beroepsprofiel 

geldende voor de beroepsgroep Technische Geneeskunde te vinden op www.nvvtg.nl. Verder wordt u 

https://www.pe-online.org/subscribe/?pid=347
http://www.nvvtg.nl/
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gevraagd een digitaal uittreksel van uw diploma uit het diplomaregister te uploaden. Dit uittreksel kan 

gedownload worden via het diploma register op de DUO-website: http://www.duo.nl. Inloggen met uw 

DigiD is hiervoor vereist. Na inschrijving en het invullen van de benodigde profielgegevens zal 

automatisch om een betaling gevraagd worden.  

Binnen twee weken na betaling ontvangt u op het ingevulde e-mailadres bericht of uw dossier is 

goedgekeurd. Na goedkeuring staat u ingeschreven in het kwaliteitsregister Technische Geneeskunde, 

gefeliciteerd! Houd er rekening mee dat alle correspondentie via de door u opgegeven gegevens zal 

verlopen, dus vergeet eventuele wijzigingen niet door te geven. 

 

Met de inschrijving in het kwaliteitsregister gaat u akkoord met het reglement kwaliteitsregister 

Technische Geneeskunde. Deze is te vinden onder ‘Reglement kwaliteitsregister’ op de NVvTG website. 

  

http://www.duo.nl/
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INLOGGEN 

U kunt inloggen in het kwaliteitsregister technische geneeskunde door op de NVvTG website in het menu 

‘Kwaliteitsregister’ te klikken op ‘Inschrijven & inloggen’. Door in de alinea Inloggen te klikken op ‘via 

deze link’ ga je naar het inlogscherm. Dit kan ook direct via deze link https://www.pe-online.org/login/. 

Uw inloggegevens heeft u ontvangen in uw opgegeven mailbox na uw inschrijving in het 

kwaliteitsregister. 

 

 

  

https://www.pe-online.org/login/
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FAQ Inschrijven in kwaliteitsregister 

Moet ik me gelijk na mijn afstuderen inschrijven? 

Je hebt 5 jaar na je opleiding de tijd om je te registreren. Punten die je haalt in de periode voordat je 

ingeschreven staat kunnen echter niet meegenomen worden.  

Is het ook slim om je in te schrijven als je bij een bedrijf werkt? Zo ja, hoe kun je dan aanvinken 

dat je genoeg patiëntgebonden onderzoek doet? 

In het geval je wel regelmatig (gemiddeld 8 uur in de week) patiënt gerelateerde werkzaamheden doet, 

voldoe je aan de initiële registratie eisen en kan je je inschrijven in het register en kan je ook voldoende 

punten halen voor herregistratie.  

Het aangeven van de uren patiëntgebonden onderzoek kun je bij je herregistratie aangeven. De commissie 

zal steekproefsgewijs, of bij onwaarschijnlijke gevallen, controleren op het correct invullen van dit soort 

uren. 

FAQ Werkervaringseisen 

Stel je analyseert een database van patiënten; is dat patiëntgebonden werk? En hoe zit het met het 

op verzoek van een arts patiënt specifieke data analyseren waar vervolgens beleid op wordt 

afgestemd?  

Wat betreft wetenschappelijk onderzoek kan per uur dat je meet bij patiënten of proefpersonen een uur 

analyse van de data gerekend worden.  

Verder tellen klinische besprekingen ook als patiëntgebonden werkzaamheden, dit geldt ook voor het 

analyseren van data op basis waarvan een beleid afgestemd wordt.  

Gerelateerde vragen over dit onderwerp kunnen op ongeveer dezelfde manier beredeneerd worden. 

Hoe gaat het met gewerkte uren en dergelijke tijdens een zwangerschap en het daarbij horende 

verlof?  

De uren worden gemiddeld over 5 jaar. Wanneer door zwangerschap of een andere reden een persoon een 

tijd niet werkt, zal dit gemiddelde lager uitvallen. Wanneer er in een andere periode van die 5 jaar dus 

meer uren gemaakt worden kan nog steeds een volledige herregistratie behaald worden. Mocht het zo zijn 

dat niet het vereiste aantal uren wordt behaald binnen 5 jaar, kan een tijdelijke herregistratie wel tot de 

mogelijkheden behoren. Zie voor de exacte regelingen op dit gebied ook het ‘Reglement 

Kwaliteitsregister’ op de website. 

Hoe worden de 8 uur patiëntgebonden werkzaamheden gecontroleerd? 

Steekproefsgewijs, het is je eigen verantwoordelijkheid dat dit correct ingevuld wordt.  

Stel je bent je registratie verloren. Hoe kan je hem dan weer terug krijgen? En hoe faciliteert de 

NVvTG hierin?  

Als je aan de eisen voor herregistratie voldoet, dus voldoende uren patiëntgebonden en technisch 

geneeskundige werkzaamheden en minimaal 200 punten (waarvan minimaal honderd A-punten), kan 

herregistratie aangevraagd worden.  

Voorlopig faciliteert de NVvTG hier nog niet in. Mogelijk wordt daar in de toekomst wel naar gekeken. 

Besef dat het je eigen verantwoordelijkheid is en dat de NVvTG alleen waar mogelijk helpt. 

Let ook op het volgende: bij een gat van 5 jaar ergens in je carrière moet veel moeite worden gedaan om 

weer in aanmerking te komen voor herregistratie. In alle andere gevallen is het makkelijker. Zie ook voor 

deze exacte regeling het ‘Reglement Kwaliteitsregister’ op deze website. 

Is er een controle op het aantal uren voor patiënt gerelateerde werkzaamheden? 

Ja, je afdelingshoofd of andere supervisor moet hiervan getuigen na 5 jaar. 

Is er een ‘percentage-regeling’ voor als je na 5 jaar niet aan de eisen voldoet? 

Ja, zie hiervoor het ‘Reglement Kwaliteitsregister’. 
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FAQ Rechtspositie 

Wat is mijn positie als ik in verband met mijn medisch handelen aansprakelijk gesteld wordt voor 

schade dan wel een klacht tegen mij wordt ingediend bij het Tuchtcollege? En maakt het hierbij uit 

of ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister. En ben ik in dat geval goed verzekerd door het 

ziekenhuis? Of moet ik persoonlijk nog een verzekeringen afsluiten.  

Dit hangt van afspraken in het ziekenhuis af. Dit kan verschillend geregeld zijn per locatie. Voor meer 

informatie hierover kan je het beste contact opnemen met de afdeling P&O van het ziekenhuis waar je 

werkt. In het algemeen geldt dat inschrijving in het kwaliteitsregister bij de beoordeling van een 

schadeclaim of tuchtklacht in positieve zin meegewogen zal worden. Deze geeft immers inzicht in je 

opleiding, deskundigheid en bekwaamheid. Maar de inschrijving betekent niet dat een schadeclaim tegen 

jou altijd wordt afgewezen. Het ziekenhuis is op grond van de wet standaard aansprakelijk voor alle 

handelingen binnen zijn muren, door wie dan ook verricht. In de praktijk wordt een schadeclaim wegens 

medisch handelen van een zorgverlener, werkzaam in een ziekenhuis, (ook) altijd tegen het ziekenhuis 

ingediend.  

Elk ziekenhuis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die zowel dekking biedt voor 

schadeclaims tegen het ziekenhuis als die tegen de in het ziekenhuis werkende zorgverlener. Het kan zijn 

dat de polisvoorwaarden van deze verzekering als eis stellen dat de zorgverlener in een register is 

ingeschreven. Of deze eis ook geldt voor klinisch technologen wat betreft de inschrijving in het 

kwaliteitsregister kun je het beste navragen bij de afdeling P&O van je ziekenhuis. 

Sommige ziekenhuizen hebben naast een aansprakelijkheidsverzekering ook een 

rechtsbijstandsverzekering afgesloten voor juridische bijstand aan werknemers /zorgprofessionals in 

tucht- , klacht - en strafzaken. Ook hierover kan de afdeling P&O van je ziekenhuis je informeren. Als je 

niet door het ziekenhuis hiervoor verzekerd bent, is het verstandig dit zelf te regelen. 

Ter aanvulling op deze vraag: in het UMCU (GCI geaccrediteerd) bijvoorbeeld geldt een strikt beleid ten 

aanzien van functieomschrijvingen. Een onderzoeker die klinische handelingen verricht is anders dan een 

standaard OIO, en je zult je functieomschrijving daarom zorgvuldig moeten controleren. Je zou kunnen 

navragen hoe dit in je eigen ziekenhuis zit. Wat betreft juridische aansprakelijkheid en verzekeringen kun 

je terecht bij de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband.  

 


